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Parkdagen den 24 maj

Margit tar
välbehövlig paus.

Sigvard och Sten, parkarbetare på väg
mot den väntande lunchen.

Lunchen serveras.

Återstående parkdagar



Lördagen den 22 augusti
Lördagen den 24 oktober

Kommande evenemang i bruksparken






Friluftsgudtjänst
söndagen den 26 juli kl. 11.00
Präst Stefan Nilsson och musiker Nicole Johansson.
Kom med kaffekorgen!
Musikcafé
söndagen den 2 augusti kl 15.00
Hillström, Wallinder och Jonsson musicerar.
Musik-kryss och spontan allsång.
Kaffeservering med hembakt bröd.
Kaninens dag
söndagen den 6 september kl 13.00
Program kommer senare.

Skulpturutställning 2015
Vernissage
Ordföranden Olof Lejonhuvud hälsade alla välkomna till årets vernissage den 31 maj. Han betonade först
och främst initiativtagaren Kicki Larssons arbete att engagera konstnärer och forma utställningarna i parken.
Han framhöll även det ideella arbete som medlemmarna i Bruksparkens vänner och Mackmyra bruk gjort
under de 21 år som parkföreningen verkat.
Ett stort projekt under åren har kastanjeallén varit och i nuläget är det broreparationen till Lusthusholmen
som blir en stor uppgift och utgift, se separat inslag om detta, nedan.
Olof berättade också om kommande program för året, bl.a. städdagarna i parken med efterföljande lunch,
musikcafé och Kaninens dag m.m.
Kicki Larsson beklagade att två konstnärer i sista stund dragit sig ur årets utställning men poängterade att
årets tema ”Rörelse” ändå givit sju konstnärer inspiration att deltaga.
Eva och Tage Klingberg tackade styrelsen för ett engagerat arbete och gav en bricka med parkmotiv till varje
styrelsemedlem, en mycket uppskattad gåva.
Cider och tilltugg serverades och vacker musik framfördes på sopransaxofon av Leif Holmgren.
Ett lotteri med skänkta priser av Sasha Berglund (2 keramikskålar) och Eva och Tage Klingberg (en torso av
Leif Jacobsson) såldes också under dagens, se vinstlista nedan.
Trots det bistra vädret var det en glad och engagerad skara människor som slutit upp till vernissagen och en
del fortsatte efter rundvandringen med picknick inne i paviljongen.

Några av alstren i Bruksparken
Svanar
Panda

Anna Nyberg Pudelzon
Sida Krause Söderström

Urnor
Maria Forsling-Jenke
Lönekarusell Karin Bäckström och
Jon Perman

Lotterivinster under vernissage
Lottnummer
13
27
93

Vinnare
Virginia Nilsson
Olof Leijonhufvud
Josefina Nilsson

Bröllopsfest
Den 13 juni vigdes Bernice och Teemu i paviljongen,
därefter hölls bröllopsfesten i bruksparken.

Paviljongen går att hyra för vigsel, dop eller
annan högtid.
Kontaktperson:
Annica Eriksson, tfn-nr: 076 - 190 54 83

Forsbackarännet
Fredagen den 31 juli går det årliga Forsbackarännet av stapeln. Det är ett 50-tal maratonsimmare,
som startar vid Forsbacka herrgård, simmar förbi kraftverken i Gavleån och har målgång i
Boulognerskogen.
Simmarna passerar Mackmyra brukspark tidigt på förmiddagen och man ser dom passera bäst vid
Lillåbron, Bengts berså i parken eller i tallskogen intill parken. Vid dammen vid Per Hansväg brukar
det vara fikastund för deltagarna.
Ta med en kaffekorg och njut en stund i parken innan ni ser och hejar fram de tappra baddarna.

Mackmyra Bruks klensmedja
Den gamla klensmedjan har fått nya hyresgäster! Vi som håller till där är två glada hobbysmide som smider
hellre än bra, arbetar mest med enklare brukssmide. Det hela började i gammal gårdssmedja i Trödje för
cirka 10 år sedan, därefter flyttade vi verksamheten till en bysmedja i Älvkarleby där vi varit verskamma i
6 år och har nu landat i Mackmyra gamla Klensmedja.

Vi har inga fasta öppettider,
men lyser det här inne så är
du varmt välkommen in!
Har du några speciella önskemål är du
välkommen att kontakta oss.
Bengt
tel-nr: 073-583 06 78
e-post: 026167298@telia.com
Bosse
tel-nr: 070-537 41 18
e-post: bosse@barmark.se

En svajande bro

Juni 2015

Gångbron över till ”Tältholmen” har en viktig funktion i Bruksparken, särskilt när vi ordnade en
parkeringsplats vid Lillån och folk vill gå in i bruksparken från väster. Holmen är en populär
picknickplats.
Den 20 meter långa bron har ett fritt spann över vattnet på 12 meter. På 1800-talet hade bron
sneda stöttor, ner till stranden. Vid vårfloden stod bron med sina ”fötter” i vattnet, inte bra. Under
tidigt 1900-tal ersattes de primitiva stöttorna med en smäcker järnkonstruktion under bron. Spända
järnstänger bär upp trästockarna, gångbanan och räckena. En elegant konstruktion, som bör
bevaras. Titta under bron, så kan du se själv!
Under de senaste åren har bron sjunkit på ena sidan och är inte stabil. Orsaken är att
järnkonstruktionens fästen ”kryper” loss från trästockarna. Bron hotas och kan i efterhand kollapsa.
Vi avser reparera bron, genom att sätta trästockar ner i åbotten, som får bära bron medan vi byter
de svaga delarna.
Parkföreningen har ansökt om bidrag från Länsstyrelsens kulturenhet och från två fonder, därtill
ska Bruksparkens vänner och Mackmyra bruk bidra. Det verkar som att vi ska få ihop
finansieringen. Arbetet planeras utföras av snickaren Dan Andersson och bysmeden
Mikael Linander med Tage Klingberg som hantlangare.
Arbetet planeras starta den 10 augusti – och då måste vi stänga av bron. Vi kommer att följa
arbetet med fler fotografier.

Under slutet av juni månad 2015 besökte länsantikvarie Ulrika Olsson parken för inspektion
och senare dokumentation av restaureringen av bron.

