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Hörrni, snart är våren här! Än är det lite grått och kyligt, men misströsta ej go’vänner – om bara någon 

vecka eller så är det vårdagjämning och sedan kan man börja räkna ner på allvar. Jag kan dessutom 

påminna er om att vid ungefär den här tidpunkten förra året var det fullgott hojväder och barmark, i alla 

fall i Mälardalen. Har du inte tagit ut hojen än är det dags att börja väcka liv i den nu. Kolla batteri, 

vätskor, däck och bromsar.  Premiärturen nalkas… 

Mässan i januari var lyckad, nästan halva styrelsen var på plats för att berätta om vårt arbete med att 

rekrytera yngre styrelseledamöter. Vi har som bekant landets lägsta snittålder i vår styrelse, något vi är 

mäkta stolta över, minsann. Nu fortgår arbetet med att fastställa några kvarstående datum, att inventera 

bland flaggor och kvastar och att finslipa på en del smådetaljer, så att vi är redo när det är dags för 

avrostning nästa månad. Som vanligt (ja, det har ju blivit lite av en tradition nu) arrangerar vi 

tjejavrostning ihop med granndistriktet, och precis som tidigare år kommer vi att hålla till på vår fina 

bana på Gröndal.  Tjejavrostningen brukar dra folk, både funktionärer och deltagare. Är du tjej tycker jag 

absolut att du ska hänga på! Det spelar ingen roll vilken typ av hoj du har, eller vilken kunskapsnivå du 

ligger på.  

Vi kommer också att ordna fikaträffar under våren. Det ska bli riktigt roligt att få träffa medlemmar och 

funktionärer över en kopp te eller kaffe. Finfika utlovas, tillika trevligt sällskap, intressanta samtal och 

utbyte av tankar och idéer kring vårens och sommarens aktiviteter. Mer information om träffarna hittar 

du på hemsidan.  I maj drar sedan verksamheten igång ordentligt och det blir en hel del roliga aktiviteter. 

Själv ser jag mycket fram mot historie-touringen ”I spåren av Linköpings blodbad”.  Nöje och förkovran på 

en och samma gång. Kan det bli bättre?  

I nästa nummer av MC-folket kommer vår aktivitetsfolder att finnas med. Där står lite om årets alla 

aktiviteter. Sätt upp den på kylskåpet, eller kanske på anslagstavlan på jobbet, bara du har koll på den!  

Tills vi ses,  

//Cecilia 

 

 

 


