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Protokoll från årets Parkstämma
Protokoll fört vid Parkstämman Bruksparkens vänner 28/6 2020
Närvarande: Inger Henriksson, Kerstin Rask, Åse Bergfeldt, Bengt Söderlund, Tage
Klingberg, Margareta Bäckström och Annica Eriksson
Inger öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
1 Stämman valde Inger till mötets ordförande
2 Stämman valde Annica till mötets sekreterare.
3 Till justerade tillika rösträknare valdes Kerstin och Bengt.
4 Stämman godkände att kallelsen till stämman kommit ut i god tid. P.g.a.
pågående pandemi/covid 19 och därmed gällande restriktioner har
parkstämman flyttats fram till dagens datum, då vi räknade med att kunna hålla
stämman utomhus.
5 Dagordningen lästes och godkändes av stämman.
6 Verksamhetsberättelsen, som finns publicerad i föreningens Parkblad nr. 1
2020 och har lästs av stämman, godkändes.
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Åse, föreningens kassör, presenterade föreningens balans- och resultaträkning.
Se bilaga 1.
Då inte vare sig ordinarie revisor eller revisorssuppleanten var närvarande på
stämmen läste föreningens kassör Åse upp revisionsberättelsen. Se bilaga 2.
Efter några klargöranden godkände stämman resultat-och balansräkningen och
även revisionsberättelsen.
Stämman gav föreningen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Ordföranden föredrog punken förslag budget 2020. Stämman kom överens om
att föreningen fortsätter i samma anda som tidigare, såsom skötsel parken i
samarbete med Mackmyra Bruk (MB) och finansiering efter förmåga
Detta år 2020 tar föreningen en paus i anordnandet av Skulpturutställning.
Tage gav beskedet att han tillsammans med sönerna Rickard och Ragnar
Klingberg även fortsättningsvis bestämmer vilka träd som ska fällas i parken
och när de ska fällas. Även de äldre gångarna i parken kommer att skötas,
klippas av MB där Tage och sönerna ingår.
Detta är vi i styrelsen mycket tacksamma över.
Stämman diskuterade hur vi ska undvika att besökare till parken går genom
parkens ängar. Genom att besökare genar över ängarna trampas stigar upp,
vilket gör att arean delas upp i flera mindre ytor och MB går miste om s.k.
gårdsstöd. Ett förslag är att sätta upp mindre anslag på picknick-borden. Ett
annat är att sätta upp några större anslag på några strategiskt utvalda platser i
parken. Stämman föreslog att styrelsen tillsammans med Rickard K tänker ut
något bra angående detta.
Styrelsen är tacksam över att Eva Klingberg köper växter och även planterar
dessa i parken. Lika tacksam är styrelsen över att inte behöva stå för kostanden
för inköp och planering.
Det senaste måste även gälla fortsättningsvis då föreningens budget inte tillåter
vare sig sådana inköp eller arbeten.
Kan föreningens Swedbankkonto användas till Swishinbetalning?
Åse undersöker detta.
En fråga att arbeta vidare på är om föreningen fr.o.m. år 2021 kan bli enbart en
intresseförening?
Stämman beslutade att samma föreningsavgifter ska gälla 2021 som 2020,
alltså 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familjemedlem.
Styrelsens förslag på ledamöter i föreningen godkändes och därmed ser
styrelsen ut på följande sätt för räkenskapsåret 2020:
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Namn
Inger Henriksson
Annica Eriksson
Åse Bergfeldt
Bengt Söderlund
Kerstin Rask
Margareta Bäckström
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Anders Lindström
Tage Klingberg
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Inga motioner hade inkommit till stämman.
Föreningen har två parkdagar kvar detta år, 16 augusti och 4 oktober.
Valbo kyrka hyr paviljongen för en gudstjänst 26 juli.
Den första augusti är paviljongen uthyrd för ett dop och den 29/8 för en vigsel.
För femte året i rad kommer Gästriklands Hemslöjdsföreningen att ha
slöjdläger i parken. Detta år kommer två läger att äga rum måndag och tisdag
veckorna 31 och 32 för barn i åldrarna 8 till 10 år och 11 till 13 år.
Angående föreningens parkblad eftersöks fler förslag på notiser till bladet.
Tidigare förslag på att sätta upp skyltar med namn på parkens träd togs åter
upp.
Tage har lämpliga skyltar att sätta i snöre/band för att knytas runt träden.
Åse föreslog och fick i uppdrag att söka bidrag till detta, åberopar i ansökan att
skyltarna har ett pedagogiskt syfte.
Ordföranden avslutade stämman, tackade och önskade alla en skön sommar.

Slöjdläger
(Saxat ur Gefle Dagblad)
Barnen utforskar skaparglädje på slöjdläger. I det grönskande Mackmyra bruk får
barn testa på slöjdande genom Gästriklands Hemslöjdsförenings sommarläger. I två
dagar jobbas det med ull, lin och järn och det viktigaste är att det är roligt.

När jag kommer till Mackmyra bruk är det mitt i en fikapaus. Barnen får saft och
mariekex, jag får en kopp kaffe. Medan jag sitter och pratar med slöjdledarna Margit
Kristoffersson, Berit Kvarnlind och Philip Kerbs, har barnen snart på eget bevåg
plockat upp sina projekt och börjat slöjda igen. De kardar och tovar, bråkar och
häcklar (men bara med linet) för fullt. Här behövs knappt ledarna mer än att visa hur
man gör och bryta för paus när energin blir lite väl hög.
Det är föreningen Gästriklands Hemslöjdsförening som arrangerar lägret. I år har
man valt att hålla två kortare läger så att barn från olika åldrar kan komma ut i
naturen och testa på olika slöjdmetoder. Lägren är gratis och det är en blandad skara
åtta-, nio, och tioåringar på plats. De flesta bor i Gävle och är dessutom helt nya till
slöjdande.

Signe är ivrig för att komma igång med sitt slöjdprojekt även om det fortfarande är
fikapaus.

Barnen är uppdelade i två grupper, en som idag får bereda lin och en som kardar och
tovar från backarna med ull som står bredvid. I morgon byter de plats och eventuellt
kommer det dessutom att vävas och täljas. En och en får barnen gå iväg till den
portabla smedjan som står uppställd några meter bort och smida, vems tur det är löser
barnen själva.
– De sköter sig själva, säger Berit Kvarnlind som håller i linberedningen. Barn tänker
själva bara de får chansen.
Både Berit Kvarnlind och Margit Kristoffersson berättar att en viktig del av lägret är
att barnen får komma ut i naturen. I pauserna utforskar de området, plockar smultron,
träffar får och får lära sig om allemansrätten.
– Många av de här barnen bor i stan och får sällan möjligheten att gå runt och ta det
lugnt, se allt det gröna och träffa fåren, säger Margit. Här får barnen följa materialen
nästan hela vägen från ull på fårets rygg till ett färdigt tovat grytunderlägg. På
förmiddagen fick barnen tillsammans med Tage Klingberg, som äger området, själva
såga ner ett träd för att ha material att tälja imorgon.
– Hur många barn kan säga att de gjort det?, säger Berit.
Vid linstationen petar Doris, ett av barnen som är här, försiktigt på en häckla för att
visa hur vassa spetsarna är. En häckla är som en planka med vassa spikar som sticker
upp, likt en väldigt liten spikmatta. En häckla används för att kamma ut de uppbrutna
linstråna och få fina tunna fibrer som kan spinnas till garn eller knytas till små figurer
och armband.
– Om man trycker hårt kan den till och med gå genom huden, säger Doris och trycker
lite hårade mot spetsen som för att bevisa sin poäng.
– Ja, och vi har gott om plåster om det skulle hända. Som tur är har det inte behövts
än så länge, säger Inger Henriksson som arrangerar hela lägret.

Berit och Doris Häcklar lin

Innan barnen började jobba med linet fick det sitta med ett ensamt strå och
tillsammans försöka lista ut var fibrerna sitter.
– De kan sitta och fippla med ett strå hur länge som helst och bara försöka lista ut var
själva fibrerna sitter. De var fascinerade av att något så hårt kan bli något så mjukt,
berättar Berit Kvarnlind som visat barnen de olika stegen för att linet ska gå från hårt
strå till mjuka trådar.
Vid tovningsstationen tovar Wilma ett färggrant grytunderlägg genom att gnugga det
med varmvatten, uppvärmt från bäcken bredvid, och tvål för att fibern ska kroka i
varandra. Bredvid henne sitter Ingrid och kardar ull, hon reder ut lockarna genom att
kamma ullen mellan två stora borstar.

Barnen har tovat bollar som ledaren Margit Kristoffersson skär upp med skalpell och
avslöjar lager på lager av färgglad ull.
Vid smidet hjälper Philip Kerbs barnen att smida krokar och snirklar av järnbitar.
Barnen får stora läderförkläden och väntar tålmodigt medans Philip värmer järnet tills
det glöder. Sen är det bara att försiktigt banka det till rätt form.
Emil säger att smidet är hans favoritaktivitet, men eftersom att barnen bara kan göra
det en och en måste alla få prova innan han kan göra det igen.

Emil tycker att smidet var det roligaste under dagen.

Selma smider en krok
Här finns inget fokus på prestation utan det är viktigare att man har roligt och får hitta
på själv vad man vill göra med materialet.
– Det handlar mycket om att bara väcka kreativiteten, det är så vanligt att man köper
olika kit hit och dit, med färdiga anvisningar och bilder på hur det ska se ut. Här får
det bli som det blir, men det blir något eget, säger Margit Kristoffersson.
När det är dags för avslutningssamling packas de projekt som inte är klara ner och vi
samlas alla i en ring. Barnen säger att de nöjda och även om de själva säger att de inte
är trötta så misstänker Berit att de nog kommer att somna gott under kvällen.
– Man blir så glad av att se hur lite som behövs för att barn ska bli glada och att det
inte behövs några skärmar. Det har inte varit några mobiltelefoner uppe på hela dagen
säger Berit Kvarnlind.

Barnen var nöjda efter första dagen av slöjdläger.

Margit Kristoffersson som håller i tovningen visar att man inte ska klippa i ullen utan
att man istället kan dra isär det till mindre bitar.

Doris och Alvar skäktar lin.

Text och bild: Ebba Bergström (GD)

Paviljongen

I år har det hållits tre vigslar och ett barndop i vår fina Paviljong.
Så här beskriver två av bröllopsparen sin stora dag.
Eric och Anna Larsson
Detta år har inte varit som vanligt pga. Covid19.
Så vi valde att ha vår vigsel inför bara närmaste familj och utomhus för att kunna
hålla avstånd, men vi visste inte vart man kunde hålla till.
Jag tog med mig Maja (dottern) på picknik till
Mackmyra brukspark veckan innan för jag hade
aldrig varit där, men min syster tipsade om att det
var fint där och att paviljongen kunde vara en bra
lokal för vår vigsel.
Efter att ha vandrat ner för allén och sett
paviljongen så visste jag att det var rätt plats att
gifta sig på.
Anna höll helt och hållet med när jag visade
henne platsen senare samma dag.
Pga. regnskurar så blev vi tvungna att flytta in i
paviljongen. Vi var inte mer än 20 personer så det
var ingen större fara då paviljongen var rymligare
än den ser ut från utsidan.

Efter vigseln så hade regnet slutat och solen kommit fram.
Vi var mycket nöjda med hur vigseln gick och hur fint det var på vår stora dag.

Linda och Tomas Leinonen
Vi hade varit förlovad i 10 år innan bröllopet äntligen blev av. Det kom lite annat i
vägen som hus, renoveringar, resor och två barn.
Planen att viga oss borgerligt var givet, då min (Lindas) faster är vigselförrättare, men
på vilken plats har varit den stora frågan. Det började med tankar på Ishotellet till
Engeltofta, Högbo mm. Även hur stort bröllopet skulle vara. Allt eftersom åren gick
så växte vi lite ifrån tanken att ha ett stort bröllop och det blev mer en principsak att
vi borde vara gifta.
Men hur skulle vår dag se ut med plats och festlokal?
Eftersom vi sen 2014 bott på Gaddaborg så har jag ofta promenerat runt Mackmyra
parken och senaste åren har det blivit en plats för barnen att springa av sig på. Ibland
har vi med oss fika. Det är en plats att återhämta sig på. Det är rofyllt. Man känner sig
tacksam när man är där att det finns en sån fantastisk miljö runt hörnet av där vi bor.
Så en höstdag när jag och barnen var där och jag stod och beundrade Paviljongen
med vattnet som rinner bakom, så slog det mig att vi skulle ju självklart viga oss här!
Varför hade jag inte tänkt på det tidigare? Efter det var det bestämt. Nu hade vi en
plats och då blev det så enkelt att börja en planering. Det blev våra närmaste och vi
bjöd in till bröllop på midsommardagen.
I April när coronan härjade som värst så insåg vi att det inte skulle gå. Så vi flyttade
till 29 Augusti. Det är vi väldigt glada över. Middagen hade vi på Matildas
kvarterskrog inne i Gävle som tog väl hand om oss.

Bilder: Gustav Gräll.

Året som gått
Ett annorlunda år har snart passerat och ingen vet om nästa år blir lika drabbat av
coronavirusets framfart som år 2020.
Vid en tillbakablick kan emellertid konstateras att parken i år haft en utvidgad
betydelse för människorna, eftersom många har tillbringat sin semester hemmavid.
Här har man kunnat mötas och koppla av under säkra former. Många har haft fikaeller lunchkorg med och regnet har varit sparsamt.
Tillströmningen av besökare har uppskattningsvis dubblerats i jämförelse med
föregående år.
Detta trots att arrangemanget med skulpturer i parken tog en paus i år.
En annan ny anledning att besöka parken har säkert varit att Gävle Orienteringsklubb
i sommarens cykelorientering förlagt tre kontroller till parken.
Många barn har även i år jagat Pokemonfigurer i parken.
Jag hoppas att alla nya besökare som upptäckt parken uppskattar att det finns en
sådan pärla på nära håll och gärna återvänder hit. Kanske kan det generera fler
medlemmar till föreningen.
Aktiva eller stödjande. Alla är välkomna.
Jag vill här också passa på att tacka alla medlemmar som slutit upp under årets fyra
parkdagar och på så vis bidragit till att parken är så fin.
En ny granplantering har gjorts av självsådda granplantor från området i närheten av
den stora Nordmangranen.
Fågelbärsträd har flyttats till nedre dammens strand.
Eva har tillsammans med Tage lagt ner ett stort arbete med att plantera många nya
träd och växter.
När detta skrivs är det 6 november 2020.
Klockan är 13.00. Solen skiner och termometern visar plus 12 grader i skuggan.
Utökade restriktioner mot ett virus som verkar envist och en undran, blir det nån
vinter i år?
Inger Henriksson
Ordförande i Bruksparkens Vänner

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.

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
Margareta Bäckström, ledamot
tel. 070-318 49 73
Medlemsavgift:
150 kr/år för familj
100 kr/år för enskild

Hyra av paviljongen
Paviljongen går att hyra för vigsel,
dop eller annan högtid.
Kontakperson:
Annica Eriksson,
tel. 076 - 190 54 83

Plusgironr 72 46 04-4
Kontakt: Annica Eriksson
tel. 076-190 54 83
Mail: aebruket@yahoo.se
Webbplats:
www.bruksparkensvanner.se

