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Årets första Parkdag 

Söndag den 19 april 2020 kl. 10.00 
 

Samling vid entrén vid Bruksallén. 
 



Ingenting är sig likt numera! 
 

Vintern har passerat utan nämnvärt mycket snö.  

Snöplogen har arbetat endast vid två tillfällen!  

Blåsten har däremot tidvis varit obarmhärtig. Träd har fallit och grenar lossnat.  

Men,  

VÅREN ligger i startgroparna. Träden knoppas, rabarbern tittar upp och gräset är på 

väg.  

Årets första Parkdag är planerad till 19 april och vi räknar med att kunna genomföra 

den med respekt för den sociala distansen.   

Om vi flyttar fram första Parkdagen, blir förestående arbeten betydligt svårare att 

utföra.  

Den 19 april står alltså kvar som datum för årets första Parkdag.  

  

       Följande arbetsuppgifter skall utföras:   

       # Plocka nerblåsta pinnar och grenar.  

       # Rensa bäcken innan vattnet kan släppas på.  

       # Gräva gropar inför senare plantering.   

       Medtag gärna spade och/eller kratta.  

  

Då det inte känns så lämpligt att samlas i paviljongen för lunch,   

vi vet ju idag inte hur varmt/kallt det kommer att vara,   

föreslår vi att var och en tar med värmande dryck och mackor   

som kan avnjutas utomhus efter utfört arbete.  

  

Parkstämman som var planerad till samma datum väljer vi att flytta till  

söndag 28 juni.  

Då hoppas vi att tillvaron ter sig friskare och att vi kan vistas närmre varandra   

och i samband med stämman avnjuta en gemensam måltid.  

Kallelse till Parkstämman kommer senare, men verksamhetsberättelsen kan du läsa 

nu.  

  

Styrelsen 

Bruksparkens Vänner 

  



 

Verksamhetsberättelse 2019 

 
 

I år inledde vi verksamhetsåret med Parkstämma i Herrgården den 24 mars. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordf. Inger Henriksson    

Sekr. Annica Eriksson  

Kassör Åse Bergfeldt 

Ledamot Kerstin Rask 

Ledamot Bengt Söderlund (ansvarar för föreningens hemsida och Parkblad) 

Adjungerade till styrelsen är Tage och Rickard Klingberg 
 

Deltagandet i årets parkdagar 27/4, 1/6, 17/8 och 12/10 har varit större än tidigare 

vilket är glädjande. 
 

Den 2 juni var det vernissage inför sommarens skulpturutställning där Gävle 

kommuns fristadskonstnär Seywan Saeedian deltog tillsammans med konstnärerna 

Anna Abrahamsson, Anne-Charlotte Dahl, Anna Löwdin, Sergio Perea Jerez, Birgitta 

Jidlund, Bill-Ove Jonsson, Johan Frid, Rita Tjörneryd och Backa-Carin Ivarsdotter. 

Kurerade gjorde Pamela Nilsdotter.                                                                                                
 

En närmare presentation av konstnärerna går att finna i Parkblad Nr 2-2019. 

Vernissagen 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. 

 

Förutom de dagliga besökarna i parken kom medlemmar i Gävle Konstnärsgille för 

att se skulpturutställningen. 
 

Under tre dagar i juni besöktes parken av nysvenskar i sex olika grupper bestående av 

ungdomar, vuxna och familjer.                                                         Tillsammans med 

två ledare/dag visades de runt på bruket och i parken av Inger Henriksson. Se även 

Parkblad 3/2019. 

2 juli var en av årets ”Stadsvandringar” förlagd till Parken. Eva Klingberg guidade ett 

50-tal besökare, som uppskattande tog del av parken och dess historia. 
 

5-8 augusti anordnade Gästriklands Hemslöjdsförening slöjdläger för barn 8-10 år. 8 

flickor och 5 pojkar deltog. Lägret avslutades med vernissage i Paviljongen där de 

skapade alstren visades. 

Ett 40-tal besökare, mest bestående av barnens familjer, kom till parken klädda i 

kläder för regn då vädret var blött. Vi fick njuta av sång och spel av Berit och 

Torgunn samt kunde värma oss med te, kaffe och varm saft. 

Tre vigslar och ett barndop har ägt rum i paviljongen. 

 

 



 

 

 

En hel del träd har fällts och nyplanteringar har gjorts. Bäcken har rensats uppströms 

bågbron. Kaprifolen i nordöstra delen av parken har fått stöd av rest hässjevirke och 

den lilla blodhasseln intill har växt på sig bra. En nyplantering i rabatten runt 

Baccantinnan gjordes under en parkdag liksom utplantering i parken av 

parksmultronplantor av hankön. 

 

Arrangemangen i parken har skett i samverkan med studieförbundet KULTURENS 

 

Skrivelsen till Gävle kommun med begäran om ekonomiskt stöd för parkens 

underhåll har inte resulterat i någon återkoppling. 

 

Styrelsen 

Bruksparkens vänner 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Nytt i parken 2019 

 
Alla ni som besöker parken har säkert noterat att det har tillkommit ett antal unga 

plantor, som nu på hösten är omgivna av kycklingnät på grund av alla rådjur som 

också njuter av vår park. Här får ni lära känna de nytillkomna. 

 

Varje år tar vi bort ett antal träd i parken på grund av ålder eller växtsätt. Det sistlidna 

året har vi bland annat tagit bort björk och rönn utefter den lilla bäcken i parken och 

ersatt dem med unga lönnar. Dessa fyra lönnar gynnas av all fukt som bäcken bistår 

med. När det gäller val av träd har jag försökt föreställa mig vilken effekt varje träd 

kommer ge som vuxet. Hälften av året står träd avlövade, vilket gör att deras 

uppbyggnad, stam och grenverk har betydelse för det allmänna intrycket. Det står 

några stora och mörkgröna ädelgranar, som ger en lämplig fond åt de nytillkomna. 

Under sommarhalvåret kommer bladens ljusa färger avvika mot den mörka 

bakgrunden. Växtsorterna hör hemma i de sydligare växtzonerna, vilket gör det hela 

lite äventyrligt. 
 

 

Från kastanjeallén räknat är det första trädet en 

Vitbrokig Skogslönn, Acer platanoides 

'Drummondi'. De flikiga bladen har en yttre 

ljusgrön kant. Det blir vackert mot den mörka 

granens grenar 
 

Sen står en Flikbladig Silverlönn, Acer 

saccharinum. Bladen har en ljus silvrig 

baksida, som när det blåser, kommer att 

vändas upp och kontrastera mot den mörka 

bakgrunden. Den kommer att trivas nära 

bäcken. 

 

 

Närmast den japaninspirerade bron står en 

Amerikansk Strimlönn, Acer pensylvanicum. 

Stammen har vita streck på ärtgrön botten. På 

flit har vi planterat den där så att man på nära 

håll kan studera den spännande grönstrimmiga 

stammen. Frågan är om stammen blir för 

solexponerad. 

 

  



På bäckens andra strand växer nu en 

Ginnalalönn, Acer tataricum. Den har ett 

buskigt växtsätt och får vackra höstfärger. Den 

får gott om utrymme där den nu står. Sedd från 

allén kommer den uppfattas, som ett intressant 

inslag. 

 

 

Intill den japanska bron står nu med skydd mot 

kalla nordanvindar och i sur jord en Koreansk 

blomsterkornell, Cornus Kousa. Blommorna 

har fyra stora, vita blomblad. En planta jag 

länge längtat efter. Få nu se om den tycker om 

platsen jag har valt ut åt den då den egentligen 

hör hemma längre söder ut. 

  

Som närmaste granne växer en Blodbok med lite hängande grenar. Den är skänkt av en 

vän från Danmark. Man kan kalla den för en Exot från sydliga nejder. På våren får den 

röda skott som på avstånd ser ut som om trädet blommar. De övergår till trädets mörkt 

blodröda blad 

För några år sedan på Gotland fick jag ett 

stubbskott av Vingnöt. Det odlade jag upp, 

delade och satte ut på vardera sidan av 

Kastanjeallén, nästan i jämnhöjd med där 

bäcken börjar. Den vill stå fuktigt och är van 

vid varmare trakter.  

Kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia) är 

ett träd som blir cirka 15-20 m högt. Efter hand 

uppstår rotskott som tillsammans med 

huvudstammarna kan bilda en dunge. Oftast 

parksolitär. Blomningen påbörjas i juni med 

iögonfallande långa hängen av blommor. 

Bladen har ingen höstfärg. Kaukasisk vingnöt 

fanns före senaste istiden i Europa, men 

förekommer nu som vild endast i Kaukasus  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Medlemsavgift för 2020 

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 2020. 

 

Parkdagar 2020 
 

April Söndag den 19 april kl. 10.00 

  

Maj Söndag den 24 maj  kl. 10.00 

 

Augusti Söndag den 16 augusti kl. 10.00 

 

Oktober Söndag den 4 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.  

Hoppas verkligen att många kommer! 

 

 

I år tar vi, i samförstånd med Pamela Nilsdotter, en paus från 

SKULPTURUTSTÄLLNING i parken. 

Pamela har ett annat jobb och har inte haft den tid som krävs för uppdraget. 

Hon hälsar att det var mycket roligt att jobba med skulpturutställningen 

2019 och att vi kanske ändå springer på varandra i parken i sommar. 

Parken finns ju kvar. 

 



 

 
 

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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