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Arbetsdag för iordningsställande av
julmarknadslokalerna
Strömsbergs bruks julmarknad 22 november kl.11-16
Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks företagare
Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Strömsbergs Café
Julvisa

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 1/2 2016 med utgivning under följande vecka.
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

Arbetsdag för iordningsställande av
julmarknadslokalerna
Samling vid hammarsmedjan 14 november kl. 9.00 Vi bjuder på kaffe
och kaka.

Strömsbergs bruks julmarknad 22 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

Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks företagare
Företagare i Strömsbergs bruk kallas härmed till sammanträde den 26
november 2015 18.30 hos Lennart Wallin, Dorkarby.
Ärenden:
Val av representanter till Strömsbergs bruks Samarbetskommitté.
Beslut om hur tillskottet av kapital skall disponeras.
Välkommen!

Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den
27 februari 2016 kl. 17.00 på Torkvinden.
På dagordningen:
Årsmötesäreden enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar utdelas i februari 2016.
Välkommen!
Styrelsen.

Strömsbergs Café
Erbjudande 28-29 november 2015 kl 11-17. Kom och njut av en
jultallrik med vår egen inlagda sill, prinskorv, köttbullar m.m.
Självklart ingår kaffe och godbit.
Pris 175 kr.
Boka: 070-2094513
Varmt välkomna!

Julvisa
Vi behöver inte sjunga om nå´n krubba i ett stall.
Sjung i stället om ett kolkraftverk som säljs av
Vattenfall.
Lite bjällror – lite klockspel!
Och helt plötsligt är det jul!
Vi behöver inte sjunga om nå´n fånig dans kring gran.
Däremot om vad som döljer sig i skinkor ifrån Scan.
Lite bjällror – lite klockspel!
Och se´n smakar dom ju jul!
Inga pepparkakegubbar sjungs det om i natten sen.
Nynna bara med i käbblet mellan Batra och Lövén.
Lite bjällror – lite klockspel!
Och så plötsligt fridfull jul…..
(Fritt efter H Dorsin).

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks
Industriminnen, Föreningen Strömsbergs
Industriminnesvänner, Strömsbergs Idrottsförening
och Nätverket Strömsbergs bruks företagare.

