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Hänt sen sist! 
 

 
 

Musikcafé söndag 11/8 kl. 15-17 

Berit och Torgunn underhåller och leder allsång. 

Kaffeservering och utställning i Paviljongen. 

Där visar barnen, som deltagit i sommarens slöjdläger, vad man 

kan åstadkomma med trä, ull och lin. 

Lägret är ett samarbete mellan Gästriklands Hemslöjdsförening, 

Bruksparkens Vänner och Studieförbundet KULTURENS. 

 

 

 

Årets 3:e Parkdag 

Kom och delta! 
 

Lördag den 17 aug. kl 10.00. 

Samling vid entrén till parken 

Efter ca 2 timmars arbete äter vi lunch 

tillsammans, som tack för arbetsinsatsen. 

Anmälan till Inger Henriksson tel. 070 673 05 75 

nyrodder@hotmail.com 
 

 



 

Sommarslöjdläger 

Vecka 32, 5-8 augusti, kommer 13 barn att slöjda i Parken för 4:e 

året i rad under handledning av slöjdare från Gästriklands 

Hemslöjdsförening. 

Kom gärna på besök och inspireras.  

 
 

  

 

 

  

 

 

 



Hänt sen sist! 

Nytt på växtfronten 

På försommarens Parkdag gjordes en nyplantering runt 

Baccantinnan i entrén 

 

 

Denna sommar har 50 kastanjer blommat och de träd som hela 

förra sommaren bevattnades enl. sughävertprincipen, har i år 

växt på sig och en del har t.o.m. blommat. 

 

Eva och Tage har planterat ett antal nya träd i parken. 
 

 

Bäcken har grävts ur och träd tagits ner för att bereda plats för 

nya träd. 

 

 

 

 

 

 



 

En nyplantering har gjorts vid dammen intill kastanjeallén.  

En ny liten kastanjeplanta har börjat sitt liv från nöt till träd 

invid bäcken. KOLLA! 

 

  
 

2017 års Gerillaodling av pumpor har nu förvandlats till en 

imponerande odling av diverse växter inramade av jättedaggkåpa. 

Även en installation av i ån funnet brandskadat husvirke, från 

när en av smedsbostäderna eldhärjades. 

 



 

Vernissagen 

av årets SKULPTURUTSTÄLLNING den 2 juni besöktes av ett 

80-tal intresserade. 

Ett för detta tillfälle specialkomponerat musikstycke, framfördes 

av Backa-Carin Ivarsdotter på saxofon med ackompanjemang av 

en gitarrspelande vän.  

 

  

 

 



Besök i Bruksparken 

I juni kom medlemmar i Gefle Konstnärsgille på besök för att se 

årets skulpturutställning. Positiva kommentarer delades ut. 
 

Under 3 dagar i juni besöktes parken av nysvenskar i 6 olika 

grupper. Grupperna bestod av ungdomar, vuxna och familjer. 
 

Detta var ett projektarbete av Sara Englin (slöjdhandledare 

under barnslöjdlägret 2018) i samarbete mellan 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Gävle Kommun. 

Tillsammans med 2 ledare/dag visades de runt på bruket och i 

parken av Inger. 
 

Som avslutning spelade vi KUBB på picknickytan och många 

barn älskade att klättra på Ekens stora gren. 
 

Kommunikationen skedde på svenska, som även blev en 

språkövning, och när det blev för svårt hjälpte ledare till med 

tolkning. 

Besöken blev mycket uppskattade och man ville gärna komma 

tillbaka. Några ville bli medlemmar i Parkföreningen.  

 

 

  



Den 2 juli var en av årets ”Stadsvandringar” förlagd 

till Bruksparken i Mackmyra. 

Eva Klingberg guidade ett 50-tal besökare, som uppskattande tog 

del av parken och dess historia. 

  

 

 



 

 
 

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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