Parkbladet
Nr 1 -2016

KonstRik
Påsk
I påskhelgen är det konstutställning i brukets gamla snickarbod.
Öppettider: Fredag 25 mars – Söndag 27 mars kl. 11-16.
Följande konstnärer ställer ut i Snickarbo´n
Barbro Lundberg

akvarell

Birgitta Gidlund

keramik

Annika Arnar

grafik och textil

Marie Löfqvist

akryl

I smedjan smider Bosse och Bengt mindre bruksföremål och har även i år sällskap av
Lii Tjörneryd som ställer ut keramik.
Damernas Diversehandel har också öppet.

Under påskdagarna arrangeras café i Snickarboden.
Vi erbjuder där kaffe/te/saft med hembakat bröd.

Kallelse till Parkstämma
Söndagen den 24 april 2016
Den sker i direkt anslutning till årets första Parkdag.
10.00 Samling vid Herrgårdsentrén
12.30 Lunch i paviljongen
13.00 Parkstämma

Verksamhetsberättelse 2015
Redan i slutet av 2014 stod det klart att gångbron över till Paviljongen var i så dåligt skick
att den måste genomgå en genomgripande restauration. Kontakt togs med Länsstyrelsen,
som efter en viss tvekan nappade på Tage Klingbergs restaureringsförslag. Länsantikvarie
Ulrica Olsson engagerades från början i projektet. Tages förslag gick ut på att anlita
snickaren Dan Andersson och smeden Mikael Linander för uppdraget. Detta fungerade
mycket bra och tillsammans med material, antikvarisk dokumentation och diverse andra
småutgifter stannade kostnaden på 182.109kr. Denna summa kan tyckas oöverstiglig för en
liten förening som vår, men föreningen ansökte om medel från Länsstyrelsen, Gävle
kommuns fonder samt Gästriklandsfonden. Alla ställde sig positiva och Mackmyra Bruk
gick in med en summa, så föreningen Bruksparkens vänners kostnad blev mycket blygsam.
Sammanfattningsvis kan man säga att detta var ett mycket lyckat projekt i samarbetets anda.
Stort tack till Tage som fungerade som koordinator.
Annars inleddes parkåret traditionsenligt med Konstrik Påsk.
I Paviljongen ställde Birgitta Gidlund och Barbro Lundberg ut. I Snickarboden återfanns
Åskar Flood, Isa Tiberg samt Helen Wennberg och i Smedjan huserade Bengt Söderlund
och Lii Tjörneryd. Kaffeserveringen ordnades som vanligt av Kerstin Rask. Cirka 400
personer besökte under tre dagar utställningarna. Många fikade, så aktiviteten gav ett bra
tillskott i föreningens kassa.
I samband med den första parkdagen genomfördes också Parkstämman där styrelsen
utökades med en person. D.v.s. att den gamla styrelsen omvaldes och Kerstin Rask valdes
in som ny ledamot.
Årets skulpturutställning hade Rörelse som tema. Som vanligt var Kiki Larsson behjälplig
som kurator för utställningen och vernissagen den 31 maj inramades av musik av Leif
Holmgren. Utställare detta år var Anna Nyberg Pudelzon, Sida Krause Söderström, Maria
Forsling Jenke, Karin Bäckström och Jon Perman, Ingela Edqvist , Lisbet Wahlberg och
Johan Ågren.
Den 2 augusti var det dags för musik-café med musikerna Wallinder, Hillström och
Jonsson. Melodikrysset och allsången var allmänt uppskattat i det fina vädret.
Kaninens dag gick av stapeln den 6 september och deltagarna fick se olika raser men också
vad man kan göra med kaniner. Hamburgare av kanin kanske inte är det första man tänker
på men de som provade på var idel lovord.
På hösten inbjöds alla utställare i parken till en lunch som tack för deras medverkan. Även
ovannämnda snickare och smed var inbjudna.

I slutet av augusti stormade det rejält och en av parkens större ekar gav vika för stormen. Ett
bastant träd där virket bland annat omhändertogs av Mikael Linander och Gävle sjöscouter.
Denna incident hade till följd att föreningen gjorde en besiktning av träden runt Paviljongen
och beslöt att ta bort ytterligare ett träd med hjälp av en arborist vilket genomfördes i slutet
av hösten.
Föreningen har genomfört 4 parkdagar med fler deltagare än förra året vilket är glädjande
och medlemsantalet håller sig runt ca 100 medlemmar.
Som vanligt ett stort tack till Kiki Larsson, Mackmyra Bruk genom Tage och Eva som
lägger ner ett stort engagemang i parken. I år har vi även fått hjälp av Anna Jaawre att göra
våra Parkblad. Ett stort tack för detta!
Till sist. Tack alla i styrelsen. Utan er skulle inte parken se ut som den gör idag!
Olof Leijonhufvud
Ordförande

Parkdagar 2016
April

Söndag den 24 april kl. 10.00 med efterföljande parkstämma kl. 13.00,
se separat kallelse

Maj

Lördag den 28 maj kl. 10.00

Augusti Söndag den 21 augusti kl. 10.00
Oktober Lördag den 22 oktober kl. 10.00
Samtliga Parkdagar avslutas med gemensam lunch kl. 12.30

Konstutställning
I juni blir det utställning i bruksparken i
Mackmyra igen.
Utställningsansvarig är Kiki Larsson:
I sommar vill jag klä in parken i stickat. Det kallas
stickgraffiti eller street art.
Gå gärna in på nätet och googla så får ni en liten
hint om vad det handlar om.
En mycket skicklig konstnär som syns mycket på
nätet går under signatur garnapa.
Det finns många duktiga graffitistickare och vi har
bland andra hittat Magda Sayeg som är
internationellt verksam (se bilderna till höger!)
Medlemmar som är intresserade av att delta i
utställningen är välkomna att höra av sig till Kiki
Larsson så snart som möjligt.
Vernissagen blir den sjätte juni.
Kiki Larsson
Telefon: 073-364 91 06
Mail: kikilarsson20@gmail.com

Stickgraffiti – Vad är det?
I stället för att spreja namn och
figurer på väggar, hus, broar,
järnvägsvagnar eller annat så
pryder man lyktstolpar, träd,
statyer och liknande med
stickade eller virkade kreationer.
Utförarna växlar mellan
uttrycken men samma typ av
rebellanda och humor förenar
dem alla. Det är en cool och
snäll form av rebellisk konst
som oftast framkallar enbart
positiva reaktioner från betraktarna. Inte heller myndigheterna
ser på stickgraffiti som någon
allvarlig form av skadegörelse.

Från förra årets utställning, med temat ”Rörelse”, kan vi fortsättningsvis glädja oss åt att ett
av konstverken ännu finns kvar, nämligen Dom flygande svanarna.
Anna N Pudelzons konstverk är inköpt av Eva Klingberg. Nu är svanparet på ständig turné i
parken, inte bara på sommarturné som texten vid svanarna anger.

Mackmyra Brukspark – hur utnyttjar du denna vackra park?
Anna Grönberg valde att fotograferas i parken i slutet av sin
graviditet.
Jag träffade på Anna med kompis och fotograf Malin Westin i
parken senare delen av november.

Det var trevligt att Anna valde att fotograferas i parken för att föreviga sin
”gravidmage”. Det visade sig vara i ”grevens tid”.
Sonen Elliot föddes tre dagar efter fotodagen.
Anna berättade att hon och hennes man Mikael även valde
bröllopsfotograferingen i, som hon uttryckte det, denna otroligt vackra
park.

Högtflygande planer i Bruksparken
Arboristen Jonas Åberg i aktion

Eken, med den uppstöttade
grenen vid lekytan, hade två
långa tunga grenar, som
riskerade att gå av och falla
ner mot den stöttade grenen.
Dessa grenar behövde
därför sågas av i delar för
viktavlastning.
Arboristen Jonas utförde
detta uppdrag till full
belåtenhet. Spännande att se
honom i aktion!

Den gamla linden
Denna höga stubbe var tidigare en vacker hög lind som, genom att
den lutade mot paviljongen, var tvungen att sågas ner. Tillsammans
med Mackmyra Bruk valde vi i styrelsen att inte såga ner den helt,
utan låta den vara kvar i form av en hög stubbe. Funderingar finns hur
den kan utformas.
Nu vädjar vi till er medlemmar att komma med förslag på hur den kan
utformas/smyckas etc.
Vi ser fram mot att höra era olika förslag.
Annica Eriksson
aebruket@yahoo.se

Bruksparkens vänner
Styrelse
är en ideell förening som bildades 1994. Föreningen skall verka
för att Mackmyra Brukspark rustas upp och vårdas. Parken ska
också användas på ett sätt som är förenligt med dess karaktär och
som ger glädje till kringboende och andra intresserade.
Som medlem medverkar du med en symbolisk årsavgift till
underhåll av parken.
Kom med du också. Vi vill gärna bli fler. Du kan vara stödjande
eller aktiv medlem. Om aktiv kommer du en eller flera gånger till
våra fyra städ- och parkdagar per år. Vi träffas vår, försommar,
sensommar och höst då vi krattar grusgångar, plockar pinnar,
rensar rabatter, planterar lökar, kort sagt, var och en får en uppgift
efter kraft och förmåga.
Alla kan vara med.
Vi jobbar 10-12.30 och sedan äter vi en trevlig lunch tillsammans.

Olof Leijonhufvud, ordf.
tel. 0720-48 08 94
Annica Eriksson, sekr.
tel. 076 190 54 83
Inger Henriksson, kassör
tel. 070 673 05 75
Birgitta Jagell, ledamot
tel. 026-13 36 34
Kerstin Rask, ledamot
tel. 026-13 28 87
Åse Bergfeldt, ledamot
tel. 070-744 47 56

Hyra av paviljongen
Paviljongen går att hyra för vigsel,
dop eller annan högtid.
Kontakperson:
Annica Eriksson, tel. 076 - 190 54 83

Medlemsavgift:
150 kr/år för familj
100 kr/år för enskild
Plusgironr 72 46 04-4
Kontakt: Annica Eriksson
Tel. 076-190 54 83
Mail: aebruket@yahoo.se

