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Hej igen -  alla Grålleentusiaster! 

Ja-ha govänner! Då har åter en säsong gått till ända och om Ni till äventyrs trott att det 
inte har hänt så mycket kan det bero på att rapporteringen varit en smula knapphändig 
under sommaren/hösten. Med det här bladet ska jag försöka bättra på det hela och berätta 
vad vi haft för oss och vad som hänt - en i sanning diger lista med aktiviteter. 
 
I slutet av juli drabbades vi av sorgebudet att vår grålledoctor Erik Lundholm lämnat oss 
och detta har givetvis lagt sordin på våra arrangemang. Erik var ju alltid med där det hän-
de saker och stod alltid i centrum med sitt kunnande, glada humör och aldrig omöjlig att ge 
en hjälpande hand. Plötsligt fattades han och det blev ett stort tomrum. 
Om Eriks gärning med och omkring våra grållar har du ju kunnat läsa om i ”Ferguson - 
Magasinet” nr. 3/2007 men om någon har missat detta så hör av dig, så ska vi ordna saken. 

  Saknaden är stor ty - han var en profil vi sent kommer att glömma!  
Till Eriks fru Anna-Lisa har vi framfört att hon som vanligt är mer än välkommen att del-
ta i våra övningar – något hon redan har hörsammat. 
I garaget hos Anna-Lisa finns det en hel del grålleprylar som lämnats in till Erik för repa-
ration och hon vädjar nu till dig som inte har hämtat dina saker att göra detta snarast. 
 
Karl-Arne Lundberg som tidigare var påtänkt och av Erik utsedd som ”AT-läkare” har nu 
vidtalats och har lovat att i mån av tid vara oss behjälplig i tekniska spörsmål samt att även 
kunna ställa upp att hålla översiktliga kurser. Han kan även tänka sig att hantera vårt re-
servdelslager. 
Formerna för det här är ännu ej helt klarlagt, så mera om detta längre fram.  
 
Tord Högström har plockat fram en ”logga” för vår Västmanlandssektion att kunna sätta 
på overaller, tröjor, jackor mm. Är du intresserad att bära vårt emblem och på det viset 
göra reklam för oss – ta kontakt med Tord, som har kostnader och tips på vart du kan 
vända dig. 
 
Arbetsgruppen kommer nu att påbörja arbetet med att föreslå vad vi ska ha för oss nästa 
säsong och som det ser ut verkar det inte fattas förslag på hur och vad vi ska använda våra 
grållar till. Ett stort utbud finns, men du är välkommen att komma med förslag – gärna 
något nytt och annorlunda. 

Vårt medlemsantal är nu uppe i 278 st. 
 

Med tack för det gångna årets fina insatser från Er alla 
Önskar arbetsgruppen en 

 
God jul och ett Gott nytt år ! 

                                           Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 
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