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

Hej igen alla Grållevänner! 
Vi fick en rejäl försmak av sommarväder i början/ mitten på april vilket gjorde att bön-
derna och deras såmaskiner hade avslutat vårbruket lagom till att majbrasorna och för-
stamajtalarnas budskap hade falnat. 
Dessförinnan hade vi haft årsmöte inom sektionen, deltagit i ”moderklubbens” årsmöte i 
Söderköping samt betat av en mekarkurs i Fagersta. Vårt eget vårbruk har vi givetvis ock-
så hunnit med liksom att ha kört ”hölass med ungar” på Åsby-Skantzendagarna – det har 
rullat på helt planenligt och om det här kan Du läsa mera detaljerat på omstående sidor.  
 
Med det här bladet vill vi påminna Dig om våra ”närstående” arrangemang och som vi 
gärna ser att du kan vara med på – det är bra om du anmäler ditt intresse!  

 
 Listarallyt, pingstafton den 30:e maj. 

Årets upplaga av Listaträffen kommer att se lite annorlunda ut med bla. en marknads- och 
utställningsdel samt ett ngt förkortat ”rally”. Det här kan ju bli häftigt men om någon vill 
sälja prylar eller ”glänsa” på utställningen måste detta anmälas i förväg till arrangörerna. 
Om Du inte har egen traktor kan vi säkert ordna att Du får åka med på någon av vagnarna, 
bara Du talar om i god tid. 
För vår del kommer vi som vanligt att ha samling vid ”Horns Café” med avgång mot 
Lista senast kl.  0700 ! 

 Anmälan görs till Lasse Tideström tel: 021 – 55627 eller 0708 – 804274 
 
 Samling på Kusta Säteri den 6:e juni. 

Med anledning att vår medlem Rickard Westerdahl har fyllt 30 år vill han försöka  få ihop 
30 Grållar för att manifestera sin ”ålderdom” och att ha lite trevligt med oss och våra ma-
skiner. Har Du möjlighet att ställa upp skulle det glädja honom mycket! 

 Kusta kan dessutom bjuda på sitt innehållsrika traktormuséum. 
 För info och anmälan ring Tord Högström tel: 0220 – 14559 eller 070 – 6871775 
  
 Utflykt till Viksta Traktormuséum 13:e juni. 

Vi kör med egna bilar till Viksta (norr om Uppsala/ Björklinge) och blir visade runt bland 
museets 126 traktorer och övriga äldre lantbruksredskap. Vår ciceron kommer att bli en 
man med egen Grålle – så att vi så att säga kommer att tala samma språk Visst känns det 
här spännande!  

 Vi startar från Aros Motorveteraner kl. 1000 -  efter att ha parat ihop oss för samåkning 
Klubben bekostar såväl inträde som middag på ”Everts Krog”för medlemmar. Övriga betal-   
ar självkostnadspris. 

 Du anmäler Dig till: Lasse Tideström tel: 021 – 55627 eller 0708 - 804274 
 
  Det här blir väl något att se fram mot  -  Välkomna !                              
                                     Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 

Arbetsgruppens funktionärer: 
                            Tord Högström          Sektionsledare                0220-14559 Mari Johansson        Kassör             0224-20518 

Lars Tideström          Skriftställare                     021-55627 Anders Lindmark     Ledamot          0224-740004  
Acke Lundholm        Gårdsmästare                    021-61005 Sven-Erik Morberg  Ledamot          0220-43179 
Per Eriksson              Webb-master                  0220-29180  Kurt Larsen              Valberedning   0220-17040 
Karl-Arne Lundberg  AT-läkare                         021-28043           Jan Lindeberg          Valberedning     016-347395   


