
 

 

Parkbladet 

Nr         1  - 2017 

 
KonstRik 
Påsk 
 
I påskhelgen är det konstutställning i brukets gamla snickarbod samt i gamla 

mejeriet.  

Öppettider: Fredag 14 april – Söndag 16 april kl. 11-15. 

 

Följande konstnärer ställer ut:  
 

Anders Sundberg Trä 

Lii Tjörneryd Keramik 

Helena Carlsson Skulptur                                       

Kerstin Andersson Textil                                                     

 

I smedjan smider Bosse och Bengt mindre bruksföremål.  

 

Damernas Diversehandel har också öppet.  

 

 

 

 Under påskdagarna arrangeras café i gamla mejeriet.  

Vi erbjuder där kaffe/te/saft med hembakat bröd. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

Året inleddes med den nu traditionella utställningen KonstRik Påsk. 

I år ställde följande konstnärer ut i Snickarbo´n: Barbro Lundberg akvarell, 

Birgitta Gidlund keramik, Annika Arnar grafik och textil och Marie Löfqvist 

akryl. I smedjan fanns Bosse och Bengt tillsammans med Lii Tjörneryd.  

Besökarna strömmade till och evenemanget blev lyckat. Föreningens 

kaffeservering gav lite klirr i kassan. 

Den 24 april hade vi Parkdag med efterföljande Parkstämma. 

Så här ser föreningens styrelse ut:  Inger Henriksson ordf., Annica Eriksson 

sekr., Åse Bergfeldt kassör, Kerstin Rask ledamot och Bengt Söderlund ledamot. 

Utöver parkstämman har styrelsen haft ett protokollfört möte och 

planeringsmöten inför de olika arrangemangen. 

4 parkdagar med efterföljande lunch. Som vanligt mycket sparsam uppslutning 

från föreningens medlemmar. 

Den 6:e juni var det vernissage i parken för 6:e året i rad. Kiki Larsson 

presenterade årets utställning på temat stickgraffiti med namnet ”Ingen röd tråd 

precis”.  

Ett 20-tal konstnärer bidrog med sina verk. Leif Holmgren underhöll med musik 

på sin sopransaxofon och vädret och ”stickverken” lockade till strövtåg i parken. 

Den 8-11 augusti hade vi tillsammans med Gästriklands Hemslöjdsförening ett 

slöjdläger för barn mellan 8 och 10 år. 8 barn deltog.  

Två, av Hemslöjdsföreningen avlönade, slöjdhandledare tog hand om slöjden 

och barnen. Kerstin Rask försåg oss med mat och andra medlemmar fungerade 

som vuxenstöd och hjälpredor. (se Parkblad nr 2/2016). 

Den 28 augusti arrangerades Brukets dag med musikunderhållning och 

frågesport, rundtur med traktor, trädklättring, korvgrillning och kaffeservering. 

Den 11 september avslutades sommarens konstutställning med fika i 

paviljongen för årets deltagande konstnärer. 

Ängen har slåttats och en ny sittplats har införskaffats med placering på holmen 

vid grillplatsen. 

Eken med den uppstöttade grenen har friserats för viktavlastning. Arboristen 

Jonas Åberg utförde uppdraget till full belåtenhet. 

Året avslutades med sedvanlig adventsmarknad i Snickarbo´n. 

Föreningen har 80 medlemmar. 

Tack alla ni som på olika sätt vårdar och värnar parken samt deltar aktivt i olika 

arrangemang knutna till parken. 

 

Inger Henriksson 

Ordförande 
 

Kallelse till Parkstämma 

Söndagen den 23 april 2017 kl. 13.00 

Samling vid paviljongen efter Parkdagen 



Stadgar för föreningen Bruksparkens vänner 
 
 

Den 19 mars 1994 

Reviderat 25 augusti 2004, efter stämmobeslut 

 

Stadgar för 

FÖRENINGEN BRUKSPARKENS VÄNNER 

 

§ 1 Föreningens namn är ”Bruksparkens vänner, ideell förening”. Dess säte är Mackmyra 

Bruk. 

 

§ 2 Föreningens ändamål är att verka för att Mackmyra Brukspark rustas upp och vårdas samt 

att parken används på sätt som är förenligt med dess karaktär och som ger glädje till 

kringboende och andra intresserade. 

 

§ 3 Medlemskap är öppet för envar, som är intresserad av Bruksparkens bevarande och goda 

användning och som fullgör sina förpliktelser mot föreningen. Parkstämman och 

styrelsen 

bestämmer förpliktelser och förmåner för medlemmarna. 

 

§ 4 Föreningsmöte kallas för PARKSTÄMMA. Senast i juni hålls ordinarie årlig 

parkstämma. Extra parkstämma inkallas då styrelsen så finner lämpligt eller då minst 20 

% av medlemmarna så begär. Kallelse anslås på de tre anslagstavlorna minst två veckor 

före möte. 

 

§ 5 På ordinarie årliga parkstämman behandlas bl a 

- verksamhetsberättelse med årsredovisning 

- revisionsberättelse 

- val av styrelse, ordförande och övriga funktionärer 

- val av valberedning 

- verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 

 

§ 6 Styrelsen ska bestå av minst 5 högst 9 personer. Styrelsen konstituerar sig själv. Antalet 

suppleanter skall vara högst 3. Antalet revisorer skall vara högst två med högst en 

suppleant. Posterna besätts på två år, cirka hälften varje år. 

 

§ 7 Om Klingbergs äger Bruksparken skall två av dem adjungeras till styrelsen (utan rösträtt 

men med yttrande- och förslagsrätt). I ärenden där Klingbergs är motpart till föreningen 

skall de ej delta i styrelsens överläggningar. 

 

§ 8 Ändringar av stadgarna beslutas av Parkstämma på endera av följande sätt: 

- Av två på varandra följande parkstämmor, eller 

- Av en parkstämma om stadgeändringsförslaget varit utskickat tillsammans med 

kallelsen och minst tre fjärdedelar av de närvarande är för stadgeändringen. 

 

Under samma villkor kan föreningen upplösas, varvid all egendom och handlingar skall 

överlämnas till den förvaltning som stämman utser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sommarens skulpturutställning 2017 i Bruksparken. 
 

I sommar är temat Recykling igen och igen. 

Slit och släng samhället gör att vi är många som drar i handbromsen. Varför 

bara köpa nytt varför inte göra om eller ta delar av och bygga något nytt?  Temat 

har funnits tidigare i olika skick och form men är ju ett viktigt inlägg i 

miljödebatten. 

Konstnärerna som bjudits in är både kända och okända.  Så som ni förstår så blir 

det spännande möten ute i den fagra parken där växtligheten kommer att göra 

allt för att synas och ta över. 

Jag önskar er alla välkomna 
 

Curator Kiki Larsson 

 

Vernissage söndagen den 28 maj kl. 13.00 

 
 

Vill du plantera din egen potatis i parken? 
 

I höstas for vi till Tyskland och kom hem till styrelsen med en idé, som föll i 

god jord (om jag får vara lite skämtsam).  Vi kommer att plantera buskar och 

träd, som på sikt gör att parken, sedd från Bruksallén,  göms bakom buskaget.  

Ett vanligt sätt att göra en park lockande att gå in i och upptäcka.  
 

Allt växande tar sin tid men den som sätter spaden i marken i vår …  

Just nu har vi täckt marken med tidningar och hästdynga. Därefter lägger vi på 

jord, träaska och grönsakskompost.  
 

Planen är att odla potatis i år för att till hösten plantera buskar och träd. Vill du 

plantera potatis och luckra under sommaren? Hör av dig om du vill var med på 

denna förnyelse av parken och samtidigt få egen utdelning i form av potatis. 
 

Eva & Tage Klingberg 

Parkdagar 2017 
 

April Söndag den 23 april kl. 10.00 - 

 med efterföljande parkstämma kl. 13.00,  

 se separat kallelse 

 

Maj Lördag den 27 maj kl. 10.00 

 

Augusti Söndag den 13 augusti kl. 10.00 

 

Oktober Lördag den 28 oktober kl. 10.00 

 

Samtliga Parkdagar avslutas med gemensam lunch kl. 12.30 



De vilda blommornas dag den 18 juni 2017 

De vilda blommornas dag är Sveriges och Nordens mest omfattande officiella 

blomstervandring. 

 

 

Under en och samma dag går 

tusentals människor på 

blomstervandringar i 

Sverige, Norge, Finland, 

Island, Danmark och samt de 

därtill hörande Färöarna och 

Grönland. 

 

 

Arrangör: Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS) 

Ledare: Berit Berglund 073-041 40 38, 026-51 42 78 

Medarrangör: Bruksparkens vänner, Inger Henriksson 070-673 05 75 

 

Plats: Mackmyra Bruk, Engelska Parken 

Samlingsplats: Parkeringen vid Lillåbron mellan Golfen och Bruket. 

Tid: Söndag den 18 juni kl. 14 – ca. 17 

 

Lätt vandring på gräsgångar i parklandskap med å-stränder och sidoblickar.  

Ca 3 km tur och retur. 

Ta med lättfika och heltäckande skor. 

 

Buss 91, 13.10 från Rådhuset i Gävle. Avstigning hpl Öhn (hpl efter 

Västbyggebyvägen) 

Buss 91, 12.01 från Sandviken Resecentrum. Avstigning hpl Öhn (hpl efter 

Spikåsvägen) 

Anmäl i förväg om hämtning vid hpl önskas. 

Alla intresserade är välkomna att räkna vilda blommor i Engelska parken. 

Gästriklands Flora finns att köpa till hämtpris för 340 kr i kontanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2014/12/dvbd2014.jpg


Diabas – stenblocket vid Holmbron 
 

Diabas är en gångbergart, d.v.s. den förekommer i smala gångar i berggrunden. 

Den är svart, hård och kallas ibland ”svart granit”. 
 

Det går ett stråk av diabas vid Hälleströmmens kraftstation - 500 meter 

uppströms Bruksparken. Vid kraftbygget sprängdes mycket diabas, som nu 

ligger i en kulle intill.  

Vi har haft ett block vid Holmbrons östra landfäste. Ett par borrhål syns. 
 

Vi lät Hambergs Stenhuggeri såga en rak yta på blocket och sedan putsa det.  

Vilken fin sten det blev! 

 

Sedan tidigare har vi ett större block av diabas. Det ligger bakom dammen. Det 

syns bra från picknick-ytan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stensättningen vid dammen har förbättrats med tanke på att om någon trillar i så 

är det lättare att ta sig upp nu. 

 
 

  
 

 

 



Sommarläger i Mackmyra Brukspark 
 

Deltagare: Barn födda 2007-2009, alltså 8-10 år. 

 

Tid: v. 31, måndag 31/7 - torsdag 3/8 kl. 09-15 (grupp 1) 

v. 32, måndag 7/8 - torsdag 10/8 kl. 09-15 (grupp 2) 

 

Plats: Mackmyra Brukspark 

 

Deltagande är GRATIS och anmälan är BINDANDE. 

Vi kommer att ta ut en anmälningsavgift på 100 kr, som återbetalas 

efter lägrets slut, under förutsättning att man deltagit enl. anmälan. 

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 9/7 2017 

 

Mellanmål fm. och em. samt lunch ingår. 

 

Aktiviteterna är inriktade på slöjd t.ex. tovning, trådslöjd, trätäljning 

och plåtslöjd. 

Även bakning av tunnbröd och ett besök i smedjan är planerat. 

 

Syfte: Att låta barnen känna glädjen och tillfredsställelsen i att skapa 

med egna händer. 

 

Aktiviteterna för dagen anpassas till rådande väder. 

 

Arrangör: Gästriklands Hemslöjdsförening i samarbete med 

Bruksparkens Vänner. 

 

Anmälan om deltagande till: Inger Henriksson 

tel. 070 673 05 75 eller nyrodder@hotmail.com 
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Bruksparkens vänner 
 

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. 

 
 
 

Hyra av paviljongen 

Paviljongen går att hyra för vigsel, 

dop eller annan högtid. 

Kontakperson:  

Annica Eriksson, tel. 076 - 190 54 83 

  

 

 

 

 
 
 

Styrelse 
 

Inger Henriksson, ordf. 

tel. 070 673 05 75 

 

Annica Eriksson, sekr. 

tel. 076 190 54 83 

 

Åse Bergfeldt, kassör 

tel. 070-744 47 56 

 

Kerstin Rask, ledamot 

tel. 026-13 28 87 

 

Bengt Söderlund, ledamot 

tel. 073-583 06 78 

 
 

 

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 

 

Hemsida: 

www.bruksparkensvanner

.se 

 

mailto:aebruket@yahoo.se
http://www.bruksparkensvanner.se/
http://www.bruksparkensvanner.se/

