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Den nya bron

Den nya bron mellan parken och lusthusholmen är färdigställd. Bygget har finansierats genom
medel från Länsstyrelsen, Selggrens fond, Gästriklandsfonden, Mackmyra Bruk och föreningen
Bruksparkens vänner. Länsmuseet har dokumenterat det hela.

Årets sista parkdag den 24 oktober
Lördag den 24 oktober kl 10.00 samlas vi i parken för att:
 Ta bort lindskott. Ta med vass kniv.
 Kratta ur bäcken. Medtag metallkratta.
 Städa upp efter den stora eken, som föll i augusti.
 Ev kratta allén och grusgången på lusthusholmen.
Som vanligt arbetar vi i cirka 2 timmar, därefter serveras lunch. Vänligen meddela Birgitta Jagell
att du kommer, senast torsdagen den 22 oktober, för lunchens skull.
Telefonnummer: 076 - 272 40 39.

Nya medlemmar
Vi välkomnar nya medlemmar i föreningen!
Maud och Bengt Söderlund
Annika Engvall
Signhild Vikström
Anna Jaawre
NilsEric Östman
Helena Näslund
Josefine Löfman
Agneta Nilsson
Kerstin Odéen
Ulla och Horst Mueller

Musikcafé den 2 augusti 2015

Välbesökt musikcafé med musikfrågesport, skänkta vinster bl a
CD-skivor från musikanterna, Hillström, Wallinder och Jonsson.
Servering av kaffe med hembakt.

Kaninens dag den 6 september
Kaninavelsföreningen visade flertalet kaninraser i bruksparken.

Servering av kaffe med hembakt bröd. Grillade hamburgare av kaninkött från Vreta kaningård samt
grillkorv av vildsvin från Diléns saluhall. Mycket uppskattat av alla som provade.

Många barn tyckte om att få klappa kaninerna.

Anna-Karin Åsgren visade vad man kan göra
av kaninens ull och skinn. Här ses en klänning
av tovad ull från angorakanin.

Avslutningslunch i september
Årets utställande konstnärer och brobyggarna Dan Andersson och Mikael Linander deltog i en
gemensam lunch i paviljongen den 20 september.

Parkdagen den 22 augusti

Här fördelas arbetsuppgifterna mellan fåtalet deltagare.

Önskvärt att fler
sluter upp och hjälper
till vid nästa parkdag,
den 24 oktober.

Trots få personer blev mycket gjort.

Bilder från arbetet med brobygget

Dan Andersson och Mikael Linander.

Sinnrik konstruktion gjorde brons vackra bågform möjlig.

Ny informationsskylt till "Vingrymme" vid södra brofästet är tillverkad och skänkt av Mikael Linander.

Hundgraven

Efter fjolårets renovering av hundgraven ser den ut så här nu.

Nytt smidesräcke

Nytt smidesräcke är uppsatt på snickarbodens
trappa. Det är tillverkat av Bengt Söderlund och hans
kompanjon Sven Hellström.

Den fallna eken

I slutet på augusti gav en av de stora ekarna vika för stormen.
Brukbart virke omhändertogs av bl a Mikael Linander och Gävle sjöscouter,
resten samlas ihop på parkdagen den 24 oktober och eldas upp kommande vår.

Föredömligt agerande i parken

Inger och Rune Norén, Gaddaborg, har
under sina morgonpromenader i Mackmyra
befriat parken från "kvarglömt" skräp.
Det tackar vi för!

Skeppets förskola

Det här är Skeppets förskola som hade en fiske- och grillträff med föräldrar en regnig dag i
höstas. Alla barn i härliga vackra regnkläder.

Parken välkomnar alla som vill njuta av dess skönhet och ro.

