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Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 

Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den 21 
februari 2015 kl. 17.00 på Torkvinden.  
På dagordningen:  
Årsmötesäreden enligt stadgarna.  
Sammanslagning av föreningar 
 
Årsmöteshandlingar utdelas i februari 2015.  

 
Välkommen! 

Styrelsen.      

Studiecirklar  
 
                                   I Strömsbergs bruks vävstuga anordnas  
                                   studiecirklar. Vill du med eller utan förkunskaper            
                                   ingå i vävstugan, kontakta Dagny Andersson              
                                   tel. 0293-71557     

Fotboll som film  
 

Årets seriespel för våra fotbollslag i Strömsbergs IF kunde ha varit 
som taget ur vilken spännande film som helst. Regin tycktes vara  
typiskt hollywoodsk med inslag från klassiska matinéfilmer – hjältar, 
skurkar, motgångar, nagelbitare, förtvivlan, hopp och ett lyckligt slut.  
 
Våra fotbollsaktörer presenterades vid introt som verkliga hjältar  
genom en helgjuten insats mot ett av seriens topptippade lag med  
oavgjort resultat och en (oväntad) poäng som följd. Därefter tornade  
problemen upp sig: ribba/stolpe ut, svårforcerade motståndarförsvar, 
otur med domarbeslut och tidvis ett ”skådespeleri” inte ens värdigt en 
B-rulle….. 
 
När se´n inte ens poängen kom mot ”amatörskådisar”, ja, då tycktes vi 
alla ha hamnat i ett riktigt segt, tröstlöst och nattsvart bergman-
drama…… 



 
Men Hollywood förnekar sig aldrig. Hitchcock, Polanski, Coppola och 
Spielberg förde dramat till ett olidligt spännande crescendo och  
ängsligt oförutsägbart slutkval. Woody Allen, Mel Brooks, Walt  
Disney och Billy Wilder såg till att allt slutade i Happy End. 
 
Mitt i slutscenen fastnade dock glädjetjutet i halsen, när en av våra 
hjältar nesligen blev nedslagen av en motspelare – och nu var det 
plötsligt ”på riktigt”. Vi hade ju vid tidigare biovåldsscener varit  
införstådda med, att slag och sparkar aldrig utfördes, så de skadade. 
Det var slag i luften, ofta utförda av skickliga stuntmen och alltså alltid 
”på låtsas”. Men nu kändes det plötsligt, som om självaste Francois 
Truffaut satt sig i registolen, och slutet fick en hemsk anstrykning av 
fransk ”Film Noir”……. 
 
U-lagets agerande blev en enda stor glädje- och familjefars med häftiga 
slap-sticks à la Chaplin, där det sprangs in och ut, och motståndar-
försvaren fick agera svängdörrar. Många mål och poäng blev det och 
ett skickligt framfört agerande av våra film-/fotbollshjältar. Det var väl 
bara en regissörsmiss med felaktig rollbesättning, som fick oss att lite 
ängsligt bita på knogarna. 
 
A-laget kvar alltså på den fina scenen, som kallas Div II, och U-laget  
avancerar till Div V. Mycket bra agerat. Vi ger ”Fem bollar” på en  
fyrgradig skala….. 
RLg         



Julkort med motiv från Strömsbergs bruk 
 
Skicka julkort med motiv från ett vintrigt  
Strömsberg. I år finns det nya motiv att välja 
bland.  
15 kr st eller 5 st. för 60 kr. 
 
Tel: 070-255 69 82    
E-post: fotograf@lottalund.se 
 
Fotograf Lotta Lund  
	

Att träna tillsammans är roligt 
 
Finns det intresse att tillsammans ge sig ut en eller flera gånger i 
veckan på ett träningspass? Rask promenad eller stavgång?  
Strömsbergs Bruksgille anordnar en  
träningsgrupp om vi kan få ihop tillräckligt stort antal  
deltagare. Kontakta Thomas Lindström för mer information. 
Tel: 070-591 49 96 Epost: thomas@kolbiten.se 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
önskar 

 
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks 
Industriminnesvänner,  Föreningen Strömsbergs  
Industriminnesvänner, Strömsbergs Idrottsförening 
och Nätverket Strömsbergs bruks företagare.  



Mellandagsmys 
 
Julskinkan är uppäten och julgodiset är slut, då är det dags för lite  
mellandagsmys på Torkvinden.  
Lördagen den 27 dec. kommer två filmer att visas, först ut är Chocolat 
kl. 15.00 för att avslutas med Damen i svart kl 18.00.  Valfritt om man 
vill se en film eller båda.  
Efter sista filmen är det mellandagmys med överraskning.    
Kaffe med dopp finns till försäljning.  
Valfri dryck till film och mys medtages själv.  
Efter sista filmen finns det enklare förtäring till försäljning. 
Filmvisningen är avgiftsfri.  
Anmälan till Thomas Lindström tel: 070-591 49 96 
E-post: thomas@kolbiten.se 
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 25 DEC 
Arrangör: Strömsbergs Bruksgille 

 

 

Torkvinden  
 

Ovanför bagarstugan finns Torkvinden, en lokal som Bruksgillets 
medlemmar kan hyra för olika sammankomster för max 35 personer.  
500 kr för ett dygn, 250 kr för efterkommande dygn. 
Då det har förkommit misskötsel så som förstörda möbler, dålig  
städning och sent återlämnad nyckel har man på  Gillets höststämma 
enhälligt beslutat att en deposition ska lämnas på 500 kr innan nyckel 
kan hämtas. Denna summa återlämnas om lokalen är i godkänt skick 
efter uthyrningen. 
Bokning av lokalen sker till Lotta Lund: Tel: 0702556982, 
 E-post: lotta@kolbiten.se 

 

 



Kallelse till årsmöte i föreningen Strömsbergs   
Industriminnesvänner 

 
Medlemmar i  föreningen Strömsbergs Industriminnesvänner kallas  
härmed till årsmöte den 26 februari 2015 kl. 19.00. i brukskontoret : 
Årsmötesäreden enligt stadgarna.  
Sammanslagning av föreningar.    
EV. namnändring enligt årsmötesbeslut 2014 . 
 
Årsmöteshandlingar utdelas under februari 2015 
 
Välkommen! 
Styrelsen 
 

Strömsbergs bruks julmarknad 23 november kl.11-16 
 
 Försäljning av hantverk m.m. I och kring masugnen och  
         hammarsmedjan. 
 Hästskjuts genom bruket. 
 Öppet i ett julpyntat skolmuseum. 
 Julmusik och sång. 
 Tomten finns på plats. 
 Servering och grillad korv. 
 Knallar med kvalitetshantverk är välkomna att boka plats på tel. 
          070-6438441. 
 
Välkommen! 
Strömsbergs bruks samarbetskommitté 

Arbetsdag för iordningsställande av  
julmarknadslokalerna 

 
Samling vid hammarsmedjan 15 november kl. 9.00 Vi bjuder på kaffe 
och kaka.     



Upplands Idrottshistoriska Förening  
 
är namnet på en sammanslutning av enskilda och föreningar, som är  
intresserade av landskapets idrottshistoria. Man gör efterforskningar 
och skriver historik om olika idrotter, ordnar berättarkvällar med temat 
”Idrotten förr…och nu”, gör besök på idrottshistoriskt intressanta  
platser och håller det uppländska idrottsarvet levande. En tidning 
”Uppländska Idrottsminnen” ges ut med 5 – 6 nr/år, med intressant 
läsning och spännande bilder från sportevenemang sedan förr. Gå med 
du också eller din förening – se mera information på UIHF:s hemsida 
www.laget.se/UPPLANDSIHF. I samma anda enl ovan pågår just nu 
en inventering av upplandsishockeyn och särskilt då med tyngdpunkt 
på lagen från de små orterna, och där ishockeyverksamheten är  
nedlagd och just historia. Man har ställt frågan till oss i Strömsbergs 
IF ang våra aktiviteter inom nämnda idrott. Har du något intressant att 
berätta kring ishockeyn i Strömsberg, bilder eller annat material att 
visa, så hör av dig till Samarbetskommittén eller idrottsföreningen! 
 
Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks företagare 

Företagare i Strömsbergs bruk kallas härmed till sammanträde den 27  
november 2014 kl. 18.30 hos Lennart Wallin, Dorkarby. 

Ärenden:  
Val av representanter till Strömsbergs bruks Samarbetskommitté. 
Beslut om hur tillskottet av kapital skall disponeras.  
 
Välkommen! 



Distribution och ansvarig utgivare:  
Lars Olof Billberg, Strömsbergs bruks samarbetskommitté.  
Tel. 0293-411 37, Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Manus– och annonsstopp för nästa nummer av BruksNytt          
 är mån 26/1 2015 med utgivning i början av februari.  
Du kan höra av dig till redaktionen med frågor och innehåll via  
e-post bruksnytt@stromsbergsbruk.nu  
 
Annonspriser hel sida 400 kr, halv 200 kr, kvarts 100 kr . 
 
BruksNytt publiceras också på vår hemsida 
www.stromsbergsbruk.nu 

Meddelande från Tierps Riksteaterförening  

Mer information finns på www.tierp.riksteatern.se 

30 november kl.16.00 blir  det uppföljning på ”Tat lugnt – Ta en 
TOY”, som heter ”Tag det rätta – Tag Cloetta”, en underhållande och  
musikalisk berättarresa genom 50/60-talet. Den spelas i cafémiljö i 
samarbete  med bygdegården i Åkerby. 

Strömsbergs Bruksgille är medlem i Tierps Riksteaterförening. En  
medlemsorganisation har möjlighet att köpa biljetter  till scenpasspris 
vid en beställning om minst 10 biljetter till en och samma  
föreställning. För att få reda på hur många medlemmar i Bruksgillet 
som är intresserade av teaterbiljetter emotses anmälan per tel.  
0293-41137 eller 0293-71973 senast 4 dagar före respektive  
föreställning.  
      

 


