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

Hej Allihopa!  
 
Det är inte utan att man får en föraning om att våren närmar sig och det snart nog är dags att 
plocka av snöplogen. Vintern har ju varit tämligen human – men visst är det skönt att kunna 
ta till Grållen när ”Bore” har trilskats! 
Förra årets säsong avslutade vi med att tröska ”vår skörd” hos Acke och den här säsongen 
öppnade vi med en oanmäld ”skogsdag” hos Sven-Erik. Mer om det här kan Du läsa längre 
fram i det här bladet. 
Arbetsgruppen har träffats och ”snickrat ihop” en kalender för året och som vi tror ska passa 
de flestas smakriktningar. Aktiviteterna innehåller allt från utställningar, rally, museibesök till 
mera ”jordnära” sysslor – då med tonvikt på åkerbruk hos Acke Lundholm. 
För att mera i detalj kunna berätta hur vi har tänkt oss det hela vill vi gärna att Du kommer 
på årsmötet enligt nedan och så att vi får umgås och ”gagga” – det brukar ju inte saknas sam-
talsämnen i det här gänget!    
Har Du ideer och synpunkter på livet med och omkring våra ”Pantrar” är Du alltid välkom-
men att höra av Dig, och gör det gärna på mötet ! 
 
 

  KALLELSE TILL MEDLEMS / ÅRSMÖTE 
               Tid och plats:         Lördagen  24:e mars,  kl. 11.00 , 2007 
                          ”Församlingsgården”, vid torget i Dingtuna.                      

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

               ”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 onsd. den 21/3 till antingen/eller:     
     Tord Högström tel: 0220 – 14559  
     Lars Tideström tel    021 -  55627  

            Välkomna ! 
 
 
 
 
Prelimenär ”Kalender” år 2007 Se baksida detta blad. 
Reservdelslagret:  Lista på reservdelar i vårt lager kan Du beställa från Erik                   
 
 

Nu är det bara att hänga på !! 
 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 


