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Dagordning 
 

1 Parkstämman öppnas 

2 Val av mötets ordförande 

3 Val av mötets sekreterare 

4 Val av två justerare tillika rösträknare 

5 Godkännande av kallelsen 

6 Godkännande av dagordningen 

7 Verksamhetsberättelse 2020 

Finns att läsa i Parkbladet nr 1 2021 

8 Presentation av resultat-och balansräkningen 

9 Föredragande av revisionsberättelsen 

10 Godkännande av resultat-och balansräkningen tillika revisionsberättelsen 

11 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

12 Förslag budget 2021 

13 Verksamhetsplan 2021-2022 

14 Beslut om medlemsavgifter 2022 

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

i styrelsen för verksamhetsåret 2021-2022 
 

Befattning  Nuvarande Förslag Period 

Ordförande Inger Henriksson sittande 1 år omval 

Sekreterare Annica Eriksson sittande 2 år omval 

Kassör Åse Bergfeldt sittande 1 år kvar 

Ledamot Bengt Söderlund sittande 1 år kvar 

Ledamot Kerstin Rask sittande 2 år omval 

Ledamot Margareta Bäckström sittande 2 år omval 

Revisor Bo Johansson sittande 1 år omval 

Revisorssuppleant Anders Lindström sittande 1 år omval 

Adjungerad ledamot Rickard Klingberg sittande 1 år omval 

Adjungerad ledamot vakant     

Valberedning styrelsen sittande 2 år omval      
  

16 Inkommande motioner 

17 Föreningens Parkblad 

18 Övriga frågor 

19 Mötets avslutande  

Kallelse 

till Parkdag och Parkstämma 
 

Lördag 29 maj 2021 enl. följande: 

Parkdag 9.30 - 11.30 

Lunch 11.30 - 12.30 

Parkstämma 12.30 
Anmälan till lunchen senast 27 maj till 

Inger Henriksson, nyrodder@hotmail.com eller 070 673 05 75 

  

mailto:nyrodder@hotmail.com


             Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Inger Henriksson, ordf. 

Annica Eriksson, sekr. 

Åse Bergfeldt, kassör 

Kerstin Rask, ledamot 

Bengt Söderlund, ledamot med ansvar för hemsidan och Parkbladet 

Margareta Bäckström, ledamot 

Tage och Rickard Klingberg, adjungerade till styrelsen,  
 

Styrelsen har utöver stämman haft 2 protokollförda sammanträden. 
 

Antalet medlemmar var vid årets slut 77 st. 
 

Året 2020 skiljer sig på många sätt från tidigare år. Ändå lyckades vi 

genomföra de fyra parkdagarna, dock utan den vanliga lunchen. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd på grund av den 

pågående Coronapandemin, gjorde att var och en tog med sin egen matsäck 

och sen kunde vi ”luncha” gemensamt på behörigt avstånd. Trots detta har 

uppslutningen varit som tidigare, 10-12 deltagare som jobbade på bra och fick 

mycket gjort. 
 

I hopp om att restriktionerna skulle lätta, flyttades stämman fram till 26 juni 

2020 (enligt stadgarna senast i juni). Då kunde vi också vara utomhus ifall 

restriktionerna kvarstod. 

Protokollet från Parkstämman 2020 finns publicerat i Parkblad nr 2/2020.                                                                                                        
 

Måndag-tisdag vecka 31 och 32 anordnade Gästriklands Hemslöjdsförening för 

femte året slöjdläger för barn i åldrarna 8-13 år. Lägren var fulltecknade och 

vädret var vänligt mot oss. Bilder finns på vår hemsida 

www.bruksparkensvanner.se . 
 

Under året har ett dop och tre vigslar ägt rum i parken. 
 

Antalet besökare i parken har under året av förklarliga skäl varit betydligt 

högre än vanligt. Parken har mer än någonsin blivit en plats där man kunnat 

mötas men även strosa omkring i ensamhet och känna frihet.                                                                                       
 

Arbeten, som utförts i parken under året, utöver det som skett på parkdagarna:                                             

- Fem träd har fällts och forslats bort tillsammans med grenar.  

- Nya träd och buskar har planterats:                                                                              

 En Himalayabjörk och två Svartbjörkar har planterats på Lusthusholmen 

 liksom en Murgröna vid sydvästra brofästet.                                                                          

- Rundeln av Hosta har omplanterats. 

 



- Vid bäcken uppströms bågbron har två Cornus Mas och en Ormhassel 

planterats.   

- Nära björkdungen nordost om ”Tidsaxeln” är en Spöktuja planterad.  

Samtliga planteringar har utförts och bekostats av Eva och Tage Klingberg, 

som också vattnat allt nyplanterat under sommaren. 

Kastanjeallén har skyfflats fyra gånger liksom entrén. Häcken mellan parken 

och Bruksallén har klippts två gånger. 

Utefter parkens stränder och i dungar har röjningsarbete utförts. Den bakre 

delen av syrenhäcken mot ån vid entrén, har avverkats för att skona muren från 

att sprängas. 

Tråkiga händelser under året har varit att någon försökt anlägga en brand under 

en stor gran i utkanten av den Engelska parken. Lyckligtvis misslyckades det 

hela. 

På de två kvarnstenarna vid ”Klättergrenen” har någon/några också trott att det 

varit tillåtet att grilla. OFATTBART! 

Nu finns anslag med informationen ELDNINGSFÖRBUD RÅDER I HELA 

PARKEN! 

Vid denna tillbakablick blir en varse hur mycket arbete som utförs under ett år 

och välkomnar därför fler att ansluta till gemensam arbetsinsats på 

parkdagarna. 

 

 

Inger Henriksson Annica Eriksson Åse Bergfeldt 

  

Margareta Bäckström Bengt Söderlund Kerstin Rask  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Årets första Parkdag 
Avlöpte den 24 april och samlade ett 20-tal medlemmar. Fantastiskt roligt att så 

många ställde upp trots det kyliga vädret. Det gjorde att vi fick mycket uträttat i 

parken. 

Efter välförrättat värv samlades vi i lä bakom smedjan där Signhild och Margareta 

serverade kolbullar till allas förtjusning. 

 

 

 

 

Mylonit funnen i Mackmyraskogen 
 

 
 

 

En gnejs av vulkaniskt material som består av kvarts och plagioklas, biotit, klorit, 

pyroxen och kalcit.  

Det veckade mönstret bildades i en rörelse-zon som kan ha orsakat jordbävning för 

1,8 miljarder år sedan.  

 



                                                        

 
SLÖJDLÄGER I MACKMYRA BRUKSPARK 2021        
Tid:  v. 31 måndag-tisdag 2-3 augusti 
Deltagare: Barn födda 2011-2013, alltså 8-10 år. 
Tid:  v. 32 måndag-tisdag 9-10 augusti 
Deltagare: Barn födda 2008-2010, alltså 11-13 år.   
Deltagandet är GRATIS och anmälan är BINDANDE.  
Vi tar ut en anmälningsavgift på 100 kr som återbetalas efter lägrets slut, under 
förutsättning att man deltagit enligt anmälan. Plusgiro nr. 72 46 04-4                                                    
Lunch och mellanmål på eftermiddagen ingår. 
Anmälan om deltagande till Inger Henriksson tel. 070 673 05 75 eller 
nyrodder@hotmail.com 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 12/7 2021. 
Aktiviteterna är inriktade på slöjd t.ex. ulltovning, linberedning och järnsmide.                                                                                                                                    
Syfte: Att låta barnen känna glädjen och tillfredsställelsen i att skapa med egna 
händer. 
Arrangör: Gästriklands Hemslöjdsförening i samarbete med föreningen 
Bruksparkens vänner.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nya Medlemmar 

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen. 

Åke Vikholm  

Fredrik Larsson  

Maria Benckert  

Jonas Jonasson  

Stefan Jonsson  

Maria Bröms  

Martin Hedberg  

Patrik Naddumsether 

Birgitta Fagerström 

Björn Hörvallius  

Mikaela Strid  

Carl Olov Dandanell  

Carina Bäck  

Karin Reneland  

Christina Wannberg  

Kristina Johansson  

Carl Magnus Flink  

Britt Qvarnström 

 

 

 

 

Alla odlar lin! 
Vi är många som är med i projektet 1 kvm lin, nästan hela Sverige faktiskt. På 

www.hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin kan du läsa mer om projektet i stort och 

hitta odlingstips och nyttiga länkar.  

Du hittar all information om hur vi organiserar 1 kvm lin i 

Gävleborgs län på 

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/hemsloj

d/aktuellt/1kvm-lin/  

I höst, eller mer troligt nästa år, blir det tillfälle att bereda 

linet. Alltså att förvandla linhö till fiber. Då kommer vi att 

samlas på olika platser i regionen för att bråka, skäkta och 

häckla. Datum och plats för dessa tillfällen kommer också 

att presenteras på hemsidan. 

I parken kommer en pallkrage med linodling att vara 

placerad intill dammen vid lekytan. 

Jonas Jonsson, medlem i parkföreningen, kommer att 

ansvara för odlingen, men alla får njuta av det vackra linet 

när det växer och blommar under sommaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/hemslojd/aktuellt/1kvm-lin/
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/hemslojd/aktuellt/1kvm-lin/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift för 2021 

100 kr/år för enskild medlem 

150 kr/år för familj  

Plusgironr. 72 46 04-4  

Swish: 070-887 28 57 

Betalas senast 30 maj 2021. 

 

Parkdagar 2021 
 

April Lördag den 24 april kl. 10.00 

  

Maj Lördag den 29 maj  kl. 09.30 

 

Augusti Lördag den 21 augusti kl. 10.00 

 

Oktober Söndag den 10 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! 

 



 

 

 

Till minne av Tage Klingberg 

1942–2021 
 

Tage bidrog med initiativ, stöd och resurser vid bildandet av Bruksparkens vänner 

1994. 

Under alla år har Tage i egenskap av en resonabel partner varit positiv till 

parkföreningens insatser och bidragit till gemensamma problemlösningar. 

 

  
Tage provsmakar bröd som barnen bakat och 

ger godkänt 

 

Tage kollar att sme´halvan sköter sig  

 

Under de senaste årens barnslöjdläger, som Parkföreningen har genomfört i 

samarbete med Gästriklands Hemslöjdsförening, har Tage med glädje givit 

barnen gedigna kunskaper om natur och allemansrätt.  

Barnens uppskattning när de, under Tages ledning, fick lära sig om trädslag och 

möjligheterna att hämta material till sina aktiviteter i naturen är minnen som 

alltid kommer att leva kvar i allas våra sinnen. 

 

Bruksparkens vänner delar familjens sorg och saknad. 

 
 
 



 

 
 

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 

 

Margareta Bäckström, 

ledamot 

tel. 076-170 46 46 

 
 

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 

 

mailto:aebruket@yahoo.se
http://www.bruksparkensvanner.se/
http://www.bruksparkensvanner.se/

