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Sommarens Konstutställning  

”rörelse-mönster” 
 

Vernissage söndagen den 3 juni 

 

 
 

I mitten ser vi curator Kiki Larsson och nere t.v. curator Pamela Nilsdotter  

 

Mannen med gitarr är Sverker Magnusson som underhöll med musik. 

 

Barn fån Sofiedalsskolan (överst t.v.) framförde Haikudikter. 

Ett träd vid norra brofästet fick sedan bära dikterna resten av sommaren.   

 

Vernissagen var välbesökt. 

 

 

 

 

 



Några av sommarens konstverk omramar Linda Forsman som gladde 

besökarna med sin fria dans 

 

 

 
 

 



En hälsning från sommaren! 

 
Den 28/7-2018 bestämde vi oss för att säga ”ja” till varandra.  

Och det blev en dag att minnas! Inte nog med att vi hade ett fantastiskt väder, 

ja hela sommaren var ju både varm och solig, utan vi fick också hjälp med att 

realisera en dröm som vi (mest Kjell-Ove) alltid sett framför oss när vi pratat 

om vårat bröllop, att rida in på en häst.  

 

 
 

Valet av vigselplats var inte helt lätt för oss. Vi visste att vi ville vara utomhus och 

ha mycket grönska omkring oss. Hela idén till bröllopet skulle vara ”bohemiskt” 

och enkelt med skogen som inspiration. Vi var runt på många ställen i Gästrikland 

innan vi till slut fick tips om Engelska parken vid Mackmyra bruk. Platsen var 

perfekt! Oerhört vacker med vatten och stora bladträd, en paviljong att vara i ifall 

vädrets makter skulle slå till och så klart en liten möjlighet att ha med en häst i 

själva ceremonin. Dessutom nära till stan eftersom vi höll bröllopsfesten mitt i 

Gävle centrum.  

Redan från första början fick vi ett varmt bemötande av alla som ville hjälpa oss 

och engagerade sig i våra smått galna idéer. Vi fick det bästa möjliga bröllopet vi 

kunde tänka oss och det tack vare alla underbara och vänliga människor som ställt 

upp, lånat ut och låtit oss öva på tinkerhästen Limeric fram och tillbaka i 

kastanjeallén och parken (fast det egentligen är hästförbud där). Så tack till alla!  

Tack till Parkens vänner för att vi fick låna er fantastiska park.  

Vi bär den här dagen med oss för resten av våra liv.  

 

Varma hälsningar 

Erika & Kjell-Ove Axmark 

 

 

 



 
Om kastanjerna detta torkår. 

 

Vi har bekymmer med de 64 kastanjerna nästan sedan planteringen 2005.  

Vattnat, gödslat och rensat bort gräs runt träden. Nyligen har de fått 

marktäckare runt. Vi har bytt ut 7 träd – ersättarna artar sig. Ytterligare 4 

blev dåliga och vi tog bort dem. Förra året blommade 37 kastanjer, men i år 

ökade de till 51 - inte illa! 

 

Vi har gjort den årliga mätningen av stammens omkrets i brösthöjd. Det 

visar sig att de flesta träden har ”tjockat på sig” ungefär som vanligt. Många 

har ökat omkretsen med 3 á 5 cm under sommaren. De nya 7 ökar på sig ca 

2 cm, vilket de brukar göra. De ser friska och glada ut - trots torkan. 

 

Så några problemträd. En på vänster sida (från entrén sett) nära Höljan 

växer konstigt och försvinner nog. Några har ”kräfta”, de har sprickor och 

”blöder”. Konsulterade experter vet inte hur det går. Det finns angrepp av 

honungsskivling, som skadar och kanske dödar träd, genom att svarta trådar 

växer utmed rötterna mot stammen. Oklar framtid. 

 

Så till våra 9 svagt växande kastanjer, som lider av torr mark, som inte 

håller det regnvatten som kommer. Vi har specialvattnat dem i år: 

 

- Nr 1 och 2, till vänster (alltså vid början) har vi sprinklat med 

slangen många gånger i år. Nr 1 växer bra men nummer 2 växer 

svagt (+ 1 cm i omkretsen), men i alla fall bättre än de två åren innan. 

Vattningen har nog räddat trädet. 

 

- Nr 32, vänster, alltså nere vid Paviljongen. Vi har vattnat och gödslat 

många gånger. Men det växer svagt (knappt 1 cm) och ser ledset ut. 

 

- Så till den stora nyheten: Vi har kontinuerligt småvattnat de 6 första 

kastanjerna på höger sida. Eva mindes att hennes far (ingenjör) hade 

avvattnat ett blöthål på tomten i Furuvik med en sughävert, alltså 

med en slang från blöthålet och över en kulle och ner på andra sidan. 

Man startar med att suga i slangen och det hela kommer igång (ja, 

bensintjuvarna slangar så). Vi lade slangar över själva dammen vid 

Smibron och drog dem till träden. Startade genom att fylla slangarna 

med vatten från vår pump - så var det igång! Resultatet? De 6 träden, 

som i flera år nästan stått still, fick fart i år. Flera har ökat omkretsen 

3 á 3,5 cm och de sämsta har vuxit 1,5 cm i omkrets (förra året nästan 

0!) På denna torra marken - denna torrsommar!  

- Slutsats: Sughäverten hjälper!  
 

 

 

 



 

Slöjdläger i Mackmyra Brukspark 
 

Sommarens slöjdläger för barn, med tema trä, ull, lin och bakning, blev lika 

lyckat som föregående år. I årets läger, som pågick i fyra dagar, deltog 11 barn 

mellan 8 och 10 år. Fyra handledare och tre volontärer fanns på plats för att bistå 

och inspirera deltagarna. 

Önskemål finns att även ha ett läger för vuxna med liknande upplägg. 

 

Bilder från årets slöjdläger 

 

 

 
Foto: Lena Nordkvist 

 
 

 

 



Höst i Bruksparken 
 

 
 

 

 



Årets sista Parkdag 
 

Som ni kan se av nedanstående bild så fick vi ställa in årets sista Parkdag, 

eftersom parken redan klätt sig i sin vinterskrud. 

 

 

 
 

Julklappstips!  

 

Ge bort ett medlemskap i Bruksparkens vänner i Mackmyra och du 

stödjer föreningens skötsel av parken. Du får ett fint bevis hemskickat 

i brevlådan eller till den som ska få julklappen.  

 

Swisha din julklapp till vår kassör Åse Bergfeldt 070-8872857 eller 

betala in via postgiro 724604-4.  

Skriv sedan ett mejl till ase@fsh.se med namn och adressuppgifter så 

att jag kan skicka beviset.  

 

Medlemskapet för enskild kostar 100 kronor  

Medlemskapet för familj kostar 150 kronor  

 
 

Föreningen anordnar ingen Adventsmarknad i år. 
 

 

mailto:ase@fsh.se


 

 

 

 
 

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. 070-887 28 57 

 

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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