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Hej igen alla Grållevänner! 
Sicken ilsken vinter vi har - i och för sig vacker – men nu får den gärna ge med sig en smu-
la och så att man kan börja ana att det snart luktar vår! Hörde faktiskt en ”vårfågel”  
kvittra häromdagen men den var nog lite väl optimistisk eller hade kommit fel. 
Vintern har nu fått Grållarna att bekänna färg och det är fantastiskt att uppleva hur dom 
hoppar igång trots att det är mer än minus tjugo grader – ”sen var det bar tè åk”! Att jag 
skulle ha renoverat min startmotor hade dock inte varit ur vägen med tanke på segheten 
att den skulle starta. 
Arbetsgruppen har träffats och i stort enats om vad vi ska göra med den nya säsongen, och  
för att vi ska kunna träffas och berätta mera kallas du till vårt årsmöte, enl. nedan och där 
vi förstås vill höra dina åsikter om vad just du vill göra och komma med eventuella ytterli-
gare förslag. Se kalendern på baksidan av detta blad. 
En nyhet blir att vår medlem (6058) Lars Lindkvist kommer att upplåta en ca 2 ha stor 
åker för oss att använda för våra ”lantbruksaktiviteter”. Gården Igelsta ligger ca 1 km 
norr om Solvalla och Lars har tidigare arrenderat åkermarken på Solvalla. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Då rullar vi väl igång säsongen då ! 

                                                                  Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 

Arbetsgruppens funktionärer: 
                            Tord Högström          Sektionsledare                0220-14559 Anders Lindmark     Ledamot          0224-740004  

LarsTideström           Skriftställare                     021-55627 Sven-Erik Morberg  Ledamot          0220-43179                          
Mari Johansson         Kassör                             070-2957273         Kurt Larsen              Valberedning   0220-17040 
Acke Lundholm        Gårdsmästare                    021-61005 Jan Lindeberg           Valberedning     016-347395 
Per Eriksson              Webb-master                  0220-29180  Lars Lindkvist         Adj. Ledamot    070-4474557 
Karl-Arne Lundberg  AT-läkare                       073-7595079            
    

KALLELSE TILL MEDLEMS / ÅRSMÖTE 
 
           Tid och plats: Lördagen 27:e mars, kl. 1100 , 2010 
                         ”Aros motorveteraners” klubblokal, vid Johannisbergs     
                                            flygplats. (följ Grålleskyltar). 

 
           Dagordning prel: -  Val av sektionens funktionärer. 

-  Genomgång av säsongens aktiviteter. 
-  Fika, bildvisning och allmänt ”babbel”.    

 
”Skaffning”:  Sektionen bjuder på ”fika med dopp, men för att vi ska   veta 

för hur många, vill vi att Du anmäler Ditt deltagande. 
                  

           Anmälan till: Lars Tideström tel: 021 – 55627 
                                                         0708 – 804274 
  före tisdagen 23:e mars – annars blir Du utan fralla!
                           
                                              Välkomna ! 


