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När man ser det lite grann så här från ovan…

Sommarens slöjdläger i bruksparken
I månadsskiftet juli-augusti deltog 20 barn i åldrarna 8-12 år i ett slöjdläger anordnat
av Gästriklands Hemslöjdsförening.
Efter att vi presenterat oss för varandra fick barnen föreslå och komma överens om
regler som skulle gälla under lägret. Sen hämtade vi täljvirke i dungen i parken och
fick lära om Allemansrätten.
För att nå runt Nordmangranen krävdes 5 famnar.
Barnen fick bekanta sig med fåren på bruket och sedan tova olika skapelser av ull
under ledning av Margit Kristoffersson.
Bearbeta rötat lin i olika moment som bråka, skäkta och häckla tills det blir spinnbart
där Berit Kvarnlind och Ulla Forsberg visar och hjälper.
Smida järn efter egna idéer, som var många, under ledning av smeden Philip Kerbs.
Om man ville koppla av kunde man göra gigantiska såpbubblor.
Det var 6:e året som lägret anordnades och vi hade kul.
Samtliga bilder är tagna av Inger Henriksson med godkännande för publicering av
barnens föräldrar.

Forsbackarännet
Den 30 juli 2021 gick Forsbackarännet av stapeln för 15:e och sista gången i
nuvarande regi. Start i Forsbacka och målgång i Boulognerskogen 14 timmar senare.
Det är en 21 km långdistanssimning utan tävlingsinslag som passerar Bruksparken i
Lillån utanför Lusthusholmen.
Vid 7-tiden bänkade vi oss, Kerstin Rask och jag Inger Henriksson. Den medhavda
frukosten intogs i morgonsvalkan medan vi inväntade simmarna. Vi hann fika många
gånger innan simmarna dök upp likt röda guppande flöten. Sen begav vi oss upp till
kraftstationen och inväntade grupp 2. De kom, steg upp ur vattnet och passerade till
fots och hoppade sen tillbaka i plurret nedanför turbinutloppet. Tappra typer, där en
kvinna deltagit i samtliga lopp. Vid Mackmyradammen väntade sen en efterlängtad
frukost. Vid Åbyfors bjöds på pizza och i Lexe gofika. Vi bistod med uppmuntrande
hejarop.
Vi kan hoppas att nya krafter för traditionen vidare.

Linodling på dammens strand vid lekytan.
Som ni alla kanske märkt, så har det i en pallkrage i utkanten av lekytan vuxit lin
under sommaren. Odlingen ingår i ett landsomfattande projekt i Svenska
Hemslöjdsföreningars Riksförbund ”Odla 1 kvadratmeter lin”.
Odlingen har skötts av en medlem i Parkföreningen, Jonas Jonsson (som även har
ansvarat för och klippt gräset runt kastanjerna under hela sommaren).
Stort tack för det Jonas.

Till lördag 25 september är linodlare som deltar i projektet inbjudna att delta i en
workshop på temat linberedning. Även andra intresserade är välkomna att delta.
Se separat inbjudan och var man kan anmäla sig i detta blad.
Tid: Lördag 25 september 2021. Kl. 11-16.
Plats: Utanför Kolhuset på Mackmyra Bruk

Lindag med Gästriklands hemslöjdsförening
Linet var en viktig del i landsbygdens självhushållning ända fram till
början 1900-talet.
För att få fram lingarn för att kunna väva tyg till kläder, lakan och
handdukar mm. krävs en lång process i många olika steg.
För dig som är intresserad visar Gästriklands hemslöjdsförening delar
av linberedning som bråkning, skäktning och häckling den
25 september kl. 11-16 i Kolhuset på Mackmyra bruk i Valbo.
Vill du själv prova på detta med ditt eget lin anmäler du dig med namn och önskat
klockslag; i första och andra hand (kl. 12, 13, 14 eller kl. 15) till
gastriklandshemslojdsfor@gmail.com

Välkomna

Arbetsplan
Fastställd arbetsplan, gällande årets 4 parkdagar för föreningen
Bruksparkens vänner (PF), vid möte med Mackmyra Bruk (MB).
Här behandlas främst återkommande skötselåtgärder.
Parkdag 1:
Hopplock av nedfallna grenar.
Gräsklippning av kastanjeallén (c;a 15 ggr/år. MB klipper 11 ggr.)
Rensning av planteringsgropar och påläggning av bark som anskaffas av MB.
Krattning av löv ur bäcken.
Parkdag 2:
Ogräsrensning i rabatter och på stenmurarna.
Skyffling av parkentrén.
Skära stamskott på 15-20 stycken lindar.
Ogräsbekämpning i kastanjeallén genom skyffling med den gröna hjulskyffeln.
Gräsklippning av kastanjeallén.
Trimma gräs på bäckens stränder för att visa mer vattenyta.
Skyffla lindrundelns grusgång på Lusthusholmen.
Parkdag 3:
Ogräsrensning i rabatter och på stenmurarna.
Föryngring av smultron.
Skyffling av parkentrén.
Ogräsbekämpning i kastanjeallén genom skyffling med den gröna hjulskyffeln.
Gräsklippning av kastanjeallén.
Trimma gräs på bäckens stränder för att visa mer vattenyta.
Skyffla lindrundelns grusgång på lusthusholmen.
Parkdag 4:
Skära stamskott på 15-20 stycken lindar.
Ogräsbekämpning i kastanjeallén genom skyffling med den gröna hjulskyffeln.
Gräsklippning av kastanjeallén.
Mackmyra Maj 2021
Inger Henriksson, ordf.
Bruksparkens vänner

Eva Klingberg
Mackmyra Bruk

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen

Stefan Brodin
Karin Jortfeldt
Martin Åhrman
Sofia Rossini
Arja Philipsson
Amanda Holm
Margareta och Lars Winberg
Johanna Ydringer
Johanna Bergstrand

Medlemsavgift för 2022
150 kr/år för enskild medlem
200 kr/år för familj
Plusgironr. 72 46 04-4
Swish: 070-887 28 57
Betalas senast 30 maj 2022.

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. 070-311 66 38
Bengt Söderlund, ledamot
tel. 073-583 06 78
Margareta Bäckström,
ledamot
tel. 076-170 46 46

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

Medlemsavgift:
200 kr/år för familj
150 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

