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God Jul och Gott Nytt År
önskar
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks
Industriminnesvänner, Föreningen Strömsbergs Industriminnesvänner,
Strömsbergs Idrottsförening och Nätverket Strömsbergs bruks företagare

Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den 22
februari 2014 kl. 17.00 på Torkvinden.
Årsmöteshandlingar utdelas i Månadsskiftet januari/februari 2014
Välkommen!
Styrelsen.

Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga
Medlemmar i Bruksgillet 100 kr/dygn, övriga 200 kr.
Bokning: Lotta Lund 070– 255 69 82

Arbetsdag för iordningsställande av julmarknadslokalerna
Samling vid hammarsmedjan 16 november kl. 9.00 Vi bjuder på kaffe och
kaka.

Strömsbergs bruks julmarknad 24 november kl.11-16
Försäljning av hantverk m.m. I och kring masugnen och
hammarsmedjan.

I bagarstugan säljs bröd och varm glögg.

Hästskjuts genom bruket.

Öppet i ett julpyntat skolmuseum.

Julmusik och sång.

Tomten finns på plats.

Servering och grillad korv.

Café Strömsberg har öppet.

Knallar med kvalitetshantverk är välkomna att boka plats på tel.
070-6438441.
Välkommen.
Strömsbergs bruks samarbetskommitté .


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

Fotbollsepilog
Sommaren är kort, men vi ser ändå med nöje tillbaka på fotbollssäsongen
för Strömsbergs IF:s båda representationslag i fotboll.
För A-lagets del slutade första året i Norrlandstvåan med en helt godkänd
mittenplacering i tabellen. Egentligen var det väl bara seriesegraren
Skellefteå och tvåan Anundsjö, som höjde sig lite över mängden. Övriga
lag var jämbördiga utom då jumbon Robertsfors, som nu flyttas ner i lägre
serie. Serieplaceringen för övriga hade alltså kunnat sluta allt mellan trea
och näst sist.
Viktigt var naturligtvis att vårt lag hängde kvar och gjorde i många
matcher mycket goda resultat. Vi avvaktar nu Fotbollsförbundets beslut
om placering i div II kommande säsong.
Klart är, att vårt U-lag stod som odiskutabel segrare i sin serie efter en rad
väl genomförda matcher. Detta innebär, att de finns i div VI kommande
säsong.
Redaktionen gratulerar till en väl genomförd fotbollssäsong 2013 och
önskar lycka till med kommande års seriespel!

Caféet är även öppet:
*Den 24/11 mellan 11.00 - 16.00
*Varje söndag i advent 1/12, 8/12, 15/12 och
22/12 mellan 11.00 - 17.00

Det händer i Strömsbergs bruk 2014
Sportlov
Tisdag 18/2 Idrottsföreningen, Gillet, Industriminnesvännerna, Stiftelsen och vi i
bruket planerar aktiviteter för skollediga.
Årsmöten
Fredag 21/2 kl 17.30 Strömsbergs samfällighetsförening. Lokal: torkvinden i
bagarstugan.
Lördag 22/2 kl 17.00 Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i bagarstugan.
Tisdag 25/2 kl 19.00 Strömsbergs Idrottsförening. Lokal: ännu ej bestämt.
Torsdag 27/2 kl 19.00 Strömsbergs industriminnesvänner. Lokal: kontorshuset.
Påsk i Strömsbergs bruk
18 – 21/4. 11.00 – 17.00 Konst på väg: Utställare i och utanför bruket.
Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av
älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna .
* Säsongstart för Café Strömsberg. Därefter se nedan.
* Påskdagen 20/4 .13.00 Guidad tur genom bruket. Samling vid Café
Strömsberg.
Valborgsmässofirande
Onsdag 30/4 20.30 Kase, fyrverkeri, körsång, vårtal, servering, grillad korv
m m.
Midsommar i Strömsbergs bruk
Torsdag 19/6 18.00 Majstången kläds. Samling vid brukskontoret.
Fredag 20/6 15.00 Majstångsresning vid bruksgatan. Spelmän, folkdans, lekar,
serveringar m m.
Vallonbruksveckan
9 – 15/8 Aktiviteter planeras i bruket.
10 och 13/8 13.00 Guidad tur genom bruket. Samling vid Café Strömsberg.
Strömsbergsdagen
Fredag 15/8 09.00 Kolmilan tänds. Hon är rest i kolgården och kolar på ca 5
dygn.
Lördag 16/8 11.00 – 17.00 Hantverksgata. Guidning. Kolmila. Musik.
Aktiviteter för hela familjen. Serveringar. Loppmarknad. Öppet i
industribyggnader, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor,
skolmuseum, arbetarbostad, vävstuga och Nostalgimuseum i Domarbo.

Julmarknad
Söndag 23/11 11.00 -16.00 Hantverk, musik m m i hammarsmedjan och
masugnen. Tomten är på plats. Strömsbergs mjuka tunnbröd. Hästskjuts genom
bruket, serveringar, grillad korv m m.
Guidade turer genom bruket
Påskdagen 20/4 13.00 Samling vid Café Strömsberg.
Juli: Alla söndagar 13.00 Samling vid Café Strömsberg.
Augusti: 10, 13 och 16 13.00 Samling vid Café Strömsberg.
Öppet bruk
Lördagar juni – augusti 13.00 – 16.00 Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad öppnas.
Skolmuseum och Arbetarbostad
Lördag 3 maj, 6 sept 13.00 – 16.00 Skolmuseum och arbetarbostaden har extra
öppet.
Fotboll division II herrar
Säsongstart i april och avslutning i oktober för Strömsbergs IF:s
representationslag. Hemmaplan Hedens IP.
Fotboll division VI herrar
Säsongstart i april och avslutning i oktober för Strömsbergs IF:s utvecklingslag.
Hemmaplan Hedens IP.
Strömsbergs IF har verksamhet för pojkar f 2002 – 05 under hela
fotbollssäsongen ute vid Hedens IP. Fotbollsskola för både flickor och pojkar
f 2006 – 08 genomförs sommartid på idrottsplatsen.
Bilbingo
Strömsbergs IF arrangerar bilbingo onsdagar kl 19.00 under sommarmånaderna
på Hedens IP. Se kommande annonser.
Läs mer om den drygt 100-åriga idrottsföreningen med dess olika sektioner. Se
laguppställningar, spelkalender och aktuella tabeller på www.stromsbergsif.se .
Bakluckeloppis
Lördag 3/5, 7/6, 5/7, 2 & 16/8 och 6/9 11.00 – 17.00 Töm vinden. Vid regn
inomhus. Kom till Industriminnesparken. Där väntar kunden på att göra sitt livs
fynd. Boka gärna plats 070 – 643 84 41.

Nostalgimuseum www.nostalgimuseum.se
Fredag 16/5 11.00 – 17.00 Säsongstart. Öppet fredagar – söndagar (Midsommar
stängt)i Domarbo 1 km utanför Strömsbergs bruk. Bilar, mopeder, motorcyklar,
bensinmack, cyklar, teknikrum, lanthandel m m.
Söndag 31/8 11.00 – 17.00 Säsongavslutning. Därefter eller vid andra tider
bokning via 070 – 651 50 15.
Café Strömsberg www.cafestromsberg.se
Påsk 18 – 21 april.
Valborg 30 april.
Maj: 1-4, 10–11, 17–18, 24–25 o 29-31.
Juni: söndag 1, fr o m fredag 6 alla dagar.
Juli: alla dagar.
Augusti: alla dagar.
Sept: lördag – söndag.
November: sönd 9 (fars dag), 23 o 30 (Advent).
December: söndag 7, 14 och 21.

11.00 – 17.00
15.00 – 21.30
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00

Därefter eller vid andra tider beställning via 0293- 410 12 eller 070-280 49 50
(Konditori Royal 0293 – 124 21). Reservation för andra öppetdagar i samband
med arrangemang i Strömsbergs bruk.
Vi som jobbar för Strömsbergs bruk
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen, Industriminnesvännerna, Nätverket Strömsbergs bruks företagare, Strömsbergs IF och
boende.
Information via hemsidan www.stromsbergsbruk.nu.
Guidning 070 -255 69 82, guide@stromsbergsbruk.nu

Att segla uppför Tämnarån i undervattensbåt…..
Från mitt köksfönster kan jag, mellan alar och vass se Ån stilla flyta
fram som en mindre kopia av den mera berömda Don. Trots dess
lerbruna vatten lockar Tämnarån till båtturer – om man nu vore lycklig
ägare till något flytetyg - på lugnt vatten omgivet av frodig
sommargrönska och andsnatter.
Ännu mera inspirerande blev det, då ett barnbarn på några sommardagars
besök ville varva TV-tittande, data- och kortspel med en kanotfärd på ån.
Kommunens turistreklam för paddling sträckan Tierp – Strömsbergs
bruk beskriven som en lugn färd utan fall, forsar och andra hinder och
som synnerligen lämplig för nybörjare gav ytterligare ved på
önskebrasan.
En kanot med lämplig utrustning lånades av en vän. Båten skulle hämtas
vid badet i Bruket, där vi också kunde börja paddlingen uppströms mot
Tierp. Mitt i den heta sommaren var detta tyvärr en dag med igenmulen
himmel – dock utan regn. Temperaturen hade sjunkit och en kraftig
nordan blåste.
Vi lastade i våra ryggsäckar och sjösatte. Barnbarnet tog plats vid främre
sittbrunn och jag i den aktre. Kanoten sänktes därvid betänkligt så, att
bara några centimeter skiljde från kant till vattenyta. En kraftig vindby
gav oss en rejäl bredsida. Kanoten drev ut, krängde till och kantringen
var ett faktum. Flytetyget fylldes omedelbart med vatten. Vi hann varken
stämma upp lämplig psalm eller skicka SOS, förrän vi befann oss på
åbotten med kanoten.
Dessbättre var det bara en armlängds avstånd till bryggan. Dit drog vi
upp såväl packning som båt. Genomsura, snopna och huttrande fick vi av
oss de plaskvåta kläderna. Dessbättre hade något av reservplaggen klarat
vätan. Så i ”presentabelt” skick torr- och landlade vi kanoten och lastade
åter bagaget i bilen. Vi meddelade båtägaren det skedda och slokörade
fick vi styra mot Tierp per bil….
Efter varmdusch för egen del, klädtvätt och torkning förtärde vi invid
glasaltanens ljuvliga infravärme och med något tilltufsat sjömanskap det
av matsäcken, som inte dränkts av tämnaråvatten.

Nämnde jag, att jag för c:a 50 år sedan i samband med militärtjänstgöring
lyckades ta skepparexamen? Men det var i motordrivna mera sjöstabila
farkoster, mestadels i lugnt väder och framför allt med en c:a 20 kilo
lättare egen kroppshydda…..
Rolf Lindberg

Kurs i släktforskning
Äntligen har kursen, som vi alla deltagare längtat efter, kommit igång.
Efter årslånga turer av information, deltagarvärvning, letande efter
lämplig handledare och kurslokal har vi startat i september. 13 entusiaster
- av platsbrist tyvärr uppdelade på två kurser, som under vår kunniga och
stödjande ledare Åsa söker våra rötter vid de mest svårtydda dokument
och med hjälp av dataprogram och handböcker.
Detta leder oss in på stigar, som för oss till okända och exotiska
tassemarker som Källene, Yttre Ursviken och Hållen……
För att inte tala om alla ”nya” bekanta som Kjerstin, Pähr, Mickel och
Margta….
Kursen är mera än en hobby. Det
tenderar att bli en del av vår livsstil
med långt-in-på-natten Sherlock
Holmes-detektivarbete för att finna
hittills fördolda rötter.
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