
Grållebladet  U – län 
Nr.  1 / 2013    (februari) 

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

Hej och God fortsättning på Er allihopa ! 

Efter en lång och kall vinter börjar man äntligen skönja att dagarna har blivit en smula 
längre och det tänds ett hopp om att snart är det dags att sätta snurr på Grållarna. Även 
om dom varit i farten med snöröjning hela vintern så är det ju ändå en speciell känsla att få 
känna doften av jord när man harvar, sår, plöjer eller varför inte ”sniffa” i sig landsvägs-
damm på väg till eller ifrån något av våra arrangemang – snart är det dags! 
  
    Som vanligt har arbetsgruppen varit i farten och ”spånat” över ett program för säsong-
ens aktiviteter. Vi har valt att i stort använda oss av förra årets kalender då vi tror att den 
ger ett urval som kan passa de flesta och som framförallt ger oss möjlighet att visa upp vad 
en Grålle kan prestera vad den är konstruerad för – att bruka jord med förstås! Program-
met innehåller också en hel del annat som du inbjuds att delta i (med eller utan Grålle) och 
få möjlighet att lära känna andra med samma intresse. Mekarträffarna är ett populärt in-
slag, där du får lära dig att ta hand om din Grålle på ett riktigt sätt – dom tarvar trots allt 
en kunskap och omvårdnad  för att fungera utan ”mankemang”! 
 
    För att vi ska ha möjlighet att presentera den nya kalendern och berätta mera, vill vi att 
du dyker upp på årsmötet enl. kallelsen nedan – väl mött med egna idéer om vår verksam-
het och hur den skulle kunna vidareutvecklas! 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sen är det dags att dra igång ! 
Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 

 
Arbetsgruppens funktionärer: 
Lars Lindkvist Sektionsledare 070-447 4557 Per Eriksson      Webb-master/Valberedn. 0220-29180 
Lars Tideström Skriftställare 021-55 627 Acke Lundholm Gårdsmästare 021-61005 
Mari Johansson Kassör 070-2957273 Tord Högström Adjungerad 0220 - 14559 
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: Söndagen 24:e mars 2013, 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 19:e mars – annars blir du utan fralla ! 
                       
                         Varmt Välkomna ! 
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Grålleklubben U – Län. Arrangemang och aktiviteter säsongen  2013. 
23:e febr. 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.  

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

20:e april 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          

27:e 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 så vi får något i ”kaggen”. 
För info och deltagande ring: Axel Lundholm  021-61005 eller Lars Lindkvist  070-4474557 

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

4 o 5: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. 

11: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 

18:e maj Listaträffen / Eskilstuna. (Pingstafton). 
”Listagänget” tillsammans med ”Bondlurkarna” och tidningen ”Traktor” anordnar den 
här träffen för 15:e året i följd.  
Vi hänger som vanligt med och kör ett rally tillsammans med över 200 andra traktorer 
samt umgås med dess ägare. En heldag kan vi lova! Fint väder brukar vi alltid bjuda på – 
men för säkerhets skull så lovar vi inget bestämt! 

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

3:e juli Hembygdskväll, Västerfärnebo. Start kl. 1800 

 Vi har utställningen på plats samt några traktorer. 
 Prata med Anders Lindmark. Tel:0224-740004 

24 alt.31:a     Skörd, Igelsta / Romfartuna. Start kl.1000 
aug. OBS! Skördearbetet  kan komma att delas upp på två dagar beroende på sädens mognad.  

Den 24 :e kör vi med självbindaren och den 31:a med den bogserade skördetröskan.  
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 

7-8:e sept  ”Jädersbruksdagarna”/ Arboga”Jädersbruks Vänner” anordnar de här dagarna och vi deltar 
traditionellt  med vår utställning, traktorer och redskap som vi med lite förberedelser har möjlig-
het att demonstrera - i och på en åkerlapp. Det brukar vara ca 7.000 besökare att ta hand om och 
informera! 

 Kontakta Mats Engström 0589-70020 för info. och deltagande.                        
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14: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 Gunnar Björklund  021- 62023,  070 - 9632150 

21:e sept  Fårets Dag, Åsby / Hallstahammar. 
Åsby Kött o Vilthandel anordnar det här arrangemanget och vi har utställningen och trak-
torerna på plats. Plöjer, kör en kortege, samt transporterar ungar i  hölass. 
 För info och anmälan ring: Tord Högström.  0220 –14559 
 

28:e sept Plöjning + ev. höstsådd, Igelsta / Romfartuna. Start kl. 0930 

 Vi plöjer och ev. höstsår en del av den tidigare skördade åkern. Axel Lundholm kommer 
att tillsammans med Lars Lindkvist 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 

12: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. 

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

16: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! 

 Det här hoppas vi kommer att falla i ”god jord” hos Er ! 
                      Välkomna hälsar – arbetsgruppen/ Lasse T.  

 
Från mekarträffen i Fagersta 2007 

 
Höstplöjning på Igelsta 2010 
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”Slutklämmen” på säsongen 2012 
Skördefesten 17:e november 
Årets inbjudan till skördefest hörsammades av inte mindre än 62 medlemmar inklusive 
hustrur, sambos, m.fl. som samlades i Aros Motorveteraners lokaler. Den ansvariga 
festkommitéen hade dukat upp med glögg och pepparkakor samt anlitat Aros Catering att 
servera varmrätt med fläskfilé,  potatisgratäng och sallad – smarrigt värre! 
Med tanke på sorlet och den höga ljudnivån var det inte att ta fel på att stämningen var hög 
och att det kanske inte enbart handlade om Grållar – men visst pratades det om dom också – 
trots allt är dom ju orsaken till allt ”ståhej” – fantastiskt eller hur!  
Efter att ha kikat på bildspel från säsongens begivenheter, minglat runt och att få en 
efterrättskopp serverad var det dags att dela ut ett hederspris till Acke Lundholm för hans 
insatser på åkern. Han fick en ny och ren Grållemössa – den var han värd! 
Ett stort tack till er – Mari, Kalle, Marita o Kurt som ordnade det här så fint ! 
 
Lasse T.  

 
 
Doctor Kalle har ordet. 
Hej alla Grållevänner! 

Den 20:e april så är det dags 
för mekarträff i Åvestbo igen. 
Vi kommer att behandla 
hydraulsystemet både för 
Grållen och för 35:an. 
För att få lite material att jobba 
med så vill jag att ni tar med 
hydraul delar.  
Om någon vill ha hjälp med att 
renovera eller montera 
hydrauldelar så ta med delarna 
så monterar vi dem tillsammans. 
Defekta pumpar kan vi felsöka 
på och försöka åtgärda. 
 
Tack för ordet 
Kalle Lundberg G-doc.  

   

Glada miner runt borden på skördefesten! 

 

Ibland går saker sönder och måste repareras eller bytas 
ut – som t.ex. ventillock på hydraulpumpar. Det small  tilll 
rejält när det här locket ”lämnade in”! 
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