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

 
Hej igen -  alla Grålleentusiaster! 

    Ja ha - då har vi dragit igång säsongen på allvar och sen sist har vi hållit ett kombinerat 
medlems/årsmöte i Dingtuna, sått ”våra” åkrar på Ackes domäner och skjutsat ungar i 
”hölass” på ett jippo i Hallstahammar. Mera om detta längre fram i det här bladet. 
    Majbrasorna har just falnat och 1:a majtalarnas lovord till såväl våren som till alla sina 
politiska löften kanske för oss vanliga har börjat att falla i glömska. Vad som nu närmast 
står på tur är förstås att potatisen och övriga grönsaker ska ner i backen. Enligt hävd ska 
ju detta ske när björklöven är stora som ”musöron” – så nu är det hög tid! 
     Vi drabbades för en tid sedan av sorgebudet att vår medlem Conny Karlsson hastigt 
hade lämnat oss. Conny var en hängiven entusiast som med stort intresse deltog på våra 
övningar och hade bl.a. anmält sig till nästa mekarkurs för att kunna ta itu med renovering 
av sin nyförvärvade Grålle. Till Marie, Connys hustru, framför vi vårt beklagande till det 
inträffade – men säger samtidigt – Du är som tidigare alltid välkommen att vara bland oss 
även i fortsättningen. 
    För att Ni nu inte ska glömma bort vad som närmast kommer att hända vill vi påminna 
om nedanstående arrangemang och som vi utgår ifrån att Du kommer att delta i.  
   

”Listarallyt”, pingstafton den 26:e maj. 
- Vi åker kl. 07 00 från ”Horns Café” och drar i samlad tropp ner till Lista (ca 3,5 mil) och sällar 
oss till 150 st. andra veteraner. Kör sedan gemensamt med dessa en slinga på kanske 2.5 mil – 
käkar lunch (ur egen korg) och har möjlighet att titta på en massa ”klenoder” och att snacka 
med andra - oss likasinnade. Vi kan lova att det blir helmysigt och intressant! Har du inte egen 
traktor kan vi ordna att Du kan hänga med på ngn. av våra vagnar. Att det blir väder kan vi ga-
rantera – bara inte vilket! Ring och anmäl Dig till:  Lasse Tideström  021 – 55627  så får Du 
veta mera om detaljerna.  

 ”Medlemsmöte i Fagersta” den 9:e juni.  NYTTT!!!! 
 - Vid starten av vår Västmanlandssektion var tanken att våra aktiviteter skulle kunna spridas ut 
över  länet, men med den utveckling vi haft med ständigt utökade program så har orken inte 
riktigt räckt till att göra ytterligare ännu mera! Det finns alltid gränser. 
Därför är det nu glädjande att några har tagit tag i och att få till stånd ytterligare verksamheter 
utöver vad som redan sker – det bådar gott för vår tänkta utveckling och för framtiden! 
I skrivande stund planeras därför en träff för våra medlemmar i de norra länsdelarna och med 
medverkan från vår arbetsgrupp, inklusive föredragning av vår Grålledoctor Erik Lundholm. 
Vill Du veta mera om den här träffen ska Du ringa till entusiasterna för detta:  

   Mats Bjurgård  tel: 0223 – 53119   eller   Anders Lindmark  tel:  0224 - 740004 
   Tid o plats: lördagen  9:e juni, kl. 1000 –  1500, Hembygdsgården i Västanfors, Fagersta. 
 Ta med din traktor med ngt. redskap och bjud med svärmor, grannar och bekanta! 
   
                           ”Bussutflykt till Kusta gård” den 16:e juni.                     

- Vi kommer att borda en veteranbuss (Volvo anno 1952) som vår medlem Karl-Åke Claesson 
   välvilligt kommer att ställa upp med och köra oss ut till Kusta Gård på väg till Gäddeholm. 
   Där kommer vår medlem Rickard Westerdahl tillsammans med pappa Johan att visa sina sam-

lingar av traktorer och redskap – i sanning en imponerande syn! 
 Vi kommer att ha ett antal ”anhalter” utefter vägen där Du har möjlighet att kliva på och ute på 

Kusta kommer det att kunna bli både fika och ngt. tilltugg. Vi berättar mer när Du anmäler 
Dig! Vi vill därför att Du snarast reserverar en plats i bussen och försäkrar Dig om en macka 
genom att anmäla Dig till antingen: Tord H. tel.0220-14559 eller Lasse T. tel: 020 –55627.     

 
Det här blir säkert ”häftiga” saker att delta i – så nu det är bara att hänga på! 
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Lite annat ”smått och gott” att förmedla. 
 
Vid arbetsgruppens träffar kommer det alltid fram en massa idéér om vad vi ska ha för oss 
och resultatet landar i att Du kan läsa om detta i vår kalender – så långt så väl. 
Vad som däremot inte alltid kommer i skrift och informeras om är alla ”småaktiviteter” 
som hela tiden pågår. Med nedanstående rader vill jag/vi försöka råda bot på detta! 
 
Grållelotteriet 
– Moderklubben i Ringarum har ett Lotteri på tre st. fungerande Grållar samt en massa andra nyt-
tiga prylar, med anledning av att  klubben fyller 20 år i år. Dragning kommer att ske i samband 
med Ringarumsdagarna i sommar. Tord har lotter till försäljning – 20:-/st eller 5 för en 
hundring! Visst är det billigt för att ha chansen att ”få bli med en Grålle”. 
 
Årsmötet i Ringarum. 
 -Vid årsmötet i Ringarum deltog 8 st. Västmanlänningar och som det väsentligaste budskapet 
har vi att berätta att det antogs nya stadgar samt att vi deltog i en jubileumsfestlighet på kvällen 
med anledning av – som sagt – att Grålleklubben firar 20 år och att Grållens intåg i Sverige firar 
inte  mindre än 60 ”bast”! Dagen därpå fick vi också en specialvisning av Grållemuséét innan vi 
drog hemöver. 
 
”AT-läkare”  
 - Erik Lundholm har på grund av en alltstörre arbetsbörda som Grålledoctor - inte minst från öv-
riga landet - sökt efter ngn. som kan vara behjälplig att stötta honom och reda ut tekniska pro-
blem med våra ”pantrar”. Karl-Arne Lundberg - vår medlem 4353 - en duktig ”mekare”, kom-
mer  att efter lite mera snack med Erik att ställa upp som AT – läkare. Har Ni sett hans restaure-
rade Ford 9 N – så förstår Ni hans kapacitet! Välkommen Karl-Arne till tjänstgöring. 
  
 Tekniska handböcker 
  - Tord Högström jobbar febrilt med att sammanställa alla tekniska artiklar som varit införda i 
såväl tidigare Grålleblad som nuvarande Fergusonmagasin  och författade av vår Doctor Eric. 
Det här kommer att bli en ”pärla” för oss ”hemmapulare” när den blir färdig! Han har även redi-
gerat om ”ploghandboken” och som Du nu kan beställa av honom. 
  
Bildmaterial 
  - Som utsedd till ”skriftställare” har jag framfört en idé att producera CD- skivor med bilder på 
de övningar vi haft och som Du skall kunna beställa hos mig. Tycker det är synd att bilder bara 
ligger och ”drösar”. De kommer ju en gång att bli historia och är du intresserad så slå mig en sig-
nal! Doctor Erik kan dessutom förmedla att Du kan köpa inspelade videofilmer. Allt det här för-
stås till i stort sett självkostnadspris. 
 
Hemsidan/internet 
  - Vår hemsida på internet har som Du kanske upptäckt genomgått en del förändringar och som 
vi nu hoppas kunna bli lättare att hålla mer aktuell och innehålla ett större bildmaterial. Ta gärna 
kontakt med vår Webbmaster Per Eriksson för synpunkter och inlägg. 
 
Overaller 
 - Tord har tagit fram en ny ”logga” att kunna användas på overaller och har också pratat med en 
leverantör som kan hjälpa oss. Ta ett snack med Tord om priser och utformning.  
 

Ja  ha, Då rullar vi väl vidare ! 
Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 

Arbetsgruppen: 
Tord Högström      0220-14559 Anders Lindmark      0224-740004 
Lars Tideström         021-55627 Sven Erik Morberg   0220-43179 
Erik Lundholm         021-24107 Per Eriksson             0220-29180 
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