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KonstRik 
Påsk 
 

 
 

 

I påskhelgen är det konstutställning i brukets gamla mejeri på temat  

Måla med tyg & tråd. 
 

Öppettider: Fredag 30 mars – Lördag 31 mars kl. 11-15. 

 

Följande konstnärer ställer ut:  
 

Kerstin Andersson 

Judy Doolan-Kjellin 

Barbro Lundberg 
 

Damernas Diversehandel håller öppet i gamla sadelmakeriet  

 

Valbo Ridsport håller öppet i gamla snickarboden  

 

I smedjan smider Bosse och Bengt.  

 

 

 

 Under båda utställningsdagarna serveras kaffe med 

dopp i gamla mejeriet. 
 
 



 

 

Verksamhetsberättelse 2017 
 

Efter vinterdvalan vaknar vi till påskens utställning. 

I år fick vi möjlighet att utöver Snickarbo´n använda Mejeriet. 

Utställande konstnärer var: Anders Sundberg trä, Lii Tjörneryd keramik, Helena 

Carlsson skulptur, Kerstin Andersson textil och Judy Doolan Kjellin textil. 

I smedjan smidde Bengt och Bosse och Damernas Diversehandel hade butiken 

öppen. Besökarna strömmade till och visade uppskattning. 

 

Den 23 april hade vi Parkstämma efter årets första Parkdag.  

 

Så här ser föreningens styrelse ut:  

Ordf. Inger Henriksson 

Sekr. Annica Eriksson 

Kassör Åse Bergfeldt 

Ledamot med matansvar Kerstin Rask 

Ledamot med Parkblad-ansvar Bengt Söderlund. 
 

Den 28 maj var det Vernissage av sommarens utställning i parken på temat 

Recycling igen och igen.  

9 konstnärer deltog. Curator var Kiki Larsson. 
 

Den 18 juni arrangerade Gävleborgs botaniska sällskap ”De vilda blommornas 

Dag” med blomstervandring i Parken. Berit Berglund ledde vandringen, som var 

mycket uppskattad av en stor skara deltagare. De vilda blommornas dag firas 

denna dag över hela Norden. För musikunderhållningen svarade Olle Tjern med 

sitt band. Föreningen stod för kaffeserveringen. 
 

Ett nytt ”objekt” har placerats nära Paviljongen av Tage. Det är ett block av 

diabas från sprängningen av kanalen nedströms kraftstationen.  

Hambergs stenhuggeri har kluvit stenblocket, slipat och polerat snittytorna.   

(Se foto i Parkblad nr 1 2017) 

Stensättningen vid dammens strand har förbättrats, för att underlätta 

ilandstigning vid eventuell ”plurrning”.    

Ingen nappade på erbjudandet om potatisodling på den nyanlagda ytan öster om 

entrén, men någon, vi vet inte vem, petade ner 2 pumpafrön som gav en riklig 

skörd. Vilken kul överraskning. 
 

Ett nytt permanent konstverk har inköpts av Eva och Tage och placerats vid 

Paviljongen. Ett fingeravtryck i granit av konstnären Eva Marklund f. 1971 i 

Söderhamn. 

Kastanjerna på alléns västra sida närmast entrén, har det lite svårt med 

tillväxten. Trädgårdskonsulter har anlitats för rådgivning och träden får extra 

omvårdnad. Bevattning har arrangerats enl. sughävertsprincipen och på 

parkdagen 13 augusti planterade vi Nävor runt träden. Totalt 100, med 5 vid 

varje träd. Nävorna var skänkta av Åse Bergfeldt och Britt Söderbäck. 

 

 



 

Under v.31 utfördes slåtter av ängarna. En hässja restes öster om parkentrén. 
 

Den 26 augusti medverkade föreningen i ett evenemang arrangerat av 

Mellanskog i samband med Skogens dag. Parkföreningen stod för förtäringen i 

form av grillad korv, kaffe med dopp och dricka. Det gav ett välkommet tillskott 

i kassan. 

 

Under v.31 och 32 anordnades två slöjdläger för barn 8-10 år i samarbete med 

Gästriklands Hemslöjdsförening. 19 barn deltog och lägren avslutades med 

utställningar som besöktes och uppskattades av barnens familjer. 
 

Den 3 september avslutades sommarens utställning i parken med att 

konstnärerna bjöds på kaffe/te och tårta i Paviljongen. 
 

Vid årets fyra Parkdagar har föreningens medlemmar, huvudsakligen styrelsen, 

arbetat med att städa efter vintervilan, ställa i ordning inför sommaren, rensa 

rabatter, plantera växter och lökar, anlägga den nya odlingsytan öster om entrén 

(pumpaodlingen), där Eva och Tage nu planterat buskar och träd.  
 

Årets Adventsmarknad gick av stapeln i Gamla Mejeriet. Vi fick ett antal granar 

av Mackmyra Bruk, vilket höjde stämningen i den annars kala lokalen. Fem 

hantverkare deltog och föreningen tillhandahöll glögg med pepparkaka och 

kaffe med dopp. Samtidigt hade Damernas Diversehandel och Whiskyn öppet 

och Bosse och Bengt smidde i smedjan. Tillströmningen av besökare var mycket 

god. 

 

Inger Henriksson 

Ordförande 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till Parkstämma 

Lördagen 5 maj 2018 kl. 13.00 i paviljongen. 

  

Medlemsavgift för 2018 

100 kr /år för enskild medlem 

150 kr/år för familj  

Plusgironr. 72 46 04-4  

Betalas senast 30 april 2018. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Stilstudie av parkarbetarna 

 

 

 

 

 

Vernissage av sommarens utställning 

söndagen den 3 juni 2018 
 

 

Invigning av Avtrycket söndagen den 3 juni 

 

Konstnären Eva Marklund från Söderhamn kommer att närvara vid invigningen. 

 

 

Parkdagar 2018 
 

Maj Lördag den 5 maj kl. 10.00 - 

 med efterföljande parkstämma kl. 13.00,  

 se separat kallelse 

 

Juni Lördag den 2 juni kl. 10.00 

 

Augusti Lördag den 18 augusti kl. 10.00 

 

Oktober Lördag den 27 oktober kl. 10.00 

 

Samling vid entrén vid Bruksallén kl. 10.00 där arbetsuppgifter fördelas. 

Ju fler vi är desto roligare blir det. Var och en bidrar efter ork och 

förmåga. Klockan 12.00 avslutar vi arbetet och äter en gemensam lunch, 

som Kerstin lagar. Hoppas verkligen att många kommer! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 26 maj  
på eftermiddagen 

besöks parken av Berit 

Berglund, Gävleborgs 

Botaniska sällskap. 

Hon berättar om 

Buskstjärnblomman 
som växer i parken.  

Paviljongen kommer 

att vara öppen under 

besöket, ta gärna med 

eget fika! 

 
 

 

 

Potatisodling i parken? 
I Parkblad nr. 1 /2017 erbjöds 

medlemmar att odla potatis i parken. 

Ingen hörsammade erbjudandet men 

en Gerillaodling av pumpor växte 

fram. Efter en riklig pumpaskörd 

förbereds odlingsbädden här inför 

höstens plantering av träd,  

buskar och lökväxter.  

Vi återkommer med resultatbilder i 

nästa parkblad, men följ gärna 

förloppet under våren/sommaren när 

du besöker parken.  

Odlingen ligger omedelbart till 

vänster innanför entrén från 

Bruksallén.   

 



 

 

Slöjdläger i Mackmyra Brukspark 
 

För tredje året anordnar Gästriklands Hemslöjdsförening slöjdläger i parken för 

barn (8-10 år) under v. 31 och 32. Lägret omfattar 4 dagar, måndag-torsdag  

(9-15).  

Annons kommer att finns i kommunens Sommarlovskatalog som delas ut i 

skolorna under våren. 
 

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 2018 

 

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. 

 

 

 

Nya medlemmar:  
 

Eva  och Anders Gunnarsson 

Ulla och Erland Hesslow 

Rose och Björn Hörnell 

Ann-Sofi och Åke Swahn 

Eljena Ulvhake-Berglund  

 

 

 



 

 
 

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 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 
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