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Kallelse till Parkstämma 

Söndagen 24 mars 2019 kl. 15.00  

Vi håller till i Mackmyra Herrgård 

 

  



Dagordning 

 
1.  Parkstämmans öppnande 

2. Val av mötets ordförande 

3. Val av mötets sekreterare 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Godkännande av kallelse  

6. Godkännande av dagordning 

7. Verksamhetsberättelse 2018 

Finns att läsa i senaste Parkblad 

8. Presentation av resultat-och balansräkning 

9. Föredragande av revisionsberättelse 

10. Godkännande av resultat-och balansräkning tillika revisionsberättelse 

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

12. Förslag budget 2019  

13. Muntlig verksamhetsplan 2019 

14. Beslut om medlemsavgifter 2020 

15. Styrelsen, som agerat som valberedning, har följande förslag på  

ledamöter i styrelsen för 2019: 

Befattning Nuvarande Förslag period 

Ordförande Inger Henriksson sittande 2 år omval 

Sekreterare Annica Eriksson sittande 2 år omval  

Kassör Åse Bergfeldt sittande 1 är kvar 

Ledamot Bengt Söderlund sittande 1 år kvar 

Ledamot Kerstin Rask sittande 2 år omval 

Revisor Bo Johansson sittande 2 år omval 

Revisorssuppleant Anders Lindström sittande 2 år omval 

Adjungerad ledamot Tage Klingberg sittande 2 år omval 

Adjungerad ledamot Rickard Klingberg  2 år nyval 

Valberedning Styrelsen  sittande 1 år omval  

  

16.  Inkommande motioner 

17.  Kommande aktiviteter 

18.  Föreningens hemsida och Parkblad 

19.  Övriga frågor 

20.  Mötets avslutande 
 

 

  



 

Verksamhetsberättelse 2018 
 

Året inleddes med utställningen ”KONSTRIK PÅSK” i gamla mejeriet.  

Där fanns Kerstin Andersson och Barbro Lundberg med sina textila konstverk i 

stora rummet. Parkföreningen erbjöd kaffe med dopp i lilla rummet. 

Utställningen var välbesökt och konstnärerna fick sälja en del alster. 

 

Den 5 maj hade vi årets första Parkdag med efterföljande Parkstämma. 

 

Föreningens styrelse ser därefter ut så här:   

Ordf. Inger Henriksson 

Sekr. Annica Eriksson  

Kassör Åse Bergfeldt               

Ledamot Kerstin Rask                                                                                                                                              

Ledamot, med ansvar för föreningens Hemsida och Parkblad, Bengt Söderlund.                    

Adjungerade till styrelsen är Tage och Rickard Klingberg. 

 

Den 26 maj firade vi tillsammans med Berit Berglund ”Buskstjärnblommans 

dag”, och då bjöd hon, med anledning av sin 80-årsdag, på tårta i Paviljongen. 

 

Den 3 juni var det vernissage av årets skulpturutställning på temat ”Rörelse-

mönster”. Kuratorerna Kiki Larsson och Pamela Nilsdotter presenterade 

utställarna och inbjöd till rundvandring. Konstverket ”Avtryck” har nu flyttats 

till Hundgraven och konstnären Eva Marklund invigde detsamma.  

Vi kunde under vernissagen njuta av Sverker Magnussons gitarrspel och Linda 

Forsmans fria dans i parken. 

Barn från Sofiedalsskolan framförde Haikudikter, som under sommaren kunde 

avnjutas från ett träd nära paviljongen. 

Årets slåtter som utfördes tidigare än vanligt och gav en skörd som såldes till 

fårägaren Ulla Ardesjö Hesslow, som även tingade kommande års skörd (2019). 

 

Sommaren blev varm och torr och kastanjerna kämpade på. Hjälpen, i form av 

bevattning med sughävertprincipen, tycks ha haft effekt. Träden mår lite bättre. 

Det är vi glada för! 

Tyvärr har några kastanjer drabbats av kastanjeblödarsjukan och på inrådan av 

konsulten Eva Perpåls så bör vi ta bort dessa träd för att de inte skall smitta 

övriga träd i allén. 

 

Roligare:  

V.32 hade vi, i samarbete med Gästriklands hemslöjdsförening, ett slöjdläger för 

barn 8-10 år, omfattande fyra dagar. Elva barn deltog i verksamheten, som 

innehöll träslöjd inkl. allemansrätt presenterad av Tage Klingberg. 

Knivhantering och täljning, bekantskap med Nisses får, ulltovning, linberedning 

och brödbakning till avslutningsdagens taco-lunch hann vi också med. Lägret 

avslutades med en utställning som besöktes av föräldrar och andra anhöriga och 

den rönte stor uppskattning. 

 



Den 2 september avslutades årets skulpturutställning i parken med en fikastund i 

Paviljongen. 

 

Årets sista parkdag (27 oktober) gick tyvärr om intet p.g.a. ymnigt snöfall. Vi åt 

i alla fall lunch på Herrgården och fick ett bra möte. 

Senare konstaterade vi, att vi borde haft en strategi för hur vi skulle agerat när 

den för tidiga snön försvunnit. T.ex. bokat ett nytt datum. 

Vi lär oss! 

 

I år hade vi ingen Adventsmarknad och vi har redan bestämt att vi inte skall ha 

någon påskutställning 2019. 

 

Nytt för i år är att man kan ge bort ett medlemskap i föreningen.  

Mottagaren får ett gåvobevis. 

 

Vid årets fyra parkdagar har i huvudsak styrelsen tillsamman med några 

entusiaster deltagit. Medlemsantalet sjunker och medelåldern stiger. Vi har 

jobbat på efter bästa förmåga, men vi känner att snart räcker inte det för att hålla 

parken i gott skick. Därför sätts en skrivelse samman med en begäran om 

ekonomiskt stöd från kommunen för skötsel av parken. 

Skrivelsen lämnas till Kultur & Fritidsnämnden, Gävle kommun i början på 

2019. 

 

Styrelsen 

Bruksparkens vänner 

 

 

  



Ekonomisk berättelse 
 
Bokslut för verksamhetsåret  
1 januari - 31 december 2018   

       
Tillgångar vid årets början     

       
Kassa   5521,75     
Swedbank  28434,19    
Plusgirot   16834,09  Summa kronor: 50 790,03 

       
Skulder vid årets början     

       
Övriga skulder  0,00  Summa kronor: 0,00 

       
Nettobehållning vid årets början   Summa kronor: 50790,03 

       
Intäkter       

       
Medlemsavgifter  8550,00    
Uthyrning paviljongen  4 000,00    
Projekt och arrangemang 2590,00    
Gåvor o donationer  0,00  Summa kronor: 15140,00 

       
Kostnader       
Plusgiroavgifter, Porto, Utskrifter 2343,00    
Förtäring   3969,70    
Projekt o arrangemant 0,00    
Holmbron   0,00    
Skötsel av parken  13157,00   Summa kronor:       19469,70 

      

       
Förändring, Resultat    Summa kronor: -4329,70 

       
Tillgångar vid årets slut     

       
Kassa   5556,75    
Swedbank  28434,19    
Plusgirot   12469,39  Summa kronor: 46460,33 

       
Skulder vid årets slut      
Skulder   0,00  Summa kronor: 0,00 

       
Nettobehållning vid årets slut   Summa kronor: 46460,33 

       

Mackmyra den 5 mars 2019 

 
 
      

       
Åse Bergfeldt       

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift för 2019 

100 kr /år för enskild medlem 

150 kr/år för familj  

Plusgironr. 72 46 04-4  

Swish: 070-887 28 57 

Betalas senast 30 april 2019. 

 



 

 
 

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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