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3 - 5 april kl 11 – 16

Paviljongen
Ann-Marie Eriksson, skinn och ull
Birgitta Gidlund, keramik
Barbro Lundberg, akvareller

Snickarboden
Åskar Flood, träsnideri
Isa Tiberg, textil och skinn
Helen Wennberg, olja och akvarell

Smedjan
Bengt Söderlund, konstsmide
Lii Tjörneryd, raku
 Damernas Diversehandel håller öppet i gamla sadelmakeriet.
 Kaffeservering i paviljongen och i snickarboden.

Välkomna!

Kallelse till Parkstämma
Söndagen den 26 april 2015 kl 13.00
efter parkdagen, samling vid paviljongen.

Sommarens händelser


Vernissage för sommarens skulpturutställning på temat RÖRELSE
Söndagen den 31 maj kl 12.30



Musikcafé under juli, datum fastställs under våren

Parkdagar 2015

Alla dagar kl 10.00 - 12.30

April

söndag den 26 april - även parkstämma, se separat kallelse

Maj

söndag den 24 maj

Augusti

lördag den 22 augusti

Oktober

lördag den 24 oktober

Medlemsskap
Styrelsen beslutade vid senaste mötet, att medlemskap upphör om medelsavgift inte betalats, trots
påminnelse, innan aktuellt års slut.

Besök gärna vår hemsida

www.mackmyrabruk.se/bruksparken

Hyra av paviljongen
Paviljongen går att hyra för vigsel, dop eller
annan högtid.

Kontaktperson:
Annica Eriksson, tfn-nr: 076 - 190 54 83

Verksamhetsberättelse 2014
Bruksparkens vänner 20 år. Vad hände i parken jubileumsåret?
Konstutställningen KonstrikPåsk inledde året i parken den 18 - 21 april. Konst av Helena Carlsson,
Ann-Marie Eriksson, Laila Wikström, Anders Sundberg, Birgitta Gidlund, och Göran Hultén visades
och besökarna kunde också njuta av Kerstin Rasks goda kaffe i strålande solsken, framför allt den
21 april då även årets Parkstämma genomfördes. Hela styrelsen omvaldes och vi konstaterade då
att även ekonomin var under kontroll.
Den 25 maj var det vernissage på den nu traditionsenliga skulpturutställningen i parken.
Årets tema var Vila och vår kurator Kiki Larsson hade engagerat följande utställare:
Anna Nyberg Pudelzon
Lars Wreiding
Pelle Engman
Amy Widahl
Pia Elfström
Eva Klingberg
Lars Persson
Klarzon – Mberg
Berit Lindberg
Lisa Pettersson ,Tuva Widén, Olof Pettersson, Agnes Nissen
Vernissagen var välbesökt och åskådarna kunde också tyvärr blicka ner i 3 hål i kastanjeallén
där vi tagit bort 3 träd som troligtvis dött av angrepp av honungsskivling.
Styrelsen hade under slutet av 2013 börjat fundera på eventuella åtgärder men det var svårt att få
ett entydigt expertråd. Ett sådant kom emellertid under sommaren och rådet var: Gör ingenting!!
Gamla alléer saknar ofta ett och annat träd. Ett råd som styrelsen tagit fasta på.
1994 bildades föreningen Bruksparkens
Vänner och den 13 juli firades detta med ett
musikcafé.
Harkskärs-orkestern spelade under ledning
av Max Westin. Ett 50-tal personer deltog i
allsång, musikfrågelek och kunde även njuta
av kaffe med hembakat tilltugg.

Efter en idé från Inger Henriksson genomfördes den 24 augusti Fårets dag i parken. Där kunde
man se fårvallning med hund.
Besökarna kunde se och prova på karda och spinna, växtfärgning av ullgarn, tova och nålbinda.
Vissa fårprodukter var till försäljning och populärast var nog grillade lammburgare, som gick åt
som smör i solsken. Ett mycket lyckat arrangemang.
Hundgraven har restaurerats. Stenar togs bort med hjälp av brukets lastare och jorden sållades.
Inga hundben kunde hittas. Namnet Hundgraven gavs nog bara för att man gärna skulle ha en
hundgrav i en engelsk park för 200 år sedan. Sedan byggdes den upp igen och lökar planterades.
Årets sista arrangemang var en väl genomförd julmarknad i adventstid.

Som vanligt har 4 parkdagar genomförts och utställarna av sommarens skulpturer har avtackats
med en lunch i september. Under hösten gick själva parkarbetet in i en lugnare fas men styrelsen
har fått ett nytt ganska svårlöst problem. Gångbron vid paviljongen måste repareras och det
kommer att kosta mer än vad föreningen har medel till, cirka 150 000 - 200 000 kr. Kontakt har
tagits med länsstyrelsen, kommunen, andra stiftelser och fonder. Styrelsen hoppas kunna
presentera en lösning till
hösten 2015.
Jag vill passa på att tacka:
Kerstin Rask för att hon alltid ställer upp och hjälper föreningen med mat och kaffe.
Kiki Larsson för sitt engagemang med skulpturutställningen.
Mackmyra Bruk med Eva och Tage Klingberg i spetsen för allt extraarbete som läggs ned.
Inger Henriksson, Birgitta Jagell, Annica Eriksson och Åse Bergfeld, utan era idéer och
engagemang skulle det vara svårt att driva föreningen med den målsättning som vi har idag
och har vant oss vid.
Olof Leijonhufvud
Ordförande

