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         Nr. 1 / 2008   ( Mars) 

”Skriftställare”: Lars Tideström, Törunda, 72592 Västerås. Tel: 021-55627, E-post: lars.tidestrom@telia.com 
 

Hej på Er - Allihopa!  
 
Så har det så smått börjat våras i backarna och den så kallade vintern kan vi lägga därhän. 
Snöplogen som jag plockade på i oktober har inte använts en enda gång – vad händer med 
vårt klimat egentligen? 
    Det är klart att vi nu återigen hoppas på en fin Grållesäsong och arbetsgruppen har i van-
lig ordning snackat igenom vad vi ska ha för oss. Vår prelimenära ”kalender” innehåller inte 
mindre än 14 olika arrangemang att kunna delta i, och för att Du ska få veta lite mera om 
hur vi tänkt oss vill vi gärna att Du dyker upp på vårt årsmöte där vi tänker berätta mera – 
och så får vi ju träffas och ”ljuga” för varandra. 
    Som Du ser kommer vi att hålla till hos Aros Motorveteraner som genom vår medlem Tor-
björn Wahlgren hyr ut lokalen till oss, samt även har lovat att vi tillsvidare får förvara 
”grållebiblioteket” - efter Erik Lundholm - hos dom. Det här tror vi kan bli bra. 
    Vårt reservdelslager har flyttats från Eriks garage och förvaras och förvaltas nu tempo-
rärt av Tord Högström tills vi hittat en slutlig lösning.  
    Vid vår senaste höstplöjning på Viggby var en reporter från tidningen ”Nostalgia Trak-
tor” på plats, med penna och kamera och ett fylligt reportage i marsnumret är utlovat - så 
håll utkik efter tidningen! 
 
 
 
 
 

 

KALLELSE TILL MEDLEMS / ÅRSMÖTE 
              Tid och plats:         Lördagen  29:e mars,  kl. 11.00 , 2008 

                         ”Aros Motorveteraner” klubblokal. 
    vid Johanissbergs flygplats. (följ Grålleskyltar)              
                              

                Dagordning prel:   -    Val av sektionens funktionärer. 
     -    Genomgång av säsongens aktiviteter. 
     -    Fika, ev. film och allmänt ”umgänge”. 
 

               ”Skaffning”            Sektionen bjuder på ”fika med dopp”, men för att vi   
                och anmälan:     ska veta för hur många, vill vi att Du anmäler Ditt   

    deltagande före tisd. den 25/3 till antingen/eller:     
     Tord Högström tel: 0220 – 14559  
     Lars Tideström tel    021 -  55627  

            Välkomna !  
 
 
 
Prelimenär ”Kalender” för år 2008 Se baksidan av detta blad.                                     
 

 
Nu drar vi gasen i botten !! 

 Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 
Arbetsgruppen: 
Tord Högström      0220-14559 Anders Lindmark      0224-740004 
Lars Tideström         021-55627 Sven Erik Morberg   0220-43179   

Per Eriksson             0220-29180 
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Grålleklubben U – Län. Arrangemang och aktiviteter sommaren 2008. 
 
29:e mars Medlems -/ årsmöte, U- län. 

 Se separat kallelse. 
 
12:e april Årsmöte, moderklubben, Söderköping. 
 Vi träffar ”Grålleklubbare” från landets alla hörn 
 För ev. samåkning – ring: Lasse Tideström.  021-55627   
 
19:e april Mekarträff i Fagersta. 

 För mera info ring Anders Lindmark 0224-740004          
 
26:e april c:a   Vårbruk/ sådd, Viggby/ Romfartuna. 
 Vi harvar och sår åkrarna  som vi plöjde i höstas. 
 För info och deltagande ring: Axel Lundholm  021-61005 
 
10:e maj Listarallyt/ Eskilstuna. 
 Häng med på ”värdens största”! Vi kör först ett ”internrally”. En heldag kan vi lova! 
 För info. och anmälan ring:  Lasse Tideström.  021-55627  
 
27:e  juni  Deltagande med utställning i Västerfärnebo. 
  För mera info ring Anders Lindmark 0224-740004 
 
16:e  aug.  Skörd, Viggby/ Romfartuna. 
 Vi använder vår självbindare och hjälps åt att skyla säden. 
 Några veckor senare blir det dags för hemkörning till logen – hjälp gärna till! 
 Handledare för detta är Axel Lundholm. Tel:  021-61005  
 
30:e  aug. Plöjning, Viggby/ Romfartuna. 

Vi plöjer ett lite större fält. Anmäl Dig till Axel Lundholm 021- 61005 som kommer att vara instruktör.  
 
6-7: e sept.  ”Jädersbruksdagarna”/ Arboga. 
 Traditionellt deltagande med vår utställning, traktorer och redskap som 
 vi har möjlighet att demonstrera - i och på en åkerlapp. Ca 7000 besökare! 
 Tag kontakt med Nils Engström för info. och deltagande  0589-70017 
 
13:e sept. Sevalla/ Veterantraktorplöjning. 
 Sevalla hembygdsförening arrangerar plöjningen som vi planerar att delta i. 
 Det är inte störst att vinna utan att kämpa väl! Det ställer vi väl upp på ! 
 Anmäl Dig till Gunnar Björklund 021-62023, 070-9632150 eller Lasse T. 021-55627 
 
20: e sept.  Fårets Dag, Åsby/ Hallstahammar. 

Vi har utställningen och traktorerna på plats. Plöjer, kör en kortege, samt transporterar ungar i ett hölass. 
För info och anmälan ring: Tord Högström.  0220 -14559 

 
4:e   okt. Plöjning, Viggby/ Romfartuna. 

Vi plöjer de tidigare skördade åkrarna. Anmäl Dig till Axel Lundholm som kommer att vara instruktörer. 
Ring: Axel 021-61005  

 
25:e  okt. Tröskning/ Solvalla  

Traditionsenligt tröskar vi ”vår” säd med ett stationärt Grålledrivet tröskverk, käkar ”grynslinka” och 
upplever nostalgins vingslag. Ring Axel Lundholm 021-61005 för mera info. 
 
Övriga tänkbara arrangemang, Svedvi / Hallstahammar. 

Tord Högström förfogar över en åkermark som skall ligga i träda över sommaren. Någon gång då och då skall denna 
harvas för att hålla ogräset stången. Tag kontakt med Tord Högström  0220-14559 om Du är intresserad, traktor finns 
på plats om Du inte vill använda Din egen.  

 
OBS! Många av våra aktiviteter är ”väderberoende”, så håll Dig informerad per telefon om vad som 
kommer att ske 

           
Glöm nu inte bort att anmäla Dig och Din Grålle !!! 

                            Välkomna hälsar - arbetsgruppen ! 


	Glöm nu inte bort att anmäla Dig och Din Grålle !!!

