
Grållebladet  U – län 
Nr.  1 / 2012    (januari) 

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

God fortsättning på Er allihopa ! 

Så har julskinkan så sakta att börja sjunka undan men att få bort ”fläsket” genom att skot-
ta snö har ju inte gått att åstadkomma med en sån här grön vinter. Plogtraktorn har inte 
heller varit ute på banan en enda gång i år men för säkerhets skull tog jag ut den härom-
dagen och kollade att allt fungerade – man vet ju aldrig, vintern är inte slut än! Hur som 
helst så har det i alla fall blivit längre och ljusare dagar och hos många av oss har det bör-
jat rycka i ”grålletarmen”.  
    För att råda bot på detta har arbetsgruppen haft en sammankomst och enats om ett pro-
gram för säsongens aktiviteter som vi tror ska falla många i smaken. Det finns mycket att 
välja på och du kan vara med oss på mekarkurser, sådd och skördearbeten, plöjningar, ut-
ställningar och träffar. Allt detta för att visa upp våra maskiner och vad dom än i dag kan 
användas till – mer än 60 år gamla! Du är välkommen – med eller utan traktor – att delta i 
våra övningar och uppleva ”nostalgiska vingslag” – det är häftigt, lärorikt och roligt!  
Ta gärna med den yngre generationen som kan behöva se något annat än en fyrkantig da-
taskärm och som kan bli en ny generation ”grållegubbar”och varför inte –”gummor”.  Den 
nya ”kalendern”, några referat, samt tips från vår Doctor hittar du på omstående sidor. 
    För att vi ska ha möjlighet att berätta mera om vårt arbete och digra program kallas du 
till årsmötet enl. nedan.  
 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sen drar vi igång ! 

Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 
 
Arbetsgruppens funktionärer: 
Tord Högström Sektionsledare 0220-14559 Per Eriksson      Webb-master/Valberedn. 0220-29180 
Lars Tideström Skriftställare 021-55627 Acke Lundholm Gårdsmästare 021-61005 
Mari Johansson Kassör 070-2957273 Lars Lindkvist Rättare 070-4474557 
Sven Erik- Morberg Ledamot 0220-43179 Kurt Larsen Valberedning 0220-17040 
Anders Lindmark Ledamot 0224-740004        Karl-Arne Lundberg Grålledoctor 073-7595079 

 
Kallelse till årsmöte! 

 Samling: Lördagen 24:e mars 2012, kl. 1100 

 Plats: Aros Motorveteraner, vid Johannisbergs flygplats 
 Dagordning: - Val av sektionens funktionärer 
 - Genomgång av sektionens ekonomi 
 - Genomgång av säsongens aktiviteter 
   - Fika, bildvisning och allmänt mingel 
 ”Skaffning”: Sektionen bjuder på fika med frallor och för att vi ska veta för  

hur många, vill vi att du som vanligt anmäler ditt deltagande 
 

 Anmälan till: Lars Tideström  tel: 021 – 55627 
         0708 – 804274 
  Före tisdagen 20:e mars – annars blir det ingen fralla ! 
                       
       Varmt Välkomna ! 
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Grålleklubben U – Län. Arrangemang och aktiviteter säsongen 2012. 
10:e mars Skogsdag , Bondängen /Valhall, Hallstahammar 
 Vi kör massaved och timmer under ledning av Per Eriksson  Tel: 0739-245451  

24:e mars Medlems -/ årsmöte, U- län. 
 Se separat kallelse i detta Grålleblad.  

31:a mars Mekarträff i Åvestbo/ Fagersta.  
 Grålledoctorn Kalle Lundberg kommer med en massa matnyttig lärdom. 

Vi ordnar med en traktorrelaterad ”loppis”. Har du grejor till övers – ta med dom och sälj till 
”bättre behövande”- det är synd att det bara ska ligga och skräpa!  
För mera info ring Anders Lindmark 0224-740004 eller Kalle Lundberg. 073-7595079          

14:e april Årsmöte, moderklubben, Söderköping. 
  Vi träffas och umgås med ”Grålleklubbare” från landets alla hörn. 
 För ev. samåkning  ring: Lasse Tideström.  021-55627   

21:a april       Vårbruk / sådd, Igelsta / Romfartuna. Start kl.0930 
 Vi harvar och sår en åker på ca 3 tunnland som vi plöjde i höstas. 

Koktrossen kommer att vara på plats samt eventuellt ett filmteam från ”Tractor Power” som vill 
föreviga vår framfart.  
För info och deltagande ring: Axel Lundholm  021-61005 eller Lars Lindkvist  070-4474557 

   5:e maj Åsby- Skanzendagen / Hallstahammar 
 Vi kör ungar och transporterar publik i ”hölassvagnar”. Info av Tord Högström Tel: 0220-14559 

5 o 6:e maj Marknad hos Aros Motorveteraner/ Johannisberg 
 Aros Motorveteraner anordnar en marknad i anslutning till en veteranbilsträff. 
 Du är välkommen att delta – kanske fynda – kanske sälja något du har till övers - eller bara kika! 
 Kommer du med din traktor parkerar du gratis på en separat traktorparkering! 
 Kontakta Kalle Lundberg 073-7595079 så berättar han hur det går till. 

19:e maj Veterantraktorträff Brånsta / Romfartuna 
Grålleklubben arrangerar en veterantraktorträff öppen för alla. Kom med eller utan din ”pärla” 
och  umgås med likasinnade! 
På träffen planerar vi en traktorrelaterad ”Loppis”. Gå igenom dina hyllor och ta med dig det du 
kan undvara och sälj till dom som bättre behöver. Det är bra att det kommer till användning! 

 För mera information, kontakta Grålledoctor Kalle Lundberg 073-7595079 

26:e maj Listaträffen / Eskilstuna. (Pingstafton). 
”Häng med på ngt. häftigt”! Kör ett rally tillsammans med över 200 andra traktorer och umgås 
med dess ägare. En heldag kan vi lova – och fint väder brukar vi alltid bjuda på – vi lovar inget! 

  För info. och anmälan ring: Lasse Tideström 021-55627 

  4:e juli Hembygdskväll, Västerfärnebo 
 Vi har utställningen på plats samt några traktorer. 

 Prata med Anders Lindmark. Tel:0224-740004 

18o25:e aug Skörd, Igelsta / Romfartuna. Start kl.1000 
  OBS! Skördearbetet delas upp på två dagar.  

Den 18:e kör vi traditionsenligt med självbindaren och den 25:e med den bogserade skördetrös-
kan. Vädret bestämmer hur det blir –  så kolla med de ansvariga ! 
Koktrossen är på plats och serverar ngt. matnyttigt. 

 Handledare för detta är Axel Lundholm. Tel:  021-61005 och Lars Lindkvist 070-4474557 

1-2:a 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! 
 Kontakta Nils Engström 0589-70017 för info. och deltagande.   

 
 

forts. 
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15:e sept Sevalla / Veterantraktorplöjning. 
 Sevalla hembygdsförening arrangerar plöjningen som Du inbjuds att delta i. 
 Det är inte störst att vinna – utan att kämpa väl – och att ha kul! 
 Anmäl Dig till Mari Johansson 070-2957273 eller Kalle Lundberg 073-7595079  

22:e sept  Fårets Dag, Åsby / Hallstahammar. 
Vi har utställningen och traktorerna på plats. Plöjer, kör en kortege, samt transporterar ungar i  
hölass. För info och anmälan ring: Tord Högström.  0220 –14559 
 

29:e sept Plöjning, Igelsta / Romfartuna. Start kl. 0930 
Vi plöjer den tidigare skördade åkern. Axel Lundholm kommer att tillsammans med Lars Lind-
kvist att vara våra instruktörer och ”hålla oss i hampan” så att allt blir rätt! 
Det blir servering av kolbullar och kaffe.  
Ring Axel för info och anmälan. Tel: 021- 61005 

13:e okt Tröskning / Solvalla Start kl. 1000 

Vi tröskar ”vår” säd med ett stationärt Grålledrivet  tröskverk och upplever hur det gick till ”när 
det begav sig”. Koktrossen kommer att vara på plats och förse oss med ngt. matnyttigt. 
Ring Axel Lundholm 021- 61005 för mera info. 

27:e okt Mekarkurs hos Aros Motorveteraner 
 Kalle Lundberg kommer att undervisa oss. Program ännu ej fastställt men information kommer!  

17:e nov Skördefest 
Säsongen avslutas med ett kalas för att vi ska få träffas och umgås under lättsamma former. Vi 
återkommer om plats och ansvarig för detta i en separat inbjudan. 

 Övriga  arrangemang: 
”Måndagsträffar” i Westerqvarn / Mölntorp 
Det anordnas veteranfordonsträffar varje måndag – hela sommaren - i Westerqvarn och Du är 
välkommen att delta med din traktorklenod samt träffa likasinnade. Det brukar dyka upp ett par 
hundra veteraner varje gång – så Du behöver inte känna Dig ensam! 
Tag kontakt med Urban Strandberg 0220-44004 så berättar han mera. 

Många av våra aktiviteter är ”väderberoende” så informera dig om läget/ telefon! 

Visst har vi mycket att bjuda på och delta i  !!!! 
                         Välkomna hälsar – arbetsgruppen/ Lasse T.  

 
Bussutflykten till Kusta  2007 

 
Fårets Dag  2007 

 
Höstplöjningen  2007 

 
Vårbruket  2007 
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”Sluttampen” av sektionens aktiviteter 2011 
Förra rapporteringen slutade med tröskningen men det var inte slut med detta - så här 
lite om vad som följde därefter: 
 
Mekarkurs 29:e okt. 
Doctor Kalle hade budat och lärde ut – inför 20-talet medlemmar 
- hur man på ett enkelt sätt kan åtgärda en läckande bakaxel utan 
att behöva demontera lagren. Detta en åkomma som är vanlig 
och får till följd att läckande olja ”smörjer” bromsbanden som 
således inte fungerar samt att oljenivån i bakaxelhuset/ växellå-
dan inte blir den rätta. 
Församlingen deltog flitigt och efter att ha käkat lunch, fikat och 
haft erfarenhetsutbyten åkte vi hem och kunde konstatera att vi 
lärt oss något nytt och värdefullt som vi har nytta av! 
Tack Kalle för en lärorik information! 

 
Skördefest 19:e nov. 
Det har blivit tradition att vi efter säsongens arbete samlas och umgås under lättsamma former. I år 
kom det 59 personer att delta i detta. Kurt Larsen under ledning av hustrun Marita och vår kassör Mari 
Johansson dukade upp en härlig buffé som alla tyckte smakade förträffligt och som avrundades med 
kaffe och en egenhändigt gjord efterrätt av Marita – toppengott! 
Det var mycket snack runt borden och det är bara att konstatera att såna här övningar ger en ytterligare 
positiv dimension till vad en liten traktor kan åstadkomma. 
Tack Marita, Mari o Kurt för en fin fest – det är risk att ni får fortsätta! 
(Synd bara att glöggen tog slut i förtid) 
 

 
Doctor Kalle har ordet 
Hej alla grållevänner! 
Så här mitt i vintern gäller det att hålla grejorna i trim extra noga. Vid kallstarter är det noga 
med ett bra batteri och använd motorvärmare om det finns. Det skonar motorn mer än man 
kan föreställa sig, i stället för rena kallstarter.  
Om traktorn har stått hela vintern så är det viktigt att starta upp det på ett skonsamt sätt.  

1. Ta bort tändstiften och häll i en sked tunn motorolja. 
2. Dra runt motorn för hand så att ev. kärvande kolvringar och ventiler lossnar. 
3. Kontrollera att det finns ren olja i motorn, kontrollera även att det finns kylvätska i 

tillräcklig mängd. 
4. Fyll på med färskt bränsle, dagens bränsle är i högsta grad färskvara och rekommende-

ras inte att användas om det stått i tanken över vintern. 
5. Starta motorn och låt den gå sakta, ge akt på oljetrycket. 
6. Lyssna om det är någon ventil som kärvar. Om så är fallet så håll den under uppsikt, 

det brukar lösa sig när motorn blir varm och får gå ett tag. Om inte så ring mig så löser 
vi det. 

Det är även dags att se över och utföra lite service inför våren och säsongen. Glöm inte det för 
nu går tiden fort och det står inte på förrän det är dags att köra igång med vårsysslorna.  
Kom även med tips om vad ni vill att vi ska ta upp på mekarträffen i Åvestbo, det tas emot 
med tacksamhet. 
 
Kalle Lundberg G. dr 

 
Kalle demonstrerar! 
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