Visingsö Plöjbojs.
Visingsö Plöjbojs är en intresseförening, ”gubbdagis”, med ett 20 tal medlemmar
riktad till oss som gillar gamla traktorer med tillhörande redskap.
Vi värnar också bevarandet av gammalt sätt att bruka jorden och vi har tillgång till en
gård i Avlösa, där vi har möjlighet att få utlopp för våra lustar. För närvarande brukar
vi ca 3 hektar, men har möjlighet att använda betydligt mera vid behov. Avsikten är
att vi ska kunna anordna exempelvis plöjningstävlan där vi kan bjuda in likasinnade
från andra delar av vårt närområde. Dessutom arrenderar vi en jordlott av
Visingsöbostäder utefter hamnvägen där vi kan visa publikt vad vi håller på med;
plöjning, tröskning med gammalt tröskverk från 40-talet, skörd med självbindare och
skördetröska från 1954, som vi är gemensamma ägare till, samt en Fordsontraktor
”Höglund”. Tanken är att vi ska renovera dessa gemensamma maskiner, som sedan
kan visas på olika evenemang.
Vi har under ett antal år med början 2013 anordnat en längre sensommarresa med
våra traktorer. Första resan med 8 traktorer gick under 2 dagar på småvägar till
Lekeryd via Skärstadalen med övernattning på ”höränne”, vidare till Månsarp med
besök hos bröderna Svensson, som har en såg som förevisades. Vi tittade också på
deras privata traktorsamling. Vidare till Huskvarna Folkets park, där vi deltog i
träffen som hade temat ”traktorer och tunga fordon”. Vidare tillbaks gamla riks 1:an
till ÖA.
Resa nr: 2 med 12 traktorer 2014 till Vadstena; övernattning i stuga på
Vätterviksbadet. Dag 2 vidare till Bjälbo med övernattning på ”höränne” hos Bruno,
stor potatisodlare och dag 3 vidare hem, en resa på 12-13 mil.
Resa nr: 3 med 21 traktorer 2015! På småvägar via Vireda, Lomaryd, Aneby, Frinaryd
till Brånstorp traktorskrot, direktsändning i Radio Jönköping. Mot Österbymo, där vi
blev omhändertagna av ”Ydre motorveteraner” på deras fina traktormuseum.
Övernattning i stugor. Dag 2 Torpön vid Sommen också övernattning i stugor. Dag 3
hemresa genom Tranås via gamla Tranås-vägen till Gränna och Visingsö. Allting
dokumenterades i Jönköpingsposten, Smålandstidningen, Tranåstidningen och
Tranåsposten. En resa på dryga 20 mil utan missöde.
Vi har också besökt Ödeshögs Folketspark vid 2 tillfällen på inbjudan av arrangör.
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