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KLÖVERBLADET

LEDAREN

YTTERSPALTEN

HEJSAN!

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN

ADRESS:

KLÖVERBLADET 
ATT; STAFFAN ERLANDSSON

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR & AD

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

TEL. HEM: 018-38 72 95

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR

VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA  234 43

TEL. HEM: 040-41 02 31

MOBIL: 070-273 88 15

MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

REDAKTÖR MOTORSPORT

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG
TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)

MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: THOMMY@ARTECH.SE

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN

TRYCK: GRAFIKERNA LIVRÉNA 
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banmöte gelleråsen

sKOKlOster

159 sPeCIal

mYtKrOssaren

CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2007

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

TELEFON: 090-77 79 26 (19-23)

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

FREDRIK LAVESSON
VÄSTERBY BACKE 26, 163 75 SPÅNGA

TELEFON: 08-38 23 18,

MOBIL: 0703-53 58 59

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

RICHARD ELIASSON
RYDSGATAN 318 B, 584 39 LINKÖPING

TELEFON: 013-17 46 66

MOBIL: 070-571 87 78

MAIL: 

RICHARD.ELIASSON@ALFAROMEO.ORG

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

MAIL: BO.HASSELBLAD@TVC.SE

JAKOB THORSTEINSSON
MELLERSTA STENBOCKSGATAN 19D,

254 37 HELSINGBORG

TELEFON: 042- 21 91 91

MOBIL: 0702-278 885

MAIL: 

JAKOB_THORSTEINSSON@HOTMAIL.COM

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE VÄST

STEFAN WERNER
MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
BARKEN BEATRICES GATA 8

417 60 GÖTEBORG

TEL: 031-23 15 05

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@KVADRAT.SE

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

WWW.ALFAROMEO.ORG

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP 2007 ÄR SENAST 10/1, 10/3, 10/5,10/7,10/9 OCH 

10/11. REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS 

IN TIDIGARE ÄN DESSA DATUM, DÅ DET BLIR EN VÄLDIGT STOR 

ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DA GAR OM ALLA SKICKAR IN SITT 

MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.  

MANUSANVISNING
BIDRAG TILL KB, I FORM AV TEXT OCH/ELLER BILD MOTTAGES 

TACKSAMT. TEXT/BILD KAN SÄNDAS SOM E-MAIL. KONTROLLERA 

ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET OCH EN UPPLÖSNING PÅ 

300DPI. OM BILDERNA ÄR SPARADE SOM JPG, MÅSTE DE VARA 

MINST 1,5 - 2,5 MB FÖR ATT BLI BRA I TRYCK. VI TAR SJÄLVKLART 

OCKSÅ EMOT PAPPERSBILDER OCH CD.
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Har just hemkommit från Skokloster när jag skriver 
detta. Vilken härlig syn det är, massor med vackra Alfor 
på gräsmattan, man blir ju alldeles lycklig! Som vanligt 
(måste jag tyvärr säga) ville inte vädret riktigt visa sin 
bästa sida, småkallt och blåsigt - men vad gör väl det 
med den utsikten och de härliga ljuden från alla fordon. 
När alla samlades för prisutdelning passade vi på att ge 
Björn Sandberg sin guldfärgade förtjänstnål till rungande 
applåder. Tack Björn, för allt arbete och engagemang du 
gör och har gjort för CAR, du är en alldeles enastående 
person med otroligt mycket kunskap som vi värderar 
högt. Hoppas du bär din förtjänstnål stolt och känner dig 
hedrad.
 
Som ni såg i förra numret av klöverbladet skall en 
Slottsträff anordnas i Gällivare i sommar. Det är 
Guzziklubben som inbjuder alla italienska fordon till 
detta. Kommer att bli spännande! Fick höra att slottet 
i fråga har stått förfallet i många år, men nu är det tyd-
ligen två hysteriskt rika italienare som köpt slottet och 
renoverar det för att kunna ta emot turister. De kommer 
att bli alldeles överlyckliga när vi dundrar in med våra 
italienska fordon där, sa Nicke från Guzziklubben. Det 
kommer att ordnas dagsturer i det vackra landskapet och 
boende kan de hjälpa till med i olika prisklasser. Mer info 
finns på hemsidan www,guzziclub.nu och Nicke svarar 
gärna på frågor 070-5353218.
 
Mittsverigebanan är bokad till lördagen den 11/8, har 
även bokat ett gäng sängar på Antjärns Camping för alla 
som vill sova strax intill banan och slippa köra långt/tidigt 
på lördagsmorgonen. Campingen är uppköpt av hollän-
dare som just anlänt, så det är engelska som gäller där 
(om man inte kan holländska förstås....). Anmälan görs 

via hemsidan eller direkt till mig, se inbjudan. Hoppas på 
en trevlig bandag med sol och många Alfor!
 
Mycket har hänt i mitt liv sedan jag skrev i förra numret. 
Det tråkigaste var separationen med sambon, efter 23 år 
är jag nu singel. Har varit mycket tungt och ledsamt. Till 
det roligare hör att jag blivit hundägare, har adopterat en 
stackars jycke som skulle avlivas. Så man kan ju säga att 
jag har en ny ”kille” nu, men han har fyra ben och päls, hi 
hi! Han älskar att åka Alfa och tur är ju det, annars hade 
det blivit stora problem här i sommar....
 
Ha det så gott allihopa, hoppas vi syns på några evene-
mang i sommarvärmen!
CIAO / FRK ORDFÖRANDE

Efterlysning! Klubbhistoria!
Klubben är 50 år och det finns oerhört litet samlat om klubbens 

historia. Min tanke är att vi skall försöka få ihop ett mindre 

”museum” eller åtminstone en samling av gamla klubbprylar 

på ett ställe.

På kansliet finns just nu alla nummer av Klöverbladet fr o m nr 

1 årgång 1. Lasse Englén hade med sig en bok, se bilder, som 

klubben fått av dåvarande VD ń på Alfa Romeoimporten 1975. 

Lasse har vårdat den tills nu.

Det är allt!

Om ni alltså har gamla medlemslistor, klubbnålar, märken, 

den av Arne Wennerbrandts fru efterlysta protokollsboken i 

skinnband med start 1956, bilder (med namn på figurerna) Eller 

något annat som påminner om klubben så tar jag gärna emot 

det. Vi skulle kunna ordna en utställning på nästa årsmöte.

Adress: Club Alfa Romeo, Bergabovägen 7, 133 37 Saltsjöbaden. 

(det behövs ingen c/o, den mesta posten i min brevlåda rör 

klubben!)
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MEDDELANDEN FRÅN KANSLIET:

SERVICE • RESERVDELAR • PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17
115 57 Stockholm/Gärdet

ar-bil@swipnet.se
www.ar-bil.se

omsorg om dig & din bil

målsryd • 033-23 66 70 • mån–fre 8–18, lör 10–13

Skokloster håller på att bli en riktig höjdare! Trots gråmulet 

och kallt väder var det minst 250 Alfor på plats. Lägg därtill 

något 100-tal Fiat, 30-40 Lancia, en bunt Ferrari, Maserati 

och Lamborgihni. MC-sidan bestod av Ducati, Aprilia, 

MotoGuzzi och Laverda. Oräknade bilar av ”andra märken” 

som besökare. Ett jätteevemang! Troligen ett par 1.000 per-

soner där. Stora Italienska bil- & MC-dagen!

I år kändes det riskfyllt. Etablissemanget hade bytt ägare 15:e 

mars och de var fullständigt omedvetna om invasionen 1:a maj! 

Det ordnade sig dock på allra bästa sätt. Stort tack till de nya 

ägarna, alla som frivilligt ställde upp och dirigerade bilar, reste 

tält, sålde Club-prylar och var till allmän hjälp för alla frågvisa 

besökare.

Nästa anhalt är Tjolöholm. Jag var där förra året, det var en 

riktig höjdare. Så har vi ju vår stora träff i Skåne där vi försöker 

samla både cruisingåkare och bankörare helgen 30/6 – 1/7. 

Dubbelhelg för banåkarna och turkörning för finbilar.

Medlemsantalet visar uppgång. I dag den 8:e maj har vi 1721 

medlemmar plus familjemedlemmar. Har gjort litet statistik-

sammanställningar på medlemskåren, det finns på annan plats. 

Jag skall försöka göra en sammanställning av de bilar medlem-

marna äger. Det visade sig att det saknas en bra indelning av 

modeller. Efter en rensning återstår 693 olika modellbeteck-

ningar på de 2.693 bilar vi har i registret. Det finns en bra list-

ning på alfisti.net som jag ska försöka använda för att dra ned 

antalet beteckningar till hanterlig storlek.

Vill påminna alla med litet äldre bilar att de är välkomna med 

en beskrivning av bilen, historia och sig själva. Tänkte vi skulle 

starta en Classico-spalt i Klöverbladet. En presentation per 

nummer skulle vara bra. Pushar också för att de som har äldre 

klubbmateriel är välkomna att skicka dessa till mig så ska jag 

vårda dem väl i det framtida ”museet”.

Båten är sjön och skall säljas. Hustrun har nya projekt med gräv-

ning i trädgården men snart är det dags att ta itu med Spidern. 

Det finns hopp!

Ber att få tacka för alla positiva kommentarer om matrikel och 

medlemskort av bättre kvalitet. 

TREVLIG SOMMAR!

SALVE!

 

The Swedish Club Alfa Romeo Svezia has a traditional mee-

ting on the May Day at the Skokloster Castle about 70 km 

from Stockholm.

 

All the italian cars and bikes were invited but the majority

of the cars (around 90 % of more than 300 cars) were natu-

rally Alfa Romeos.

Three Montreals  were seen at Skokloster this year.

Three Alfa Romeos from Finland were participating, I was 

there vith my GTV6.

 

The job with the new clutch with my Montreal isn´t finished 

yet but it will be ready soon, and before the Montreal Meeting 

2007 in Spain.

 

UN CARO SALUTO DALLA FINLANDIA

TIMO JAATINEN

Sommarfest i Skåne 
lördagen 30 juni 2007
Efter att ha rastat våra bilar på banan är det dags 

för trevligt umgänge på kvällen. Vi har därför 

ordnat en sommarfest dagarna mellan de två 

banmöten vi har under helgen 30/6-1/7 2007.

Sommarfesten äger rum på Backagården i Höör. 

Backagården ligger ca 4 mil från Knutstorp och ca 

6 mil från Sturup. Här kommer vi att äta italiensk 

buffé för 195 kr/person exklusive dryck. Bokning 

sker genom betalning till Club alfa Romeos post-

giro 60 45 40-5 tillsammans med medlemsnum-

mer. Om du vill ha med anhörig betala in 195 kr/ 

person och ange namn på personen. 

För boende kontakta Backagården 
(www.backagarden.se) 
enligt nedanstående.

Backagården, Stenskogen, 243 91 Höör

Telefon 0413-746 00. Fax 0413-746 95

Boendealternativ
Boende i enkelrum/person 555:- (16 
rum).

Boende i enkelrum med extra bädd / 
person 330:- (22 rum med totalt 44 bäd-
dar, kan även användas som enkelrum).

Boende i 3-bäddsrum på vandrarhem 
inkl. lakan & handdukar 245:-/ person 
(48 bäddar om 3 personer per rum, om 
anv. som dubbel 32 bäddar fördelat på 
16 rum).

Boende i dubbelrum med delat badrum / 
2 rum 290:- (32 rum).

Boende i dublettrum (enkelrum lägre 
standard med delad dusch/toalett/ 2 rum 
290:-/ person ( 8 rum med 16 bäddar)

Boende i 3-bäddsrum på vandrarhem 
med egna lakan & handdukar samt 
egen avresestädning 195:-/ person.

Frukostbuffé på söndag mellan 06.00-
07.30 59:- /person.
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Vi har delarna till alla Alfor från 105-serien och framåt. 
Fälgar och styling från Zender, Lester och Formula 1.

Avgassystem från Marmittezara, Supersprint, CSC och Ansa. 
Högklassig karosseriplåt till 105-seriebilar.

Alfa Rosso är auktoriserad verkstad för Alfa Romeo och Fiat. Detta innebär att du kan göra eventuella 
garantireparationer hos oss oberoende av var du köpt bilen. Passa på att göra en Bilstein Engine Flush 
på din Alfa om den rullat långt, om du är osäker på hur oljebytena skötts eller om du har oljud från ventil-
lyftare eller kamvariator.

Alfa Rosso AB, G.Almedalsvägen 1D, 412 63 Göteborg. Verkstad 031-40 25 90. Reservdelar 031-40 25 10. info@rosso.se
www.rosso.se 

service • underhåll • reparationer

reservdelar • tillbehör

RING ELLER MAILA. DU HAR 10% KLUBBRABATT PÅ DE FLESTA  AV VÅRA DELAR.

Club Alfa Romeo Motorsport (CAR) startade 1956 och är en av 

landets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 med-

lemmar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger 

idag ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra distrikt, Öst, 

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, 

Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man 

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. Man kan även teckna ett familje-

medlemsskap om det redan finns ett fullvärdigt medlemsskap 

inom familjen. Då får man ingen medlemstidning men däremot 

tillgång till klubbens alla aktiviteter och eventuella rabatter 

hos våra partners. Ett familjemedlemsskap kostar 100 kronor 

per person.

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 40-5 

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

och om du äger en Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Rolf på 

kansliet på telefon 073-642 48 70. Du når kansliet enklast via 

e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

KORTKORT INFO OM MHRF-FÖRSÄKRINGEN:

Endast samlarfordon är möjliga försäkra, bilen får aldrig använ-

das som “transportmedel” utan endast för nöjesåkning. Det 

krävs att ägaren har en vardagsbil. Bilen måste utrustas med 

huvudströmbrytare och brandsläckare. Det finns krav på hur 

bilen förvaras. 

Helförsäkring. Bilar tillverkade t o m år 1987, välbevarade eller 

renoverade till originalskick. Smärre tidstypiska avvikelser kan 

godkännas. Ansökan, foton och besiktning av klubbens besikt-

ningsman krävs. Premierna varierar beroende på hur gammal 

bilen är och bilens marknadsvärde, men är alltid mycket låga, 

mindre än 500:- / år upp till ett värde av 160 000:- CAR tar ut 

en engångsavgift om 200:- för varje ny försäkring. 

Den som inte varit med i MHRF-ansluten klubb minst ett år får 

högre premie första året. Om bilen körs av någon som inte är 

familjemedlem, eller som inte själv innehar en MHRF-försäkring, 

gäller högre självrisk på vagnskadeförsäkringen.

För mer information om helförsäkring och andra försäkringsty-

per, se MHRF-försäkringens hemsida mhrf.se, klicka på försäk-

ringslogotypen. Du kan även kontakta någon av CAR:s besikt-

ningsmän för mer info.

BJÖRN SANDBERG

FÖRSÄKRINGSANSVARIG, CAR

Här följer listan över besiktningsmännen i Club Alfa Romeo.

Mikael  Asplund  Jökelvägen 4  606 33  GÄVLE 

070 - 515 64 71

m_asplund@hotmail.com 

Mikael  Bergman  Angsta 1152   891 95    ARNÄSVALL  

0660 - 25 11 77 

Björn  Danielsson  Lästringe Allé 15   610 60  TYSTBERGA  

0156 - 123 68   070 - 632 12 84  

danielsson9@telia.com 

Thomas  Eriksson  Rämshyttan 306   781 99    BORLÄNGE  

0240 - 261 21  070 - 375 61 75  

thomas.er@telia.com

Christer  Grönwall  Kärrvägen 44   449 43  NOL

0303 - 74 08 57   070 - 418 44 29 

ch.gronwall@tele2.se

Jörgen  Hultberg  Prästtorpsgatan 18   590 48  VIKINGSTAD  

013 - 27 46 69  070 - 625 39 27  

ajorgen@spray.se 

Erik  Johansson  Silvervägen  2  907 50  UMEÅ  

090 - 19 55 69   070 - 696 88 69  

erik@nord.alfaromeo.org 

Björn  Nilsson  Kastanjelund Fuglie 197   231 94   TRELLEBORG  

040 - 42 32 29  070 - 783 37 38  

bjorn.nilsson@florimex.se

Anders  Rosén  Rutger Fuchsgatan 6A  116 67  STOCKHOLM  

08 - 702 22 53 

anders.rosen@posten.se

Hans  Rösberg  Vinkelgatan 15  575 37    EKSJÖ  

0381 - 107 30   070 - 220 91 21 

Björn  Sandberg  Hangarv. 3  183 66   TÄBY  

08 - 756 67 87   070 - 640 2365  

orso@bredband.se 

KJELLSTRÖMS
BILCENTER

KJELLSTRÖMS BILCENTER I VÄST AB • SKARAGATAN 16 - 18 • 535 30 KVÄNUM

Vår verkstad har alfakunnande sedan decennier

Tel. 0512-922 00. www.kjellstromsbilab.se

Alfa Romeo 156 2,0 TS 
Årsmodell: 2001. Mätarställning: 2 600 mil.
Som ny, en ägare, ACC, ABS, air-bag, elfönsterhissar, alufälg med 
sommardäck (endast gått ca 500mil), vinterhjul dubbat, sidolister.

Pris: 135 000:-

SENASTE NYTT
FRÅN KLUBBSHOPPEN

www.alfaromeo.org

Gå vidare till Postorderbutiken
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2005 lanserades Alfa 159 i Europa som ersättare till Alfa 156. 

Svensk premiär och säljstart skedde i februari 2006. Bilen, som 

slog världen med sina vackra linjer, är Alfas försök att på allvar 

ta sig an konkurrenterna i den så kallade premiumklassen.

Mycket har hänt hos Alfa Romeo de senaste åren. Samarbetet 

mellan Fiat och GM avbröts, men resulterade ändå i ny botten-

platta och nya bensinmotorer. Svensk anknytning finns i detta 

sammanhang då bottenplattan till stor del utvecklades i Pixbo 

tillsammans med Saabs ingenjörer. GM var delägare i Fiat Auto 

innan de ångrade sig och sålde. Nya Saab 9-5 skulle ha byggts 

på samma platta. 

MOTORER ALFA 159

Motoralternativen består av tre bensindrivna samt två diesel-

motorer. Bensinalternativen utgörs av 1,9–liters JTS på 160 hk, 

2,2–liters JTS på 185 hk samt en kraftigt omarbetad 3,2 liters 

V6 på 260 hk med variabla kamaxlar, på Alfaspråk kallat Twin 

Phaser. De fyrcylindriga är direktinsprutade med Twin Phaser, 

dubbla knacksensorer, dubbla balansaxlar och 4–2–1 grenrör för 

optimerat avgasflöde. Bensinmotorerna har kamkedja medan 

dieslarna har kamrem med bytesintervall på 15 000 mil eller 

fyra år.

FÖR DIESELÅKARE FINNS ALFA 159 finns med två Multi-jet 

Common Rail dieselmotorer som uppfyller utsläppsgränsvärdena 

för Euro 4. Underhållsfritt partikelfilter är standardutrustning. Av 

Alfa Romeos totala försäljning är exceptionellt höga 74 procent 

dieselbilar. Under 2006 var motsvarande siffra i Sverige 30 procent 

för Alfa 159. Under 2007 räknar generalagenten med att den siffran 

ska öka till 50 procent.

Diesel är vanligtvis inte den motor en alfisti blir upphetsad 

av. Tittar du på motorns specifikation och betänker att 159:an 

kanske inte är byggd för banmöten i första hand så inser du 

ändå att Alfa har något stort under huven i sina dieselmodeller. 

Dubbla överliggande kamaxlar, turbo med variabel geometri, 

intercooler, fyra ventiler per cylinder, insugsrör med spjäll för 

att kontrollera insugsluftens turbulens och elektroniskt styrt 

gasspjäll kunde lika gärna beskriva en sportvagnsmotor från 

någon känd tysk sportvagnstillverkare. Även GM har insett stor-

heten i Fiatkoncernens dieselmotorer. Två versioner (120 och 

150 hk) av 1,9–liters dieseln sitter i Saab 9–3, Opel samt Cadillac 

men även i vissa Suzuki-modeller.

1,9 JTD Multijet-motorn på 150 hk är världens första i andra 

generationen Common Rail-motorer. Multijetsystemets sty-

renhet öppnar och stänger injektorerna elektroniskt, vilket 

resulterar i att samma mängd bränsle förbränns, men uppdelat 

i flera portioner för att uppnå en mer utdragen förbränning. 

Resultatet innebär ca 6-7% bättre effekt, lägre ljudnivå och 

renare avgaser.

2,4 JTDm levererar 200 hästkrafter vid 4000 varv/min, men 

än mer imponerande är nog massiva 400 Nm vid 2000 varv. 

Snittförbrukning vid blandad körning för detta kraftpaket ham-

nar enligt tillverkaren på 0,68 l/mil, jämfört med 2,2 JTS med 

185 hästkrafter som sörplar i sig 0,94 l/mil. I miljömedveten-

hetens tidevarv är koldioxidutsläppen heller inte helt oviktiga. 

Dieseln klarar sig med 179 g/km i jämförelse med bensinmo-

torns 221 g/km.

Under de dagar jag körde bilen hamnade snittet strax under 

litern, vilket med tanke på en hel del kraftiga accelerationer och 

fotosessioner får anses vara lågt.

BAKOM RATTEN

Dieselmotor och automatlåda låter som sagt  inte roligt för 

oss som minns Mercedes 200D från tidigt 70–tal. Idag handlar 

det om spetsteknologi med kraftiga motorer och sexväxlad 

automat från japanska Aisin med tre olika körprogram samt 

möjlighet till manuell växling.
 

Att sätta sig bakom ratten ger en känsla av välbefinnande. 

Sidoinstrumenten är vinklade mot föraren och allt är lätt över-

skådligt. Precis om i gamla tiders Alfa Romeo är språket i de 

olika sidoinstrumenten italienska. Stol och ratt justeras utan 

problem även för långa förare, så nu kan vi slå hål på den gamla 

sanningen om Alfa och aplika körställningar. 

Framstolarna i läder är oerhört vackra och sköna, men vid inspi-

rerad körning saknas sidostöd för min något höga tyngdpunkt. 

Rätt plats i Alfa 159 är helt klart bakom ratten.

Rattstyrning av telefon och stereo samt tre olika spakar på 

rattstången gör att du kan kontrollera allt i bilen, förutom kli-

matanläggningen, utan att släppa ratten. Telefonen kan även 

röststyras.

 

Bilen startas genom att nyckelenheten sticks in i instrument-

brädan, foten placeras på bromspedalen och startknappen 

trycks in. Dieselknattret hörs, även om jag inte tycker det är 

störande. 

Växelspaken på automatlådan har en svag detalj i mina ögon. 

På framsidan av spaken finns en knapp som ska tryckas in för 

att kunna byta växelläge. Känslan är vag och jag är hela tiden 

rädd för att den ska gå sönder. Det manuella läget ligger till 

höger om den vanliga fåran. Spontant föredrar jag att ha det 

till vänster, eftersom det är väldigt lätt att peta över spaken till 

det manuella läget bara genom att låta handen vila på spaken. 

Den sexväxlade lådan i övrigt växlar fint och smidigt. Sportläget 

låter dig varva lite mer innan den växlar upp och ger lite mer 

motorbroms vid avdrag men fungerar dock inte i det ”manuella” 

läget där du själv bestämmer allt. Skulle ditt val av växel inte 

vara möjligt utan skador på motor eller växellådan piper bilen 

irriterat och vägrar följa dina önskemål. 

Vid 90 km/h indikerat på hastighetsmätaren är varvtalet 

behagligt låga 1400 v/min, vid 110 km/h ungefär 1600v/min. 

Enkel och helt ovetenskaplig mätning med hjälp av GPS visar 

att hastighetsmätaren är aningen optimistisk. Verklig fart vid 

indikerade 30 km/h är 25 km/h enligt GPS:en, motsvarande vid 

110 km/h indikerat är 103 km/h verklig fart.

Ljudnivån i kupén är imponerande låg, även om ett visst irrite-

rande vindsus från framdörrarna stör. Enligt uppgift har Alfa 

helt nyligen ändrat konstruktionen på dörrlisten för att komma 

tillrätta med detta. Kanske det kan vara något att tjata till sig 

på garantin? Ett samtal med passagerare i baksätet är hursom-

helst inga problem även i motorvägsfart.

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN. HUR SVÅRT KAN DET VARA ATT FALLA FÖR EN ITALIENSK TOLKNING 

AV FAMILJEBIL SOM TAGITS FRAM MED HELT ANDRA VÄRDEN I FÖRGRUNDEN ÄN TYSKA OCH SVENS-

KA FAMILJEBILAR? MED ETT HJÄRTA SOM BANKAR FÖR ALFA ROMEO TITTAR VI PÅ NYA ALFA 159.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTDm Q–tronic – kraftpaket med hästspark

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON



12

INFORMATION&AKTIVITETER

13

INFORMATION&AKTIVITETER

För att väga närmare 1750 kg, vilket verkar vara någon form 

av standardvikt för mellanklassbilar idag, känns bilen väldigt 

alert. Känslan i styrningen fin, även om jag saknar den otroliga 

direkthet som fanns i 156:an. Vändradien är imponerande liten 

för att vara en framhjulsdriven bil. 

Vid inspirerad körning, med elektroniken urkopplad, är det 

inga problem att hänga ut bakändan genom vänsterbromsning 

eller gasuppsläpp. ABS–bromsning på torr asfalt och bilens 

greppförmåga på gränsen var inte 

helt optimal vilket antagligen beror 

på testbilens dubbfria Bridgestone 

Blizzak i dimensionen 225/50/17. 

Med sommardäck bör bilens chassi 

få visa vad det egentligen kan. Bilen 

i övrigt känns otroligt lyhörd och 

följsam. Bromsarna är riktigt impo-

nerande. Fin känsla i pedalen och 

opåverkad bromsverkan även efter 

flitigt användande. Alfa 159 är rätt 

bil för både små krokiga asfaltvägar 

eller dagslånga autobahntrippar.

200 dieselhästkrafter ger en upp-

levelse som inte kan fås i ben-

sinmotorer under 300 hästkrafter. 

Kraften upplevs som oändlig vid 

acceleration, och den finns alltid 

där, oavsett växel, vilket ger en 

trygghet i form av kraftöverskott vid omkörning på mindre 

vägar. Tror du fortfarande att dagens dieselmotorer är som 

äldre tiders dieslar, där kraften levereras mellan 1200 och 

2200 v/min blir du väldigt glatt överraskad, draget fortsätter 

ända upp till 4500 v/min. Självklart är det ingen GTA–motor, 

men lastbilslika 400 Nm är tillgängligt redan vid 2000 v/min. 

2,4-dieseln i kombination med modern automatlåda är sällsynt 

lyckad. Körningen blir väldigt behaglig och hela paketet med 

motor och låda trivs väldigt fint ihop.

UTRYMMEN OCH INREDNING

Bilen har vuxit jämfört med Alfa 156. Dessvärre upplevs inte det 

som så i bilen, även om bagageutrymmet blivit större. 445 liters 

volym eller 1,235 liter med ryggstödet nedfällt. Som jämförelse 

kan nämnas att nya VW Golf kombi rymmer 505 respektive 

1,550 liter. Tröskeln till bagageutrymmet är hög, men det är 

priset man får betala för körglädje och säkerhetsfrämjande 

vridstyvhet i karossen. 

Benutrymmet i baksätet är fortfarande ett problem då en vuxen 

åker där. Utrymmet i 159:an räcker dock alldeles lagom åt en 

familj där barnen är så pass stora att de klarar sig utan ligg-

vagn, även om målgruppen för denna bil kanske är människor 

utan barn men med utrymmeskrävande fritidsaktiviteter.

Läderklädseln är inbjudande och vackert formgiven. Ribborna i 

sätet har gamla anor hos Alfa, även om de är mindre uttalade 

i denna modell än exempelvis 147/156 GTA. Instrumentbräda, 

dörrar och övrig inredning ger en solid känsla utan vare sig 

plastighet eller smäckighet. Kvalitetskänslan är påtaglig, vil-

ket det måste vara i en bil som ska konkurrera i denna klass. 

Det enda som drar ner intrycket för min del är utseendet 

på den integrerade stereon, som påminner om en gammal 

Clarionstereo. Som tillval finns dock en högupplöst LCD–skärm, 

vilket bilar med navigation har.

Framför handbromsen finns faktiskt en mugghållare vilket får 

anses vara en sensation i en Alfa. Tidigare har det muttrats 

om att ”en Alfa kör man”, men tydligen har Alfa insett att även 

Alfaförare dricker kaffe på långfärd.

En irritationskälla är att förarens knä hamnar precis framför 

vredet till klimatanläggningen, vilket innebär att du måste 

vinkla knäet varje gång du ska ändra inställningen.

Fiffiga och smidiga förvaringsfack är det ont om. En mobiltele-

fon får plats i utrymmet bredvid kaffemuggen, men sen är det 

kört. Har du Blue&Me kan en fast monterad mobilhållare med 

integrerad laddning vara att föredra, då de flesta telefoner äter 

rätt mycket batteri med Bluetooth aktiverad. Plånbok och nyck-

elknippa får placeras på annat ställe.

BLUE&ME

Dagens bilar nöjer sig inte med en simpel CD–spelare. I dag är 

underhållning, kommunikation och information en integrerad 

del av bilarna, med stora färgskärmar som ger all tänkbar infor-

mation, där allt från SMS, mobilsamtal, musik och navigation 

ska visas direkt på bilarnas displayer.

Blue&Me har tagits fram i samarbete med Microsoft. Via blåtand 

är det kompatibelt med de flesta mobiltelefoner, handhållna 

datorer och mediaspelare som finns på marknaden idag.

I handskfacket finns en USB–port där du ansluter ett fickminne 

med den musik du önskar. Det är även enkelt att göra egna spel-

listor eller söka efter album och artister, precis som vid datorn 

hemma. Mappar eller låtar visas sen på displayen, och du väljer 

enkelt genom knapptryckningar på ratten.

Mobiltelefonens adressbok kan laddas över till bilen. Med hjälp 

av röststyrning eller knappar på ratten är det möjligt att ringa 

utan att släppa ratten. Adressboken är bara tillgänglig när din 

telefon är ansluten, vilket innebär att sonen eller dottern inte 

kan ringa från din telefonbok när de lånar bilen.

Handsfreefunktionen fungerar alldeles utmärkt med klart god-

känd ljudkvalité. Bilens tysta gång i övrigt underlättar givetvis. 

Handhavandet är enkelt genom knappmanövreringen på rat-

ten, där du kan bläddra mellan inkomna och utgående samtal. 

Röststyrningen fungerar bra, där du enkelt ringer det nummer 

du önskar genom att säga det högt på engelska. Varje nummer 

i telefonboken kan också röststyras även om det kräver en del 

arbete att få in röstkommandona i bilens system.

Den enklare 

varianten utan 

färgskärm och 

navigation kos-

tar 4900:–. Det 

finns andra 

system för 

handsfreemon-

tering på efter-

m a r k n a d e n , 

men då är det 

inte integrerat med bilens displayer och kontroller och de kostar 

dessutom lika mycket, så för mig är Blue & Me ett självklart val 

på tillbehörslistan.

UTRUSTNING OCH FINESSER

Som gammal knapptryckare och fantast av alla möjliga och 

omöjliga inställningsmöjligheter finner jag mig snabbt till-

rätta i Alfa 159. I menysystemet som manövreras med knappar 

på blinkers– respektive vindrutetorkarspak finns många val.  

Backspegel som kan programmeras att vinkla ner sig då backen 

läggs i, automatiskt dörrlåsning vid färd, upplåsning av endast 

förardörr vid centrallåsöppning eller alla dörrar öppna men 

bakluckan låst, strålkastare påslagna viss tid efter avstängning 

av motor, ljudnivåer på varningssignaler och vid knapptryckning 

samt språkval för röststyrningen är några alternativ. Det enda 

jag saknar är faktiskt ett tillbehör som finns i min gamla Alfa 

90 och Porschar av vassare modell; tidtagarur i instrument-

brädan.

Färddatorn ger dig alla 

vanliga val. Momentan 

förbrukning, snittför-

brukning, snitthastig-

het och inställnings-

bar hastighetssvar-

ning för körkortet vil-

ket verkligen behövs i 

denna bil.

En fyrdörrars Alfa 

159 2,2 JTS med 

businesspaket för 

287,500:– eller en 

2,2 JTS Sportwagon 

med businesspaket 

för 299,400 hamnar 

under 7,5 basbelopp, 

vilket borde göra alla 

tjänstebilsåkare glada. 

Businesspaketet är 

riktat mot just tjäns-

tebilsköpare och inne-

håller tvåzons ACC, 

farthållare, rattreglage för ljudsystem, elektriska fönsterhissar 

bak, metalliclack, parkeringssensor bak, regnsensor, luftsensor, 

automatiskt avbländbar innerbackspegel, 17” aluminiumfälgar, 

läderklädsel med höjdusterbar passagerarstol inklusive tilt-

funktion på framstolarna.

Det finns även ett exclusivepaket som innehåller metalliclack, 

parkeringssensor bak, regnsensor, avbländbar backspegel, 
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luftkvalitésensor, 17” aluminiumfälgar, läderklädsel samt höj-

djusterbar passagerarstol. Ordinarie pris för utrustningen är 

34 700 kr. I paketformat kostar det 14 700:-. 

SÄKERHET

I dagens hårda konkurrens krävs det att man gör rätt från 

start med kvalitet och säkerhet som ledord. EuroNCAP:s 

krocktest slutade med maximala fem stjärnor. Bottenplattans 

vridstyvhet kommer till sin rätt även på detta område. Totalt 

åtta airbags är standard. Främre airbags 

för huvud och sida, airbag för förarens 

knän (tillval för främre passagarerplatsen), 

sidokrocksgardiner för både fram och bak-

säte. Isofixfästen för barnstol finns i baksä-

tet. Efter testet påpekade Euro/NCAP den 

dåliga synbarheten för bältespåminnaren, 

varför den flyttades ned från panelen uppe 

vid inre backspegeln till instrumentbrädan. 

Fotgängare bör dock undvika kontakt med 

Alfa 159 enligt samma test. Hela testet 

finns att läsa på www.euroncap.com för 

den intresserade.

EKONOMI

Kanske inte alltid det starkaste kortet för 

en Alfa Romeo i Sverige. Inköpspriset kan 

tyckas vara högt, även om konkurrenterna 

ligger på samma nivå. Vi kommer osökt in 

på Alfasud, Sprint, 33 och Alfetta i detta 

sammanhang, då jag misstänker att svensken är en av de mer 

konservativa och minnesgoda bilköparna i Europa. På 70–talet 

förvandlades många nya Alfasud till rosthögar på extremt kort 

tid. Alfettan var heller inte direkt rostfri. Idag placerar sig Alfa 

147 strax över och Alfa 156 strax under medelbilen i Svensk 

Bilprovnings statistik, vilket mig veterligen någon Alfa aldrig 

tidigare lyckats med. Turbulensen kring märket i Sverige, med 

olika importörer och uppmärksammade konkurser har hel-

ler inte stärkt Alfas varumärke i Sverige. Nu har vi en stabil 

importör, med bilar av ytterst god kvalitet, som satsar både 

på utbyggt återförsäljar– och servicenät samt inte minst en 

gedigen reservdelstillgång. Detta borde ha undanröjt en del 

av de gamla problemen, om det inte vore för den svenska folk-

själen och Jantelagen. Alla Alfa–ägare har väl någon gång fått 

gliringar för sitt bilval? Har du däremot en silvermetallic BMW, 

Audi, Volvo, Saab eller stadsjeep av senare årsmodell parkerad 

på garageuppfarten så sticker du inte ut alltför mycket. Socialt 

grupptryck kanske det kan kallas. Vem vill bli retad på fikaras-

ten på jobbet av kollegorna (som beundrar bilen och ditt mod i 

smyg)? Den politiskt korrekte och tillrättalagda svensken köper 

nog hellre en mer korrekt bil som inte sticker ut alltför mycket. 

Man vill ju inte att grannarna ska tro att man är något…

 

Då en av Sveriges större biltidningar diskuterade andrahands-

värdet ansåg man att Alfan skulle förlora 10 000 kr i andra-

handsvärde jämfört med en Audi A4 2.0T över en treårsperiod, 

vilket är ett gott resultat. 

Alfa 156 såldes med en helt annan prissättning. 2004 kostade 

en 156 2,0 JTS SW ungefär samma pengar som en Ford Mondeo 

kombi, eller i runda slängar 50 000:– mindre än en BMW 320 

Touring. Dagens Alfa 159 är en bil som flyttat upp till premium-

klassen, varför priserna ligger i nivå med övriga kombattanter 

i denna klass. Jag tror inte att Alfa 159 riktar sig till köparna av 

156:an utan mot köparna av Audi A4, BMW 3–serie och andra 

dyra mellanklassbilar med det där lilla extra. Dessa kunder 

upplever inte prisbilden som avskräckande utan snarare som 

normal. Varumärket Alfa Romeo har stor outnyttjad potential 

vilket produktutvecklarna vill utnyttja.

I både Finland och Danmark ser försäljningssiffrorna helt 

annorlunda ut. Kanske kan det vända även i Sverige när tjäns-

tebilsåkare och andra börjar upptäcka Alfa Romeo på allvar. I 

Europa har det redan vänt för Fiat Auto, där koncernen under 

2006 ökade sin försäljning med 22 procent medan Alfa ökade 

12 procent.  

Även taxi borde vara en given kund för 159 SW med dieselmotor 

och automat. Förmånsvärdet för tjänstebilsåkare blir enligt 

skatteverkets hemsida 3908 kr/ 4266 kr/ 4925 kr per månad 

för kombimodellerna 2,2 JTS, 1,9 JTDm respektive 2,4 JTDm. 

Utrustningsnivån och garantipaketen är en del i att Alfa är 

dyrare i Sverige än exempelvis Danmark. I Sverige handlar det 

om två års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, tre års 

vagnskadeförsäkring, tre års lackgaranti samt åtta års rost-

skyddsgaranti.

Det har även hänt att bilar utomlands sålts som nya, men varit 

inreggade sedan länge, varför garantin redan börjat ticka. 

Standardutrustningen på en svensksåld 159 är mer omfattande 

än motsvarande bil i Europa. Ett exempel på detta är vad som 

kallas Cold Climate–specifikation. Enligt Jonas Angerdal på Olle 

Olsson testas bilarna vid Fiats anläggning i norra Sverige där 

de anpassas för att klara vårt kalla klimat. Det kan innebära 

starkare generator och batteri, samt kraftigare värmepaket på 

dieselbilarna, men även andra detaljer som härdning av lack i 

stötfångare, dämpare till baklucka, lister, vätskor och annan typ 

av stolsvärmare. Även ESP antisladd är standard i Sverige, men 

inte alltid utomlands, så det kan löna sig att jämföra ytterst nog-

grant infört köp. Vagnskadegaranti samt nybilsgaranti är svårt 

att värdera i kronor, men på en svensksåld bil sparar du många 

pengar på försäkringen de första åren. Även andrahandsvärdet 

torde vara något högre för en svensksåld än en importerad bil.

SUMMERING

En fantastisk bil med en solid kvalitetskänsla som är väldigt 

underhållande att köra. Bilen är vackrast på marknaden enligt 

många, både som sedan eller kombi. Både den passiva och 

aktiva säkerhetsutrustningen är i topp. Kvalitetsmässigt ser 

jag inga frågetecken utan snarare utropstecken över hur bra 

den är byggd. En Alfa erbjuder även det där lilla extra i form av 

exklusivitet, egensinnighet och individualitet som en BMW eller 

Audi aldrig kan komma i närheten av i mina ögon, utan att för 

den sakens skull vara extrem på något vis. Hur många ägare av 

sådana vagnar får beröm av främlingar för bilens vackra linjer? 

Med Alfa 159 har märket manövrerat sig lite mer åt mainstream-

hållet utan att bli slätstrukna. Som alfist saknar jag någon 

egensinnig detalj, typ varvräknarens placering på tidiga Alfetta 

GT och GTV, men det kanske är klokt av Alfa att behärska sig. 

Egentligen är det en gåta att bilen inte säljs i större antal i 

Sverige, för Alfa 159 är antagligen Alfas i särklass bästa och 

vackraste bil i modern tid. 
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1,9 JTS 2,2 JTS

3,2 V6 

JTS

Storlek cm3 1859 2198 3196

Effekt hk (kW) 118 (160) 136 (185) 191 (260)

 vid varv/min 6500 6500 6200

Vridmoment Nm 

(kgm)

190 

(19,4) 230 (23,4) 322 (32,8)

 vid varv/min 4500 4500 4500

Topphastighet 

km/tim 212 222 240

Acceleration 0-100 

km/tim 9,7 8,8 7

Förbrukning l/100 

km blandad körning 8,7 9,4 11,5

CO2 g/km 205 221 270

Miljöklass 2005 2005 2005

1,9 JTDm 2,4 JTDm

Storlek cm3 1910 2387

Effekt hk (kW) 110 (150) 147 (200)

 vid varv/min 4000 4000

Vridmoment Nm 

(kgm)

320 

(32,6) 400 (40,8)

 vid varv/min 2000 2000

Topphastighet 

km/tim 210 228

Acceleration 0-100 

km/tim 9,4 8,4

Förbrukning l/100 

km blandad körning 6 6,8

CO2 g/km 159 179

Miljöklass (med 

partikelfilter) 2005 2005

Bensin

Diesel

1,9 JTS 2,2 JTS

3,2 V6 

JTS

Storlek cm3 1859 2198 3196

Effekt hk (kW) 118 (160) 136 (185) 191 (260)

 vid varv/min 6500 6500 6200

Vridmoment Nm 

(kgm)

190 

(19,4) 230 (23,4) 322 (32,8)

 vid varv/min 4500 4500 4500

Topphastighet 

km/tim 212 222 240

Acceleration 0-100 

km/tim 9,7 8,8 7

Förbrukning l/100 

km blandad körning 8,7 9,4 11,5

CO2 g/km 205 221 270

Miljöklass 2005 2005 2005

1,9 JTDm 2,4 JTDm

Storlek cm3 1910 2387

Effekt hk (kW) 110 (150) 147 (200)

 vid varv/min 4000 4000

Vridmoment Nm 

(kgm)

320 

(32,6) 400 (40,8)

 vid varv/min 2000 2000

Topphastighet 

km/tim 210 228

Acceleration 0-100 

km/tim 9,4 8,4

Förbrukning l/100 

km blandad körning 6 6,8

CO2 g/km 159 179

Miljöklass (med 

partikelfilter) 2005 2005

Bensin

Diesel

159 4-d Businesspaket

1,9 JTS 267500

2,2 JTS 287500

2,2 JTS Selespeed 302500

3,2 4X4 369500

3,2 4X4 med Q-Tronic 389000

1,9 JTD16V 307500

1,9 JTD16V med Q-Tronic 327000

2,4 JTD 342500

2,4 JTD med Q-Tronic 362000

159 Sportwagon Businesspaket

1,9 JTS 279400

2,2 JTS 299400

2,2 JTS Selespeed 314400

3,2 4X4 381400

3,2 4X4 med Q-Tronic 400900

1,9 JTD16V 319400

1,9 JTD16V med Q-Tronic 338900

2,4 JTD 354400

2,4 JTD med Q-Tronic 373900

159 4-d Businesspaket

1,9 JTS 267500

2,2 JTS 287500

2,2 JTS Selespeed 302500

3,2 4X4 369500

3,2 4X4 med Q-Tronic 389000

1,9 JTD16V 307500

1,9 JTD16V med Q-Tronic 327000

2,4 JTD 342500

2,4 JTD med Q-Tronic 362000

159 Sportwagon Businesspaket

1,9 JTS 279400

2,2 JTS 299400

2,2 JTS Selespeed 314400

3,2 4X4 381400

3,2 4X4 med Q-Tronic 400900

1,9 JTD16V 319400

1,9 JTD16V med Q-Tronic 338900

2,4 JTD 354400

2,4 JTD med Q-Tronic 373900
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Namn och ort: Hans Arvidsson, Grangärde.     

Modell: 159 2,2 JTS-06 sexväxlad manuell –06.

Körsträcka: 1100 mil.

Namn och ort: Fredrik Malmberg, Göteborg.

Modell: 159 1,9 JTDm manuell –07.

Körsträcka: 1000 mil.

 

Varför köpte du en 159:a?

Behövde en bekväm pendlarbil med låg bränsleförbrukning 

eftersom jag pendlar mellan Göteborg och Linköping.

 

Vilka är bilens främsta positiva egenskaper?

Låg bränsleförbrukning, snygg design, otroligt bekväma stolar, 

låg ljudnivå i kupén, ingen oljeförbrukning efter 1000 mil, hög 

kvalitet generellt samt bra utrustningspaket (business).

 

Är det något du är missnöjd med?

Styrningen är lite oprecis runt mittläget, strålkastarspolningen 

slukar spolarvätska (kommer att stänga av den).

Kraftlös på låga varv innan turbon börjar ladda, aningen kärv 

växellåda.  

 

Hur har service fungerat?

Ingen service ännu.

 

Blir det en 159:a igen efter denna?

Inte omöjligt, blir i så fall antingen en större dieselmotor eller 

etanolbil om Alfa kommer med det.

Namn och ort: Robert Schmid, Skövde.

Modell: 159 2,2 JTS-06 sexväxlad manuell.

Körsträcka: Drygt 2000 mil.

Namn och ort: Anders Wilhelmsson, Linköping.

Modell: 159 2,2 JTS-06 sexväxlad manuell –06.

Körsträcka: 1200 mil.

Varför köpte du en 159:a?

Vackraste nybilen på marknaden, modern konstruktion.

Vilka är bilen främsta positiva egenskaper? 

Skönhet, väghållning, körkänsla,  ergonomi, stabil karosskon-

struktion och hög kvalitet.

Är det något du är missnöjd med?

Lite svag motor med något hög bränsleförbrukning. Lite dålig 

kulörpassning mellan plast- och plåtdelar i karossen.  Den i 

övrigt utmärkta radion från Blaupunkt har en ej justerbar och 

väldigt hög ljudnivå för trafikmeddelanden. Just nu har jag 

problem med knarrande instrumentpanel och krånglande bäl-

tesvarnare som skall åtgärdas på garanti.

Hur har service fungerat? 

Garantiåtgärder utan anmärkning. Fick byta sprucken instru-

mentpanel samt otäta dimljus.

Blir det en 159:a igen efter denna?

Ja, det kan det nog bli!

Namn och ort: Ola Söderpalm, Hjo.

Modell:159 3,2 Q4 sexväxlad –06. 

Körsträcka:  2100 mil.

Varför köpte du en 159:a?

Allmänt Alfafrälst efter ett tjugotal Alfor. Hade senast en 

Mercedes E klass, men sökte något krångelfriare av bättre 

kvalitet. Sen är det naturligtvis en kombination av design och 

teknik, och att det är en ovanlig bil som på något sätt uttrycker 

ens personlighet. 

Vilka är bilen främsta positiva egenskaper? 

Köregenskaperna, kvaliteten, helt felfri hittills, ljudet och som 

sagt designen.
 

159–ägarna tycker…

Namn och ort: Ulf Grafström, Borås.    

Modell: 159 2,2 JTS-06 sexväxlad manuell –06.

Körsträcka: 1200 mil.

Varför köpte du en 159:a?

Jag skulle byta bil och den var snyggast!

Vilka är bilen främsta positiva egenskaper? 

Fantastisk väghållning, snabb och bra komfort. Nyligen hem-

kommen från fjällen, kört ca 120 mil på 0,76 l/mil utan direkt 

snålkörning vilket är bra!

•	 JTS står för Jet Thrust Stoichiometric, där det senare 

låter som rena grekiskan, vilket det också är. Grekiskans 

Stoicheion, som betyder grundämne, och metron som betyder 

mått, är Alfas namn på en motor som har direktinsprutning av 

bränslet under väldigt högt tryck, vilket är ett stort steg framåt 

då det gäller att nå höga effekter kombinerat med låg bräns-

leförbrukning. Stoichiometric heter för övrigt stökimetri på 

svenska, och kan kortfattat beskrivas som läran om de mängd-

förhållanden i vilka kemiska ämnen reagerar med varandra.

•	 Första kvartalet 2006 var 17 procent av alla nybilsregistre-

ringar i Sverige diesel. Samma kvartal 2007 utgjorde dieselbi-

larna 30 procent. 

•	 Formgivningen på Alfa 159 är resultatet av ett samarbete 

mellan Giorgetto Giugiaro och Alfa Romeo Style Centre.

•	 Michael Schumacher har provkört bilen.

•	 Samtliga växellådsalternativ är sexväxlade på 159:an.

•	 Okända människor kommer spontant fram och berömmer 

bilens utseende. Det har aldrig hänt mig i min BMW E46, däre-

mot i min Alfetta GTV från 1977.

Varför köpte du en 159:a?

Har länge tyckt att Alfa har stuckit ut och nu kändes det som om 

man även hade en bil ”utan avigsidor”

Vilka är bilen främsta positiva egenskaper? 

Jag är verkligen nöjd med bilen!

Är det något du är missnöjd med?

Jag är inte helt nöjd med lacken. Inte så att det är fel på finishen 

utan det är alla stenskott längs sidor/bakdörrar efter så kort kör-

tid. Känns inte så bra inför fortsättningen men jag har inte talat 

med återförsälj om det här

Hur har service fungerat? 

Helt OK.

 

Blir det en 159:a igen efter denna?

Kan det mycket väl bli.

Varför köpte du en 159:a? 

Den är så snygg!
 

Vilka är bilen främsta positiva egenskaper?

Utseendet, otroligt skön att köra samt ruskigt bra väghållning 

sommar som vinter.
 

Är det något du är missnöjd med? 

Tycker det kunde ha varit lite mer tryck i motorn. 

Bränsleförbrukningen är vare sig riktigt bra eller riktigt dålig. 

Saknar att 6:ans växel inte är en riktig överväxel, kunde kanske 

fått ner förbrukningen ngt med det, jag har ett snitt på 1 liter/mil 

blandad körning under all min körning.
 

Hur har service fungerat?

Har inte servat än.
 

Blir det en 159:a igen efter denna?

Gärna, kanske 2,4 dieseln.

Är det något du är missnöjd med?

Nej, inte ännu.

Hur har service fungerat? 

Har bara haft den på en nybilsservice som bilhandlaren bjöd 

på. Det var ok.

Blir det en 159:a igen efter denna?

Troligen.

Är det något du är missnöjd med?

Relativt trång. Lite taffliga reglage kring ratten. Lätt att av 

misstag slå av ljuset när man sätter på blinkersen. Törstig. 

Bilvärldens fulaste dragkrok som dessutom tar i trottoarkanter 

och farthinder.

Hur har service fungerat? 

Inte servat ännu, första servicen efter 3000 mil.

 

Blir det en 159:a igen efter denna? 

Ja, eller möjligen efterträdaren till 166:an som lär presenteras 

om nåt år. Alfa blir det under alla omständigheter.

•	 Modellnamnet 159 härstammar från 1950. Tipo 159 (och före-

gångaren tipo 158) kallades även Alfetta, hade bakhjulsdrift och 

dedionbakvagn, samt vann mängder av GP-lopp i händerna på 

bland andra Juan Manuel Fangio och Giuseppe Farina.

•	 Jonas Jarlmark på tidningen Automobil hävdar att Alfa 159 

”är så snygg att det svider i ögonen” samt är svår att slita ögo-

nen från och placerar bilen i sällskap med Porsches ursprungli-

ga 911, tidiga Jaguar E-type, Aston-Martin DB7 och Ferrari 365 

GTC designmässigt. 

Onödigt vetande: 
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Under 1930-talet slogs Mercedes, Auto-Union och Alfa på täv-

lingsbanorna runtom i världen. Alfa hade under många år varit 

väldigt framgångsrika med modeller som 6C, 8C, 312 GP och P3 

(tipo B). Med 8C 2300 Le Mans vann Alfa det prestigefylldaLe 

Mans fyra år i rad 1931-1934, en bedrift som bara Bentley lyckats 

med tidigare.

1937 ser vi en legend födas i form av Tipo 158, populärt kall-

lad Alfetta. Scuderia Ferrari fick i uppgift att utveckla vagnen, 

där modellnamnet syftar på något som Ferrari använde sig av 

långt senare, nämligen att siffrorna 15 i modellnamnet anger 

slagvolymen och siffran 8 antalet cylindrar. Med kompressor 

utvecklade den 1479 cc stora motorn 180 hk.

 

Intressant parentes i ämnet är Alfa Tipo 512 som utvecklades 

av spanjoren Wilfredo Ricart. Snarlik dåtidens silverpilar från 

Auto-Union, med svansmotor och 335 hk fick den aldrig bekän-

na färg på banorna innan kriget.

Inför den sista tävlingen innan Italien gick med i andra världs-

kriget byggdes det sex stycken nya 158:or. Fyra av dessa ställde 

upp i Tripoli Grand Prix, med imponerande resultat; bilarna 

placerade sig på platserna ett, två, tre och fem. 1943 tog tys-

karna kontroll över norra Italien, varför Alfa bestämde sig för 

att stuva undan sin tävlingsavdelning. Två stycken Tipo 512, 

sju stycken 158 med reservdelar, verktyg och annan utrustning 

fraktades till den lilla bergsbyn Melzo, där de gömdes i en gam-

mal ostfabrik. Att bilarna överlevde kriget skulle visa sig vara 

väldigt betydelsefullt, då Tipo 159 egentligen är en utveckling 

av Tipo 158.

Efter kriget togs beslutet att satsa på Tipo 158, som bedömdes 

Tipo 159 Alfetta
DAGENS ALFA 159 BÄR PÅ ETT STOLT NAMN. MED TIPO 159, VARS URSPRUNG KAN SPÅRAS TILL 

TIPO 158 ALFETTA, SATTE ALFA NER FOTEN 1951, DÅ JUAN MANUEL FANGIO KNEP FÖRARTITELN. 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

vara konkurrenskraftig och utprovad. 1946-1949 användes 

Alfettan flitigt. Efter att ha vunnit tretton tävlingar i rad drog sig 

Alfa 1949 ur tävlandet, främst av på ekonomiska skäl. Fabriken 

fick koncentrera sig på att utveckla Alfa 1900 och förbättra 

försäljningssiffrorna, även om visst utvecklingsarbete före-

kom även på tävlingsavdelningen. Tipo 158 började sin karriär 

med 180 hk. Den effekten hade närapå dubblerats sedan 1937. 

Senaste utgåvan levererade 350 hk.

1950 var det återigen dags för Alfa att tävla. Guiseppe Farina 

och Juan Manuel Fangio körde den långlivade Tipo 158 under 

året med stor framgång. Bilarna var dock slitna och kraftigt 

ombyggda/utvecklade genom åren. Diskussioner fördes om 

fabriken skulle satsa på den svansmotorförsedda Alfa 512 eller 

fortsätta utveckla Tipo 158. Beslutet togs att satsa på Tipo 

158. Stor möda lades ner på att utveckla motorerna som nu 

utvecklade otroliga 425 hk vid 10 500 v/min. En del kosmetiska 

förändringar till det yttre, men även en De Dionbakaxel monte-

rades. Modellen som döptes till Tipo 159 debuterade 1951. Året 

slutade med att Fangio blev världsmästare i skarp konkurrens 

med gamle stallchefen Enzo Ferraris vagnar, vars produkter 

är ganska kända än idag. Sen 2005 är även modellnamnet 159 

återigen placerat på kartan av Alfa Romeo, då nya Alfa 159 

premiärvisades. 

Styrelsen för Alfa Romeo beslutade efter detta att ännu en 

gång dra sig ur Grand Prix-tävlandet. Kostnaderna för att 

utveckla en helt ny tävlingsvagn var alltför hög. Denna gång 

skulle det dröja 26 år innan Alfa kom tillbaka, men det är en helt 

annan historia.

Källa: Dalton Watsons Alfa Romeo – The legend revisited. 
Foto: Fiat Autopress

TIPO 159 ALFETTA 1951

JUAN MANUEL FANGIO

TIPO 158 ALFETTA 1938-1940 TIPO 158 ALFETTA 1947-1950
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Som vanligt började planeringen med en pizzaträff på Mia Nonna 

i Solna. Ansvarsområden delades ut med allt från framställning 

av träpinnar för ATA-band till vem som ska ringa Skokloster 

och stämma av inför årets träff. Det senare skulle visa sig bli 

väldigt intressant eftersom förre ägaren sålt verksamheten till 

ett företag som heter Konfereragruppen. Åke Nybergs första 

kontakt med dem blev minst sagt dramatisk. Förre ägaren hade 

informerat om att det var en del bilar som brukade komma ut 

1 maj varje år, men då Åke Nyberg berättade om antalet bilar 

och människor blev det alldeles tyst i luren. Han berättade även 

att det brukade vara en helikopter som startade och landade 

på gräsmattan, och tystnaden i luren fortsatte. Efter att första 

chocken lagt sig ordnade det sig, även om det antagligen är 

sista året vi kan vara på just den gräsplan vi brukar hålla till på, 

eftersom anläggningen även ska få sig en uppsnyggning på utsi-

dan med nya träd och lite annat. Det finns dock en stor åkerplätt 

lite längre västerut där vi kan vara 2008.

Vid morgonkaffet visade det sig att meteorolo-

gerna hade rätt; +10° C och ett tunt molntäcke 

med vissa solglimtar. Det blev bättre under 

dagen med högre temperatur och framförallt 

ingen blåst.

Alla funktionärer dök upp vid niotiden för att staka ut parkering-

en. Två klubbtält restes, det ena för vår prylförsäljare Henrik 

Selbo, det andra för information om klubben. Försäljningen var 

god, precis som på 50-årsfesten på Gärdet 2006.

Samlingen inför den gemensamma körningen till Skokloster 

skedde i år vid Fliesbergs/Willys i Bro, eftersom Shell i Bålsta 

blivit en aning för litet. Den vy som karavanen med Alfor utgör 

vid ankomst till Skokloster är pampig. Vi som stod och viftade in 

folk på parkeringen tyckte att flödet aldrig tog slut, vilket dess-

värre parkeringsplatserna gjorde. Den vanligaste modellen Alfa 

156 lyckades fylla sin rad rätt fort, varför vi tvingades införa 

lite italiensk ordning vilket betyder parkera där du får plats. 

Uppskattningsvis rörde det sig om drygt femhundra bilar vid 

DE NYA ÄGARNA TILL SKOKLOSTERS VÄRDSHUS FICK EN CHOCKSTART. MITT UNDER 

RENOVERINGEN RINGER NÅGON FRÅN CLUB ALFA ROMEO OCH FRÅGAR OM MAT TILL 

BILTRÄFFEN PÅ DERAS GRÄSMATTA MED UPPSKATTNINGSVIS 1500 PERSONER.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Skokloster 2007

årets träff. Av dessa var ungefär 250 Alfa, uppemot 150 andra 

italienska märken och resten utgjordes av besökare. Lägg till 

närmare hundratalet tvåhjulingar så kan vi konstatera att detta 

antagligen var den mest besökta Skoklosterträffen någonsin.

Som vanligt fick publiken säga sitt i form av en omröstning i 

klasserna bästa fyrdörrars, snyggaste öppna, snyggaste två-

dörrars samt Charmante Populare, vilket på svenska betyder 

peoples choice.

Fyrdörrars vanns av Åke Nyberg från Täby, Giulia Super, öppna 

klassen av Patrizio Ponti från Enköping, 1750 Spider, snyggaste 

tvådörrars av Marco Harjunpää från Avesta med sin radikalt 

ombyggda GTV6 samt Charmante Populare av Östen Bengtsson 

från Östhammar, Giulietta SS.

Inget ont om Alfa 156 eller 75, men personligen tyckte jag det 

var kul med de riktigt gamla bilarna. Både Giulietta kupe, Spider 

och SS i väldigt fint skick stod prydligt uppradade invid staketet 
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Korta frågor till Skoklosterbesökare

Namn: Joakim Aineland
Ort: Jönköping
Bil: Alfasud Sprint 1,7 -80
Antal besök Skokloster: Premiär i år.
Varför Skokloster: Jag vill träffa andra Alfamänniskor 
och kika på deras bilar.

Namn: Östen Bengtsson
Ort: Östhammar
Bil: Giulietta SS
Antal besök Skokloster: Premiär i år.
Varför Skokloster: Kul att träffa alla biltokar.

Namn: Andreas Uhlin
Ort: Stockholm
Bil: GTV 3,0
Antal besök Skokloster: Har nog varit här en sex-sju 
gånger.
Varför Skokloster: Träffa likasinnade, man kan ta med 
sig familjen och sen är många olika modeller av Alfa 
representerade.

Namn: Marco Harjunpää
Ort: Avesta
Bil: Alfa GTV6 2.8
Antal besök Skokloster: Tredje gången i år. 
Varför Skokloster: För att träffa alla galna bilägare.

mot DC3:an. Jag hoppas KB får anledning att återkomma till 

dessa vagnar i separata artiklar.

Det fina med Skokloster är att många tar med sig familjen. De 

familjemedlemmar som inte uppskattar detaljstudier av 50 år 

gamla ventilkåpor kan besöka Skoklosters slott för visning eller 

ta promenader i det vackra landskapet. Klubben hade även 

ordnat rundflyg med helikopter som pågick hela dagen. På inn-

ergården till värdshuset hade de nya ägarna till anläggningen 

loppmarknad, där gammal inredning och inventarier som blivit 

över i samband med renoveringen såldes.

På det hela tror jag vi kan vara nöjda med årets upplaga av 

Skokloster. Definitivt en av de mer välbesökta, vilket bådar gott 

inför framtiden. Väl mött 2008!
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TROTS MIN KLUBB- OCH MÄRKESTILLHÖRIGHET HADE JAG SVÅRT 

ATT SLITA MIG FRÅN DE ANDRA ITALIENSKA BILAR SOM FANNS 

PÅ PLATS I SKOKLOSTER. SOM GAMMAL FIATÄGARE SÅ DROGS 

JAG GÄRNA TILL MÄRKET SOM JAG DELAT SÅ MÅNGA TUSEN MIL 

MED, BÅDE PÅ VANLIGA VÄGAR OCH I RALLYSKOGARNA.

En ärrad och allt annat än ren kombattant med r-däck så klart! Vad annars på en 33:a som 
verkligen används som det finstämda instrument den verkligen är?

Spidern är oftast röd, men i det här fallet så valde jag en svart - just för dess förföriska mörka 
skönhet.

Även Berlinan klär i svart.

En franskregistrerad gul Lancia Appia GTE (i Zagatoutförande om jag inte tar fel) stal nästan hela showen. Jag är kär! Vilka linjer! Vilka kurvor!

En gammal Fiat har väckts från sin sömn ur någon uppländsk lada (i alla fall om man får tro den 
gamla registreringsskylten). Senaste besiktad 1970 enligt lappen på vänster sidoruta. Ratten 
och den med moderna mått primitiva instrumentpanelen väcker mitt habegär.

Barnen flockades kring den läckra Paganon.

Jag missade samlingen i Bro men fick till 
slut kontakt med karavanens svans, närmare 
bestämt med en bildskön 166:a. I vanliga 
fall är jag ingen vän av spoiler-kit men här 
är undantaget som bekräftar regeln: jäklar 
vilken snygg häck!

Jag försöker gömma min reflektion i den blanka lancianavkapselns periferi.

Några av våra duktiga funktionärer står och spekulerar kring nästa års uppställning: 
– Vi kanske skulle ställa upp bilarna efter färg, i form av Alfalogotypen?

Ordförande Annika tackar Björn Sandberg för lång och trogen gärning 
i teknikens tjänst. Björn förärades med klubbens utmärkelse för för-
tjänstfulla insatser. Keep up the good work Orso!

Prisutdelning: besökarna har sagt sitt när det gäller vackraste fyradörrars, snyggaste öppna, 
snyggaste tvådörrars och folkets val.

Dagens mest fotograferade? Helt klart de minsta barnens favorit.

TEXT & FOTO: JÖRGEN ERIKSSON

Skokloster 2007



Skönheten från Italien. Vi har skrivit om henne tidigare, vi har 

visat bilder tidigare men vi kan inte låta bli att visa henne igen. 

Se de senaste pressbilderna från Alfa och beundra detaljer, 

konstruktion och design samt svär över att inte just du kör en 

sådan. Det gör jag. Svär alltså.

ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Bakmonterad växellåda och transaxel för viktfördelningens skull.

Röda frostlackade ventilkåpor signalerar prestanda. Vem sa att en motor inte kan 
vara vacker?

Gamla linjer i modern tappning. Vackert, sensuellt och magnifikt. Detaljarbete utöver det vanliga. Måttsytt bagage är också ett bra betyg på exklusiviteten hos 
tillverkaren. Varför har inte Volvo såna väskor?

Färdigstylat från fabrik. Kan även kallas exklusivt. Mycket möda ger gott resultat.
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Så har nya Alfa Spider anlänt till Sverige.  Baserad på samma 

plattform som 159 och Brera känner vi igen motorer och växel-

lådor. Motoralternativen består av två olika JTS-motorer: en 

fyrcylindrig 2,2-liters på 185 hk eller en 3,2-liters V-6 på 260 hk 

samt den 200 hk starka 2,4 JTDm dieselmotorn. Växellådorna 

är samma alternativ om erbjuds till 159; sexväxlad manuell, 

selespeed eller Q-tronic automatlåda.

Precis som på Alfa 159 är Spidern försedd med dubbla högt 

monterade triangellänkar fram och en avancerad multilänk-

konstruktion bak, vilket borde borga för en underhållande bil. 

På 3,2 V6 bjuds det på Alfas permanenta fyrhjulsdrift med 

tre differentialer (Torsen C med självlåsande centraldiff). Q4-

systemet är i grunden satt för en bakhjulsdriven känsla, med 

57 procent bak och 43 procent fram, men kan variera mellan 

ytterligheterna 72 procent fram och 28 bak alternativt 28 pro-

cent fram och 72 bak.

VINDRUFS ERBJUDS 
I NYA SPIDER

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

NYHETER FRÅN ALFA ROMEO

Bromsarna är väldimensionerade med 305 eller 330 mm skivor 

på fyr- respektive sexcylindriga modeller. Den senare har även 

maffiga fyrkolvsok i aluminium och ventilerade skivor bak. 

ABS-systemet på Spider är ett av marknadens mest avancerade 

med fyra aktiva sensorer och en hydraulisk kontrollenhet med 

12 solenoider. 

Precis som Alfa 159 är Spider försedd med den senaste säker-

hetsutrustningen, bland annat i form av upp till sex stycken 

krockkuddar samt bältesförsträckare.

Underhållningsmässigt finns all utrustning som syskonen har, 

vilket inkluderar Blue & Me samt som tillval en BOSE ljudanlägg-

ning med åtta högtalare.

Bilen finns att beskåda och beställa hos din Alfahandlare, där 

priserna börjar på 389.900 kronor.
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NYHETER

AUTODELTA UK ARBETAR VIDARE

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: AUTODELTA

NYLIGEN PRESENTERADES AUTODELTAS BRERA J5 3.2 COMPRESSORE, NU ÄR DET DAGS 

FÖR VERSION TRE AV ALFA GT MED 405 HK OCH FRAMHJULSDRIFT. MODELLEN HETER 

AUTODELTA GT 3,7 SUPER.

rat. Pris för exteriörpaketet monterat och klart är £2910 exkl. 

brittisk moms. Kanske ett skäl att åka till England på semester 

med sin GT i sommar?

Den brittiska biltidningen Auto Italia har i nästa nummer (maj/

juni) ett reportage från Brooklands racerbana där britterna har 

sin fullskalevariant av vårt Skokloster. Autodelta deltar med 

modellerna GT 3.2 Super, 147 GTA AM 3.2 Super and 147 GTA AM 

3.7 Super förutom GT 3,7 Super förutom några hundra andra 

bilar av ädelt italiensk fabrikat.

För den intresserade finns mer att läsa på www.autodelta.co.uk 

Ett inslag från BBC:s populära program Top Gear, där Autodeltas 

147 GTA testas av ”The Stig”, hittar du under News And Films. 

Klart sevärt, glöm bara inte att skruva upp volymen. 

Källa: Autodelta UK

Ett av flera företag som sysslar med Alfa på eftermarknaden i 

Storbritannien är Autodelta. Alfa SZ, 147, 156, GT och Brera är 

några modeller som modifierats. Senast i raden är företagets 

tredje utgåva av Alfa GT.

Den första fick effekten höjd från 240 hk till 320 hk med bibe-

hållen cylindervolym. Den andra togs ännu ett steg mot vansin-

net med 341 hk, och bara för att verkligen bekräfta galenskapen 

har företaget nu lanserat GT 3,7 Super med 405 hk, 508 Nm 

och röd linje vid 7400 v/min på varvräknaren. Med framhjuls-

drift… Prestandauppgifter hamnar i superbilsklass; o-100 km/h 

på 4,9 sek samt en toppfart på 293 km/h. Redan versionen med 

341 hk var snabb så det räckte. Autodelta lyckades sänka acce-

lerationssiffrorna från 6,7 sekunder till 5,4 sekunder från 0-96 

km/h, samt höja toppfarten från 245 km/h till 278 km/h jämfört 

med en originalet Alfa GT.

 

Givetvis lämnas vare sig chassi eller bromsar orörda. Det 

handlar om coiloverdämpare, 330 mm bromsskivor, fyrkolvsok 

och 30 procents diffspärr. Utvändigt monteras nya främre och 

bakre stötfångare av Autodeltas egen design samt ett nytt 

bakre avgassystem med dubbla utblås, som går att köpa sepa-

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR
Klubbmedlemmarna och deras bilar
Vår gode kassör Rolf Carstens har tagit fram statistik över 

medlemmarna. Intressant läsning som ni finner på annan plats 

i detta nummer. Rolf har även gjort en första översikt av bilmo-

dellerna. Svårigheter att definiera en exempelvis en 105-serie 

finns. 1300 GTJ, 1300 GT, 1300 Junior och 1750 GTV är väl 

samma bilmodell? Inte helt lätt att bena ut, men vi får hoppas 

att Rolf fortsätter sitt arbete i samma takt som hittills. Givetvis 

finns det fler modeller än de som redovisas nedan, bland annat 

dryga 60-talet klassiska Alfa, Sud med flera.

Fördelningen vid första översikten ser ut enligt följande.

Modell Antal
33 90
75 242
90 27

145 10
146 16
147 82
155 75
156 412
159 15
164 223
166 86

Absolut vanligaste modellen är Alfa 156, tätt följd av Alfa 75 och 

164. Dessa tre modeller utgör, på en höft, drygt 65 procent av 

medlemmarnas bilar.

Medlemmarnas ålder fördelas enligt detta diagram. 

Största enskilda grupp är de som är 40-49 år gamla. Tillsammans 

med gruppen 30-39 år gamla utgör de en majoritet med dryga 

900 medlemmar. Det verkar onekligen som sena ungdomen 

eller tidiga medelåldern är rätt ålder för medlemskap i CAR. 

Dryga hundratalet medlemmar i åldersgruppen trettio år och 

yngre visar på framtida tillväxt. Det är de som ska ta hand om 

oss när vi blir gamla! 
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INNEHÅLL I KLÖVERBLADET

En hel del positiva omdömen om KB strömmar in, vilket vi alla 

uppskattar och tackar för. Det är för medlemmarna vi skriver, 

och är dom glada är vi glada. 

I tidigare nummer av KB har jag efterlyst uppslag och önskemål 

om artiklar. Hör gärna av er direkt till mig så kan jag försöka 

styra upp artiklarna mot de önskemål medlemmarna har. Med 

KB vill jag försöka få en så bred spridning på artiklarna att alla 

medlemmar ska kunna hitta något som är extra intressant. Utan 

sådan input är det svårt att veta vad som saknas. Fick bakvägen 

höra synpunkter om att det var för mycket artiklar om banmö-

ten och nyare Alfa i KB. Alfa Romeo har en magnifik historia 

med många legendariska modeller som ska uppmärksammas. 

På Skokloster knöts en del kontakter som förhoppningsvis ska 

resultera i intressanta artiklar om just sådana vagnar.

Sett till klubbens vanligaste bilar (se ovan) skulle det bli rätt 

mycket skrivet om 80- och 90-talsbilar. Så jag ber er igen; hör 

av er till mig om vad ni vill läsa så försöker vi ordna det. Uppslag 

och idéer efterlyses å det kraftigaste. Allt är av intresse! Har du 

en bil som är värd en artikel, eller känner du någon som har en 

sådan bil får ni gärna tipsa. Det kan även vara intressanta reno-

veringar som pågår, mektips eller kanske någon gummiverkstad 

som säljer däck väldigt billigt till medlemmar i klubben. 

SKRIBENTER FRÅN TRÄFFAR BEHÖVS

En stor del av klubbens aktiviteter pågår utom min räckvidd, 

som rör sig om 5-10 mils radie från Knivsta. Mycket träffar och 

annat pågår i hela landet vilket jag dessvärre inte kan täcka. 

Åker du på träff, ta då med kameran och skriv ner några rader. 

Ställ in bildkvalitén på max och fotografera, samt ta namn 

på alla som är med på bilderna och hör med dem att det är 

ok med publicering. Därefter skickar ni materialet till mig så 

trycker vi. Reportage inskickade av medlemmar från exempel-

vis Tjolöholm, träff i Eskilstuna den 20 maj, tur till Torö samt 

givetvis foton och referat från våra banmöten hoppas jag ska ge 

flera sidor i nästa nummer. Nu ska jag ta hand om nyfödd dotter 

samt nyinköpt GTV6 som stått avställd sen 2002. Bägge kräver 

mycket omvårdnad för att bli riktigt bra som slutprodukt…

Ha en trevlig sommar med ditt Alfa-intresse!

STAFFAN
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Vintern har släppt sitt grepp om våra svenska racerbanor och 

nu är säsongen i full gång. För ovanlighetens skull var faktiskt 

STCC först ut i år, det brukar annars vara SLC som av tradition 

är mest på hugget.

Vår man i STCC är återigen Mattias Andersson. Han kör gamla 

bettan ännu ett år, men vissa uppgraderingar har naturligtvis 

skett, inte minst utseendemässigt. - Jag har nu kört några 

säsonger med denna Alfa Romeo 156 GTA som börjar bli lite 

ålderstigen jämfört med merparten av de andra bilarna i 

startfältet. Inför denna säsong tittade vi på möjligheten att 

införskaffa en modernare bil men så blev det inte på grund av 

många anledningar så i stället har vi arbetat med att uppdatera 

min gamla trotjänare och genomföra en säsong med ambitionen 

att krypa lite närmre toppen än förra året och se hur långt vi 

kommer med de resurser som vi har, berättar Mattias som fick 

en tuff inledning på säsongen när premiären kördes på Sturups 

knixiga bana då ett framhjul lossnade sedan efter det att hjul-

bultarna gått sönder.

- Hur det kunde hända vet vi inte i nuläget men det drog med sig 

en hel del följdskador och så tappade jag värdefull tid på banan 

innan kvalet. Jag hade behövt fler varv för att få mer data till 

att göra en riktigt bra set up, säger Mattias som i stället fick 

ägna tid tillsammans med sina mekaniker att få bilen körklar.

Det blev ett tufft tidskval med många bilar på banan och en 

hel del störningar efter kollisioner och annat så det var mycket 

svårt att få till ett fritt varv för att sätta en bra varvtid. Mattias 

noterade 1.02.765 vilket var den 13: e snabbaste varvtiden bara 

3 tiondels sekund från den åttonde tid som hade inneburit start 

i Superpole körningen om de åtta främsta startpositionerna.

- Jag tycker att vi gjorde ett skapligt kval och visade att vi har 

fart i bilen trots att jag inte fick det varv jag önskat när däcken 

var som bäst, kommenterade Mattias som alltså fick starta från 

en 13: e startposition när det var dags för att köra det 35 varv 

långa racet.

När starten gick gjorde sedan Mattias en mycket bra inledning 

av tävlingen och var snabbt uppe på en sjunde plats innan hans 

däck började mattas och han fick släppa några bilar förbi sig. 

- Det såg bra ut i inledningen och jag hade bra pace och samma 

fart som de framförvarande vilket bådar gott inför fortsättning-

en. Tyvärr var den set up vi hade lite väl tuff mot däcken vilket 

gjorde att jag tappade grepp en bit in i heatet. Vid depåstoppet 

tappade jag ytterligare tid sedan en hjulmutter fastnat i mut-

termaskinen som en följd av de skador jag fick vid träningen så 

där förlorade jag ytterligare 10 sekunder mot täten, sa Mattias 

som dock flaggades av som 13: e bil i mål bakom Calle Rosenblad 

och Fredrik Ekblom.

- Efter det som hände så tycker jag ändå att det var en godkänd 

premiär där jag är mest nöjd med att vi håller samma avstånd 

till toppen som förra säsongen och får vi bara till en set up som 

inte tar så hårt på däcken så skall vi vara med och fightas om 

SM poäng, avrundar Mattias.

Premiären kördes alltså på en för STCC ny bana, Sturup. Banan 

ligger bara några hundra meter från flygfältet vilket är mycket 

bra då bullret inte stör någon. Banan byggdes ut ordentligt 

2005, men har fortfarande många brister. T.ex. kunde inte 

motorcyklarna köra sitt race pga allt för stora säkerhetsbrister. 

Det kan nog bli en bra bana när allt är klart. Den är klart utma-

nande med sina skymda krön, tvära hårnålar och snabba partier 

blandat om vartannat.

Årets andra deltävling kördes på Ring Knutstorp. Mattias säger 

så här: - Målsättningen var att ta ett kliv närmre toppen men 

precis som på Sturup så drabbades vi av en del tekniska pro-

blem. I dag var det differentialen i växellådan som spökade och 

innebar att den fria träningen blev ett enda kaos i jakten på att 

försöka lokalisera problemet, berättar Mattias

I kvalet noterade Mattias sedan en trettonde tid.

- Diffen fortsatte att spöka och att köra med nya däck i en bil där 

diffen inte fungerar som den skall innebär problem. Trots det så 

var jag bara drygt sju tiondelar från snabbaste varv, sa Mattias

Precis som vid premiären inledde sedan Mattias racet starkt 

och arbetade sig upp genom fältet till en nionde plats som han 

hade när det var dags för det obligatoriska depåstoppet.

- Vi tappade nog två sekunder vid stoppet då ett av hjulen 

trilskades en del men jag var fortfarande på en nionde plats när 

jag kom ut igen och under slutet av heatet så hade jag häng på 

Tommy Kristoffersson i kampen om den sista poängplatsen men 

lyckades inte nå honom innan målflaggan föll. Med de tekniska 

problem vi hade i dag så är jag trots allt nöjd med de varvtider 

som jag hade under racet så med en reparerad växellåda till 

nästa tävling som körs på Mantorp Park bör jag kunna nå topp 

åtta och ta hem årets första SM poäng, avrundar Mattias.

Vi önskar naturligtvis Mattias lycka till. Personligen tycker jag 

att det ser mycket bättre ut i år än tidigare år. Jag blir inte ett 

dugg överraskad om Mattias tar ytterligare några steg framåt 

under säsongen.

ÅRETS RACINGSÄSON G ÄR ÄNTLIGEN IGÅNG

En gammal trogen sportvagnskämpe är Claes Hanström, från 

Östergötland även han. Claes kämpar på med sin gamla trogna 

Bertone. Claes signum är inte snabbheten utan jämnheten och 

att han aldrig bryter. Att aldrig bryta är ett känt framgångsre-

cept och det har tagit Claes till många seriesegrar i Modsport. 

I år har han valt ett annat spår då han kommer att köra i SSK-

seriens Classic-serie istället. –Jag kommer troligen inte att ha 

större chanser att vinna där än i Modsport, men det känns som 

om min gamla bil passar in bättre där, säger Claes som alltid har 

sin son med sig på alla race. De är ett strävsamt par som alltid 

kämpar med en stram budget men ändå lyckas få ut så mycket 

glädje som möjligt med så få kronor som möjligt. Här har vi 

kanske den största kontrasten just mellan Mattias i STCC och 

Claes i SSK. I årets första race på Kinnekulle tog Claes en tredje 

och en fjärde plats.

TEXT & FOTO: BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE
Mattias Andersson i full fart på Knutstorp Ring.

Mattias Anderssons gamla 
trotjänare 156 GTA.

Claes Hanström tog en tredje och en fjärde plats i premiären på Kinnekulle Ring.
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CLUB ALFA ROMEOS BANMÖTEN 2007
Ring Knutstorp, Svalöv – 30 juni
Sturup Raceway – 1 juli
Sviestad, Linköping – 16 juli

Kinnekulle Ring, Götene – 4 aug
Mantorp Park, Mantorp – 15 sept

Vi hyr banan tillsammans med Miataklubben för att få ned kostnaderna.
Beroende på deltagarantal och intresse kommer eventuellt en MC-klass köras och om plats finns även andra bilmärken 
inbjudas till detta evenemang.
Kostnad 500:- vid föran-
mälan, betalas in på klub-
bens postgiro, + 100:- för 
PR-licensen för de som 
inte redan har bankör-
ningslicens.
Efteranmälan, sista-minu-
ten-anmälningar och icke 
klubbmedlemmar betalar 
750:-.
Om vi kan fixa ett bra 
pris på inhyrda flaggvak-
ter ordnar vi det, annars 
räkna med att stå ett pass 
eller två.
Grindarna öppnas kl 
08:00 för insläpp.
Besiktning av fordonen, 
hjälm och rätt klädsel 
förstås samt förarge-
nomgång i vanlig ordning 
innan 1:a körpasset.
Har bokat ett antal sängar 
på campingen strax söder 
banan till fredagkväll, så vill du sova där och ha en trevlig grillafton med oss, meddela (och hur många) i anmälan så 
reserveras sängplats till dig/er för dryga hundringen/säng och natt. Ta med egen mat och dricka.
Anmälan senast lördagen den 4/8, alltså en vecka innan och är bindande. Förhoppningsvis går det att anmäla sig på 
ett formulär via hemsidan (Benny jobbar på det), där du anger Alfa, klass, namn osv. Annars går det bra att ringa eller 
maila till mig för anmälan eller om du har frågor.

INBJUDAN TILL BANTRÄFF 
PÅ MITTSVERIGEBANAN

Lördagen den 11:e augusti är Mittsverigebanan 
utanför Härnösand bokad.

VÄL MÖTT!

CIAO / ANNICA NILSSON  TEL: 090-777 926 (KVÄLL) ELLER 070-666 76 86  MAIL: MISSBERTONE@TELIA.COM
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Event: Alfa
Run: Race1
Date: 2007-05-05
Time: 12:10:00

Pos. No. Name Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed Class Nat. Additional DataReg. No.
1 127 Magnus Hejdenberg 11 00:14:32.397 00:01:17.795 10 108,941 2
2 62 Emil Löverud 11 00:14:34.270 1.873 00:01:17.984 7 108,708 1
3 6 Patrik Ragnmark 11 00:14:35.040 2.643 00:01:17.879 5 108,612 3
4 66 Hans Bjurman 11 00:14:38.552 6.155 00:01:17.780 7 108,178 3
5 13 Mats Strandberg 11 00:14:53.161 20.764 00:01:19.817 8 106,409 3
6 59 Lars Tersmeden 11 00:14:55.875 23.478 00:01:17.397 9 106,086 1
7 21 Johan Moberg 11 00:15:04.081 31.684 00:01:20.043 8 105,123 2
8 16 Jörgen Mälargård 11 00:15:05.599 33.202 00:01:20.013 11 104,947 2
9 72 Jens Roos 11 00:15:18.184 45.787 00:01:20.879 10 103,509 3

10 33 Micha Forsgren 11 00:15:19.754 47.357 00:01:20.273 11 103,332 2
11 14 Claes Hoffsten 11 00:15:23.238 50.841 00:01:22.059 5 102,942 2
12 19 Erik Johansson 11 00:15:26.041 53.644 00:01:20.181 5 102,630 1
13 78 Kristoffer Edström 11 00:15:29.149 56.752 00:01:21.394 8 102,287 1
14 44 Rickard Eliasson 11 00:15:32.552 1:00.155 00:01:22.145 9 101,914 4
15 58 Benny Steen 11 00:15:51.020 1:18.623 00:01:24.498 5 99,935 4
16 73 Johannes Kalousdian 10 00:14:46.892 -- 1 lap -- 00:01:25.716 7 97,419 4
17 9 Niclas Rosengren 4 00:05:49.249 -- 7 laps -- 00:01:22.337 4 98,955 1
18 27 Mikael Mattsson 3 00:04:06.856 -- 8 laps -- 00:01:19.745 2 105,000 2
19 5 Peter Alfredsson 0 00:00:00.000 -- 11 laps -- --:--:--.--- - - 2
20 7 Markus Moberg 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 2
21 36 Cristian Waltgård 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 1
22 68 Jonas Klang 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 3
23 99 Claes Hindemith 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 3
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Event: Alfa
Run: Race2
Date: 2007-05-05
Time: 12:11:00

Pos. No. Name Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed Class Nat. Additional DataReg. No.
1 127 Magnus Hejdenberg 11 00:14:33.855 00:01:18.031 4 108,759 2
2 6 Patrik Ragnmark 11 00:14:38.721 4.866 00:01:18.386 7 108,157 3
3 66 Hans Bjurman 11 00:14:40.377 6.522 00:01:18.171 5 107,954 3
4 62 Emil Löverud 11 00:14:49.159 15.304 00:01:18.855 6 106,888 1
5 13 Mats Strandberg 11 00:14:51.858 18.003 00:01:19.684 7 106,564 3
6 21 Johan Moberg 11 00:14:56.115 22.260 00:01:19.885 11 106,058 2
7 16 Jörgen Mälargård 11 00:14:57.346 23.491 00:01:19.776 4 105,912 2
8 72 Jens Roos 11 00:15:05.115 31.260 00:01:20.827 3 105,003 3
9 78 Kristoffer Edström 11 00:15:08.760 34.905 00:01:20.458 5 104,582 1
10 19 Erik Johansson 11 00:15:09.843 35.988 00:01:19.902 7 104,458 1
11 33 Micha Forsgren 11 00:15:11.495 37.640 00:01:20.793 11 104,268 2
12 14 Claes Hoffsten 11 00:15:19.650 45.795 00:01:22.394 8 103,344 2
13 44 Rickard Eliasson 11 00:15:20.071 46.216 00:01:22.048 4 103,296 4
14 58 Benny Steen 11 00:15:50.694 1:16.839 00:01:24.736 2 99,969 4
15 73 Johannes Kalousdian 10 00:14:42.768 -- 1 lap -- 00:01:25.853 9 97,874 4
16 59 Lars Tersmeden 7 00:09:21.269 -- 4 laps -- 00:01:17.745 4 107,756 1
17 68 Jonas Klang 0 00:00:00.000 -- 11 laps -- --:--:--.--- - - 3
18 99 Claes Hindemith 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 3
19 5 Peter Alfrdsson 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 2
20 7 Markus Moberg 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 2
21 27 Mikael Mattsson 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 2
22 9 Niclas Rosengren 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 1
23 36 Cristian Waltgård 0 00:00:00.000 --:--:--.--- - - 1
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Målsättningen var att åka mitt första banmöte 2006, men på 

grund av diverse praktiska och bristande planeringsskäl gick 

det inte. Till 2007 var planeringen och förberedelserna på en 

bättre nivå. Stuga för boende på fredagskvällen var sedan länge 

bokad på Lunedets Camping, Café och Restaurang. 

Jag hade också tänkt mig att ta förarlicensen, men där var 

planeringshorisonten för kort, kursen var fullbokad redan, så 

det blev istället till att lösa PR-licens på detta mitt första ban-

möte Gelleråsen. Men när schemat för banmötet kommer upp 

på webben så kan man se att alla tider för klass C är avsedda 

för kursen, som jag ej fick plats på… Efter kontakt med Fredrik 

Malmberg angående detta så lyckas han fixa in mej på kursen 

ändå, efter överläggningar med kursledningen förstås, BRAVO! 

Jag hade en gammal integralhjälm liggande sedan den japanska 

2-hjuliga tiden på 80-talet, men den kändes för tung och klum-

pig, därför besökes grannen som jag vet sedan länge avslutat 

sin karriär på Zuzuki Vigara eller vad den heter. Han hade en 

hjälm som var av öppen typ, så denna lånas på obestämd tid 

framöver. Skor och handskar av skinn samt bomullskläder, 

detta finns på hyllan så att säga, utan någon direkt eftertanke 

faktiskt. 

Så har vi bilen. Alfa Romeo 156 2,5  V6 24 står det i  personbe-

viset från Vägverket. Håller på med den årliga putsöversynen 

med vax och lite vårliga smekningar för lacken Rosso. Då dyker 

min Jaguaråkande bror upp och skrockar; ”det där är väl onö-

digt jobb när du ändå ska lägga Alfan på taket på bana snart. 

Jag svarar självsäkert att det inte är någon fara, kör i den lugna 

och för nybörjare avsedda klass C, inga problem! Vidare så tas 

bilen i slutet av april till den ”för mig auktoriserade” verksta-

den. Där förbereds Alfan dels med standardservice, dels med 

ny kamrem och tillhörande rullar etc. Dels med nya 

bromsar runt om, det fick bli Brembo Sport Kit med 

nya skivor och belägg samt byte av bromsvätska.

Då är de praktiska förberedelserna klara, så två-tre 

veckor innan dagen D så printas allt som har med 

banmöten att göra ut från CARs hemsida, och detta 

studeras sedan noggrant, inte sällan som kvällslek-

tyr innan locken för ögonen sluter sig. Allt läses ett 

flertal gånger, man vill ju vara väl förberedd så att 

säga. Bilen får också ta en del turer på lite sjysta 

snabba småvägar i bygden runt Enköping under 

vårsolen, naturligtvis också till Skokloster på 1:a 

maj. Jag känner på hennes temperament att hon 

längtar till banan… utan diskussion!

Fredagen den 4 maj 2007, allt är förberett. Tankad, 

packad och klar som det heter. Sitter på E18 i lagom 

fredagspyshastighet. Tankarna börjar dra iväg. Vad 

har jag nu gett mig in på, ungefär. Vad ska det bli 

av detta, varför har jag kommit till denna fas av Alfaägandet?” 

Anledningen tror jag är att när man har läst i Klöverbladet och 

på klubbens hemsida så verkar det vara så himla roligt. Det har 

grott ett banmötesfrö i skallen ett par tre år, och nu är jag alltså 

på väg dit för första gången, cool! Men har ändå ingen direkt 

klar bild av vad som väntar mej, förväntningarna är bara att det 

ska bli jäkligt skoj helt enkelt! Nåväl, framme i Karlskoga fylls 

bränsle till brädden, och extra luft i däcken enligt rekommenda-

tion. Checkar in i stugan på Lunedets Camping. Helt okej ställe, 

men ganska ensamt sittande i en stuga på en camping ibland en 

massa husvagnar, det är liksom inte min pryl det där med cam-

ping. Så det är mest bara att läsa på lite utskrifter från webben 

i ämnet CAR-banmöte, och snart sussa in i stugan, drömmer 

ensam sött om morgondagens övningar och om särbon som 

inte är ett dugg intresserad av dylika göromål, än mindre sparka 

däck och snacka skit angående Alfavirus. Undrar om det finns 

vaccin mot sådant förresten...?

Den stora dagen börjar som planerat, väckning, morgonruti-

ner, packa ihop, och iväg till banan. Framme vid Gelleråsens 

Motorstadion rattar jag lite försiktigt in på den stora ytan där 

alla som redan är på plats har parkerat, tror visst det är den 

ytan som kallas maskindepå. Kollar av läget lite och parkerar 

efter det mönster som verkar gälla. Tar mig ur bilen och försö-

ker genast etablera kontakt med någon som är lika bortkommen 

som undertecknad, men detta går ej att finna, dock personer 

som också skall gå förarlicenskursen. Lite socialt småsnack 

i ämnet Alfa Romeo och banåka, innan det plötsligt ropas ut 

att alla som skall gå licenskurs omedelbart ska till besiktning 

och sekretariat. Okey, där var det tydligt vad som gäller, allt 

går bra och enligt plan vad jag kan förstå förstås. Kursen ska 

börja kl 08:00 vilket den också gör. Vi har besiktigat, etablerat 

kontakt med trevliga kurskamrater, samt stått och frusit sisådär 

en timme innan det obligatoriska förarmötet. Viktig informa-

tion om vad som gäller angående säkerhet, uppförande och 

flaggvakter osv. under dagen meddelas. Därefter promenad till 

”Tornet” där kursen skall hållas av två kompetetna räser-rävar, 

Lennart Engelbrekt och Tony Andersson. Den mycket under-

hållande Lennart går igenom ett antal viktiga punkter i SBFs 

Gemensamma regler, samt berättar ett antal anekdoter från 

sina ca 60 år på bana samt 30 år som utbildare av förare. Han 

verkar ha vart med om det mesta den där Lennart! Den anekdot 

som fastnade totalt var den om när Gunde Svan skulle gå kurs. 

Under sina 30 år som utbildare av förare så är Gunde den mest 

hopplöse elev som passerat, han gjorde ingenting rätt, och 

kunde inte på något sätt följa instruktioner, men han var envis 

som få, allt enligt Lennart. Kaffe och smörgås dyker också upp 

under denna förmiddag bestående av teori i bilsport och roliga 

historier från erfarna förare.

Efter denna förmiddag med teori har vi 45 min till paus/lunch 

innan vårt första pass på banan. 12:00 skall detta ske, äntligen! 

Förväntningarna på skojighetsfaktorn är stor, trots att tanken 

från kursledningen är att denna vår första tur på bana skall gå 

ganska lugnt. Gruppen om 20 deltagare delas upp i fyra grup-

per med fem förare plus en instruktör per grupp. Vi blir visade 

ett par ställen att ”åka av” ifall man ”bromsat på sig”, samt 

lämpliga spårval i kurvorna runt banan. Därefter bar det av in 

i depån för en kort diskussion innan vi får ta ett pass själva på 

banan. Jag får också med en instruktör i min bil några varv, 

där han ger många tips och råd angående körning och spårval, 

mycket bra! Efter närmare 45 min mer eller mindre på banan 

som nybörjare så kändes det rätt så jobbigt, föraren hjärntrött 

och törstig, bilen rejält varm i maskin och bromsar, så nu foku-

serar jag mest på att slappna av och kolla på andra klasser samt 

Challengeseriens race. Klockan blir ganska snart 13:45 och det 

är dags för vårt andra pass på banan. Nu släpps vi ut på banan 

och får köra efter eget förstånd, försiktighet och förnuft under 

ett helt körpass med förmaningen ”se till att undvika plåtska-

dor”. Så blir också fallet, inga incidenter alls. Nu upptäcker jag 

att det är riktigt kul detta, kommer dock ut i sanden en gång i 

den där långa snabba sista kurvan innan rakan där mina kor-

eanska bakdäck inte riktigt räcker till ( läs: det var ägaren innan 

mej som var för snål när däck skulle inhandlas…). Men jag följer 

givna instruktioner vid dylika händelser, ”kör rakt och bromsa 

ner farten”, tänkt och gjort, och med största uppmärksamhet 

upp på banan igen. Ytterligare några varv, och jag tycker det 

går rätt ok, förutom i nämnda kurva, där blir jag lite för försiktig 

med tanke på däckens bristande intresse. Ett pass om 15-20 

minuter känns lagom: Jag upplever det som rätt jobbigt, och 

varmt blir det också, så när passet flaggas av känner jag mej 

rätt så nöjd. Återigen: SKITKUL!

Under vårt tredje ordinarie pass så får vi öva start från stilla-

stående. Alla Alfor så där snyggt uppställda på startrakan, när 

flaggan hissas är det full gas och till viss del spinnande hjul på 

väg mot första kurvan där nästan all denna energi ska bromsas 

ner igen, men visst är det skoj! Nåväl, vi som intog en något 

tillbakadragen position, vi får ju kanske inte riktigt den  rätta 

startkänslan, men man vill ju också att materialet ska hålla. 

Återigen, inga plåtskador på denna dagens kanske som jag upp-

lever det mest riskfyllda stund. Vi blir ganska snabbt utspridda 

på banan, och denna startträngsel i första kurvan är bara ett kul 

minne blott. Upplever nu att jag helt klart kör bättre än under 

det första passet, men det är väl det som är meningen, och 

dagen har haft en mening också förutom nöjet. Dock känner jag 

åter att koreanerna i bak inte ger mig det stöd jag behöver i den 

kurvan före rakan, där brister det helt klart. Jag får se till att få 

slut på dom på Sviestad om inte förr… Passet flaggas av, och jag 

känner mej nu rätt nöjd med att köra för idag. Vi samlas åter i 

Tornet där Lennart och  Tony sammanfattar dagens övningar. 

Dom verkar nöjda med dagen, att inga incidenter stört det hela, 

för helt riskfritt är det dock inte, det tycker jag nog man ska 

tänka på. Vi hade också vart en väldigt trevlig grupp, typ ”den 

trevligaste vi någonsin haft…” Och racinglicensen kommer med 

posten om några dagar.

Om jag bara kort sammanfattar dagen så kanske jag inte har 

helt korrekta uppgifter, men i det första körpasset var det visst 

en deltagare som bröt på grund av växellådshaveri, samt i det 

sista passet en vackert röd GT som började koka, så för dessa 

kursdeltagare var dagen kanske inte helt lyckad. Men sådant 

kan ju även hända ute på motorvägen, fast helt klart är att visst 

är det påfrestningar på prylarna. Men man kan ju inte mer än 

se till att ha alla vätskor och service under kontroll, och hoppas 

på att allt går bra. Jag tänker också under min färd hem att 

om man kör med hjärnan och inte tar ut sin egen förmåga eller 

bilens till det yttersta, så är detta med banmöten ett mycket 

roligt nöje. Eller som en deltagare sade ”det är tur att man har 

hjälm, så inte hornen kan växa ut för långt när man kommer ut 

på banan…” Denna dag har givit mej blodad tand, och inte minst 

träffar man på så mycket kul och trevligt folk, men det beror väl 

på att de åker Alfa Romeo.

TACK ALLA INBLANDADE! INGEN GLÖMD!

MIN ALFA 156 OCH JAG PÅ BANMÖTESPREMIÄR

Jan Stjernestam berättar om känslorna inför, under och den söta eftersmaken från hans 
första banmöte på Gelleråsen i maj 2007.

TEXT: JAN STJERNESTAM

Besiktning.

Fredag kväll på Lunedets Camping.

Vila inför morgondagen.
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BANMÖTE

Slottsträff för 
Italienvänner
Vad är väl en bal på slottet..?

Kom hit så får ni se!
20 – 23 juli 2007

Vid foten av lågfjället Dundret i Gällivare ligger det 
vackra 1800-talsslottet Fjällnäs.

Här har folk såsom kung Oscar II, riksdagen och andra 
prominenta personer smort kråset med lappländska deli-
katesser och världens dyraste viner. Detta under en tid 
då det rådde förbud att införa rusdrycker i Lappmarken. 

I sommar är det 
äntligen vår tur!!

Då hålls nämligen en exotisk träff för Italienvänner i 
det inre av lappland. Slottet är numera i Italiensk ägo, 
och därför har träffen möjlighet att bjuda en mix av det 
bästa Italien och lappland förmår.

Det kommer att serveras en mängd intressanta lapp-
ländska vyer och upplevelser samt mat och dryck präg-
lad av Italienskt och lappländskt ursprung.

Primärt är det en mc-träff, men vi välkomnar 
även andra italienska fordon. Är bara hjärtat 
rent och färgat i rött, vitt och grönt blir inte 
någon diskvalificerad för att man ännu inte 
funnit rätt och fortfarande färdas med något 
annat mellan benen.

Nyfiken?

Läs mer på www.guzziclub.nu
Eller ring 

 Nicke på tfn. 070-53 53 218

AuktoriserAd 
bilverkstAd FÖr 

 

 
 

reservdelAr, bilservice, 
repArAtion 

och Ac-service.

ostmästArgränd 6, ÅrstA. tel: 08-915265

Tel: 031-86 35 35 · Fax: 031-86 43 34 · www.ndf.se · info@ndf.se

...fälgar är vår huvudsak, men bara en del av allt!

Rattlås med dubbelt skydd!

2 Protect är tillverkat i höghållfast stål med ett greppvänligt handtag
och är mycket enkelt att montera! Levereras med två nycklar.

Lättmetallfälgar

Smarta Fälglås

Snygga ventiler

Effektiv bilvård

Interiörstyling

Sportrattar

Textilmattor

Fälgar som skiljer 

Dig från mängden!

NDF Katalog 24s_061201.indd   24

06-12-27   14.11.31

Kontakta NDF för närmaste återförsäljare.

995:-

HUR KÄNDES DET ATT VARA ANSVARIG FÖR ETT BANMÖ-
TE HELT PÅ EGEN HAND?

Det var nervöst, riktigt nervöst. Vi hade en genomgång med 

Fredrik Malmberg i vintras där vi gick igenom en del av förbere-

delserna, men att sen få ordning på allt material, kolla att alla 

deltagare betalat och samordna allt var nervöst, men alltefter-

som dagen gick kändes det riktigt bra.

HUR TYCKTE DU ATT DET GICK?

Bättre än förväntat. Självklart finns det vissa saker jag kan 

förbättra, men på det hela är jag nöjd. Jag hade god hjälp av 

många frivilliga, vilket underlättade mycket. Sen är det en 

belöning i sig att se alla glada banmötesdeltagare som åker så 

mycket det går hela dagen.

VAR DET MÅNGA DEBUTANTER I ÅR?

Ja, jag räknade till 20 stycken som gick förarlicenskursen. 

Utbildaren från svenska Bilsportförbundet var väldigt nöjd med 

vårt sätt att utbilda förarna samt arrangera banmötet, vilket är 

ett bra betyg på vår klubb.

HANN DU KÖRA NÅGOT SJÄLV?

Japp, nästan två hela pass. Kändes skönt att få ta ut min 147:a 

med r-däck för första gången.

Debut som banmötesarrangör på Gelleråsen
HAR NI NÅGONSIN FUNDERAT ÖVER HUR BRA ALLT FUNGERAR UNDER KLUBBENS BANMÖTEN? ARIS STAMOS 

ARRANGERADE SITT FÖRSTA BANMÖTE PÅ GELLERÅSEN DEN 5 MAJ. KB RINGDE UPP OCH FRÅGADE HUR DET GICK.

TEXT OCH FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

HUR MÅNGA FRIVILLIGA ÄR INBLANDADE I ETT BANMÖTE 
FRÅN KLUBBENS SIDA?

Ungefär tio stycken allt som allt, och då räknar jag även med 

Challengeseriens arrangör.

TOTALT HUR MÅNGA ARBETAR PÅ ETT BANMÖTE?

Med våra tio funktionärer så rör det sig om drygt tjugo stycken, 

varav två var ambulansmän

HAR DU NÅGRA RÅD TILL BANMÖTESDELTAGARE?

Ja, försök ha en liten backup-plan i bakhuvudet om hur ni ska 

göra utifall bilen inte går att köra hem. Det kan ju vara lite 

drygt att stå på Gelleråsen en söndagkväll om man ska upp 

och jobba dagen efter på hemorten som kanske ligger femtio 

mil därifrån.

TÄNKER DU ARRANGERA FLER BANMÖTEN?

Ja! Nästa gång jag är med och arrangerar blir på Sturup tillsam-

mans med Rickard Eliasson.
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International Boxermeeting 2007 

35 year Alfasud* 

31/08/2007 – 02/09/2007 

 
 

Name:       
Family Name:       

Age:    

 

Street and number:       Postcode:       City:       Land:       

 

Telephone:       Email:       
Number of participants (adult):   Children:   

 
Car, Model:       

Variant:       
Year:      

 
 Friday-Sunday: One person, single room, 2 x breakfast, driving, lunch, dinner 

120 Euro 

 

 Friday-Sunday: Double room, 80 Euro/person, 2 x breakfast, driving, lunch, dinner 160 Euro 

 

 Friday-Sunday: 3-5 pers. room, 70 Euro/pers., 2 x breakfast, driving, lunch, dinner   persons =      Euro 

 

 Saturday-Sunday: One person, single room, breakfast, driving, lunch, dinner 
80 Euro 

 

 Saturday-Sunday: Double room, 50 Euro/person, breakfast, driving, lunch, dinner  100 Euro 

 

 Saturday-Sunday: 3-5 pers. room, 45 Euro/pers., breakfast, driving, lunch, dinner   persons =      Euro 

 

 Saturday (also for the camping-people): Driving, lunch and dinner, 25 Euro/person,   person(s) =     Euro 

 

 Saturday. Driving and lunch, 10 Euro/person,   person(s) =  
    Euro 

 
The amount above must be paid before August 5 to IBAN: DK8430003229198025, SWIFT/BIC: DABADKKK 

 

Beverages are ordered and paid separately. Dogs allowed. 

 

 Sandwich(es) Friday evening (paid separately in the evening, 17 DKK each), number of sandwiches   

 

 
Camping:  http://skaelskoernor.dk-camp.dk, this is only about 1/2 km from the venue for the Boxermeeting 

 
 Camping, Friday-Sunday  Camping, Saturday-Sunday (we order for you, you must pay at the camping) 

 
 Breakfast Saturday and Sunday, number      Breakfast Sunday, number     (48 DKK to be paid at the place) 

 
If you order the camping, you should also order the driving, lunch and dinner above (Saturday, 25 Euro/person) 

 
 

The Boxermeeting is held at: 

 

Skaelskoer Lystskov Vandrehjem 

in the southern part of Sjaelland 

110 km SSW of Copenhagen 

www.lystskoven.dk 

* 35 year since start of production 

 

Registration deadline: 

August 5, 2007 

Send to: 

Peter Dyrelund 

Bakkedraget 12 

DK - 4340 Tollose 

Denmark 

redaktoer@alfaklub.dk 

 

 

The International Boxermeeting in 2007 will be held in Denmark in 

the late summer, from Friday August 31 till Sunday September 2.

After many Boxermeetings in Germany and one in Holland, it 

has now been decided to have a meeting in Denmark, where the 

Alfasud and Alfa 33 were once very popular.

This year will be the 35 year anniversary for production start of 

the Alfasud, so we have something to celebrate.

As usual this will be a low cost arrangement, and the Danish Alfa 

Romeo-club add some money to help keeping your cost down. 

The meeting and accommodation will be at a kind of ”youth hos-

tel” or ”holiday park” (Skaelskoer Lystskov Vandrehjem, www.

lystskoven.dk), and you can alternatively book the nights at the 

nearby camping. Both are situated in Skaelskoer in the southern 

part of Sjaelland, about 110 km SSW of Copenhagen.

When coming from the south you should use the ferry from 

Puttgarten to Roedby. Unfortunately this is not quite cheap 

(T/R about 110 Euro). You can also come via the western part 

of Denmark and then use the Big Baelt Bridge, but this will 

cost about 55 Euro T/R and for most a longer way to travel. 

When you come by ferry, you will have to drive about 125 km in 

Denmark to the meeting place.

All the information will be in English, German and Danish.

The official start of the meeting will be Saturday, 9:30 o’clock, 

but you can arrive already Friday from 17 o’clock.

After looking on the cars for a while the tour with integrated 

puzzles will start. This will take you through some nice parts 

of Denmark. About halfway you will arrive to the club’s mee-

tingroom where you will have something to eat, and you can 

have a look at my Alfasuds and more than 200 modelcars.

In the afternoon you will come back to Skaelskoer, and the din-

ner will be at the same place. Before and after the tour there 

will be boxer-parts for sale, and you should also bring your own 

parts for sale.

INTERNATIONAL BOXERMEETING 2007
You can participate in the arrangement, even if you do not drive 

a boxer-Alfa.

There is only a very limited amount of single- and double-

rooms, so we strongly suggest/hope that you book places in a 

3-5 bedroom, maybe together with some friends.

The deadline for registration is August 5, where you should also 

pay the participation fee. Fill out the entry form and send (post 

or email). The arrangement is limited to 100 persons (dinner 

and accommodation, but not included ”day-tourists”), so you 

should book fast to be sure to participate.

If you have questions, you may put them forward to redaktoer@

alfaklub.dk.

Program:

Friday:

17:00-23:00 Arrival, eating in the nearby town or 

 sandwiches at the place

Saturday:

8:00-9:00 Breakfast

9:30 Official opening speech. Looking on the 

 cars and talk to participants

11:00 First car starts the tour. 

 Puzzles and lunch during the tour

16:00 First car comes back from the tour

19:00-23:00 Dinner and pricegivings

Sunday:

8:00-9:00 Breakfast

9:00 Last looking on the cars and preparing 

 to drive home

LOOKING FORWARD TO SEE YOU

PETER DYRELUND

ALFA ROMEO KLUB DANMARK

REDAKTOER@ALFAKLUB.DK
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Nr. Ärende Anteckningar/Noteringar När Ansv.

1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade närvarande 
styrelsemedlemmar välkomna.

2 Mötets behöriga 
utlysande och val av 
mötessekreterare och 
justeringsman

Ordföranden förklarade att mötet blivit laga utlyst samt meddelade att Richard 
Eliasson, Stefan Svedbratt och Stefan Werner anmält förhinder Till 
mötessekreterare valdes Bo Hasselblad och till justeringsman utsågs Åke 
Nyberg.

3 Föregående mötes 
protokoll

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

4 Fastställande av 
dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

5 Ekonomi RC presenterade klubben balans‐ och resultaträkning per 2007‐04‐14 och 
noterade att klubben har 1675 registerade medlemmar. Medlemsavgifter har 
influtit tidigare än tidigare år. En oförutsedd ränteintäkt á SEK 3 000 resulterade 
från billotteriet. Nytt avtal beträffande tryckning och distribution av KB samt 
momsbefrielse på portot resulterar i minskad kostnad per nummer av SEK 12 
000. Dock planeras utgivandet av 6 nummer under 2007 i stället för 5, varav ett 
dubbelnummer, som under de senaste åren. Klubben ekonomiska läge fortsätter 
att vara tillfredsställande och klubbens kassa uppgår till SEK 772 tusen. Styrelsen 
tackade för kassörens rapport och den lades till handlingarna.

RC

6 Kansli RC fortsätter att fylla funktionen. RC och ÅN presenterade två offerter rörande 
hantering av medlemsregister och distributionslistor för KB. RC och ÅN 
fortsätter samtalen  och rapporterar vid nästa styrelsemöte. Vissa 
kanslifunktioner kommer även i framtiden att behöva utföras inom klubben men 
beslut om struktur för detta kan fattas först sedan medlemshanteringen lösts.

< Nästa 
möte

RC
ÅN

7 Stadgar Klubbens stadgar diskuterades och BH framförde smärre ändringar av 
korrekturslag. RC nämnde att det skulle  vara fördelaktigt för klubben att vara en 
ʺallmännyttig, ideell föreningʺ vilket skulle kräva ytterligare ändringar i 
stadgarna. En diskussion fördes om kriteria för medlemskap. Ändringar av 
stadgar måste föreläggas klubbens medlemmar och antas vid årsmöte. På förslag 
av RC bordlades frågan och ytterligare information kommer att inhämtas och 
presenteras av RC vid nästa styrelsemöte.

< Nästa 
möte

RC

8 Årsmöte, Nyköping 
december 2007

ÅN hade besökt Sunlight Hotel i Nyköping och det skulle fungera som lokal. 
Andra alternativ diskuterades och det beslutades att mötet bör hållas i 
Stockholm. Flera olika tänkbara platser diskuterades och ÅN föreslog Tekniska 
Muséet. ÅN fortsätter att undersöka lämpliga lokaler och FL boende i närhet till 
lokal. Återkommer med rapport/förslag till nästa styrelsemöte.

< Nästa 
möte

ÅN
FL

9 Grafisk profil Arbetet i denna fråga har endast påbörjats men det har inte varit ett prioriterat 
ärende. Arbetet fortsätter och rapporteras vid nästa styrelesemöte.

< Nästa 
möte

BH
RC

10 Inventering av 
klubbegendom / 
Lagerlokal

RC har skickat ut förfrågan om material men inga svar har inkommit. Den 
förvaringslokal erbjudits är inte lämplig på grund av möss. Arbetet med 
insamling av information och sammanställning av förteckning fortsätter liksom 
sökandet efter lämplig lokal. Lista samt förslag till lokal tas fram till nästa 
styrelsemöte.

< Nästa 
möte

RC

11 Försäkringar BH rapporterade att ansvarsförsäkring för styrelse och ledning i idéella 
föreningar inte existerar i Sverige. Folksam/RF kommer att undersöka intresset 
för att eventuellt utveckla en produkt. För tillfället tvingas klubben avvakta. 
Egendomsförsäkring kommer att tecknas så snart en inventarieförteckning 
sammanställts. Delegation att upphandla egendomsförsäkring gavs till BH och 
RC tillsammans.

BH
RC
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Nr. Ärende Anteckningar/Noteringar När Ansv.

12 Medlemsmatrikel Den är tryckt och under distribution tillsammans med KB 2/07. Modellregister är 
inte inkluderat på grund av inkonsekvent data.

RC

13 Medlemskort Distribueras tillsammans med KB 2/07. RC noterade att korten blivit billigare än 
budgeterat.

RC

14 Klöverbladet Produktionen av KB fungerar för närvarande väl. Medlemmarna skall fortsätta 
att uppmuntras bidra med material för publicering. Material bör också levereras 
till redaktionen löpande i stället för i omedelbar anslutning till press‐stop.

RC

15 DVD‐produktion Det är god idé men tillstånd från upphovsmannen/‐männen krävs. AN tar 
kontakt och inhämtar tillstånd efter sommaren.

< 15/9 AN

16 Hemsidan Arbetet är delvis genomfört. Synpunkter på förändringar har inkommit och 
behandlas löpande. Vissa förslag är dock inte genomförbara. En kort 
presentation på engelska skall tas fram. BH ansvarar för detta och levererar till 
RC/FL.

Löpande RC
FL
BH

17 Medlemsenkät Innehåll diskuterades. Metoder för insamling av enkätsvar diskuterades. Beslöts 
att utskick skall ske tillsammans med KB 3/07. Möjligheten att lämna svar via 
blankett på webb‐platsen undersöks av FL och BH.

< 10/5 RC
Web:
FL
BH

18 Momsbefrielse,  Mombefrielse beviljad. Ärendet avslutat. RC

19 Aktiviteter En diskussion hölls om planerade aktiviteter och publiceringen av information. 
Information om aktiviteter skall publiceras i KB förutom på Webb‐platsen. 
Framförhållningen vid planering av aktiviteter måste därför bli bättre. De 
förtjänstnålar som inte kunnat delas ut till Björn Sandberg och Jerry Winberg 
kommer att delas ut vid Skokloster 1/5.

20 Banmötes‐ och 
aktivitetshelg, Skåne

Jakob redogjorde för planeringen inför helgen. Backagården är preliminärt bokad 
och kommer att bekräftas av JT. Separat utskick med inbjudan/information 
kommer att göras, JT tar fram dokumentation, deadlines och annan relevant 
information.

< 15/6 JT

21 Arbetsordning, 
styrelsemöten

Bordlades. BH skall tillställa styrelsen förslag till beslutsunderlag inför nästa 
styrelsemöte.

< Nästa 
möte

BH
RC

22 Evenemangsklädsel Beställd. Leverans i tid för Skokloster 1/5.

23 Lobbyverksamhet Bordlades. Detta är en policyfråga som styrelsen och BH tar fram underlag för 
övervägande vid senare styrelsemöte.

< Nästa 
möte

BH

24 Erbjudande till 
klubbmedlemmar

Ett erbjudande till klubbmedlemmar har inkommit från parallellimportör av AR. 
Riktlinjer och policies beträffande frågan om erbjudanden till medlemmar 
behöver fastläggas. Frågan bordlades för tillfället.

BH

25 Nästa styrelsemöte  Styrelsen kommer telefonledes att hålla antingen ett styrelsemöte eller 
arbetsmöte före sommaren. Ordföranden beslutar om tid för sådant telefonmöte 
och skickar kallelse.

AN

26 Övriga frågor Inga övriga frågor tog upp och ordföranden avslutade mötet och tackade de 
närvarande.

Nr. Ärende Anteckningar/Noteringar När Ansv.

1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade närvarande 
styrelsemedlemmar välkomna.

2 Mötets behöriga 
utlysande och val av 
mötessekreterare och 
justeringsman

Ordföranden förklarade att mötet blivit laga utlyst samt meddelade att Richard 
Eliasson, Stefan Svedbratt och Stefan Werner anmält förhinder Till 
mötessekreterare valdes Bo Hasselblad och till justeringsman utsågs Åke 
Nyberg.

3 Föregående mötes 
protokoll

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

4 Fastställande av 
dagordningen

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

5 Ekonomi RC presenterade klubben balans‐ och resultaträkning per 2007‐04‐14 och 
noterade att klubben har 1675 registerade medlemmar. Medlemsavgifter har 
influtit tidigare än tidigare år. En oförutsedd ränteintäkt á SEK 3 000 resulterade 
från billotteriet. Nytt avtal beträffande tryckning och distribution av KB samt 
momsbefrielse på portot resulterar i minskad kostnad per nummer av SEK 12 
000. Dock planeras utgivandet av 6 nummer under 2007 i stället för 5, varav ett 
dubbelnummer, som under de senaste åren. Klubben ekonomiska läge fortsätter 
att vara tillfredsställande och klubbens kassa uppgår till SEK 772 tusen. Styrelsen 
tackade för kassörens rapport och den lades till handlingarna.

RC

6 Kansli RC fortsätter att fylla funktionen. RC och ÅN presenterade två offerter rörande 
hantering av medlemsregister och distributionslistor för KB. RC och ÅN 
fortsätter samtalen  och rapporterar vid nästa styrelsemöte. Vissa 
kanslifunktioner kommer även i framtiden att behöva utföras inom klubben men 
beslut om struktur för detta kan fattas först sedan medlemshanteringen lösts.

< Nästa 
möte

RC
ÅN

7 Stadgar Klubbens stadgar diskuterades och BH framförde smärre ändringar av 
korrekturslag. RC nämnde att det skulle  vara fördelaktigt för klubben att vara en 
ʺallmännyttig, ideell föreningʺ vilket skulle kräva ytterligare ändringar i 
stadgarna. En diskussion fördes om kriteria för medlemskap. Ändringar av 
stadgar måste föreläggas klubbens medlemmar och antas vid årsmöte. På förslag 
av RC bordlades frågan och ytterligare information kommer att inhämtas och 
presenteras av RC vid nästa styrelsemöte.

< Nästa 
möte

RC

8 Årsmöte, Nyköping 
december 2007

ÅN hade besökt Sunlight Hotel i Nyköping och det skulle fungera som lokal. 
Andra alternativ diskuterades och det beslutades att mötet bör hållas i 
Stockholm. Flera olika tänkbara platser diskuterades och ÅN föreslog Tekniska 
Muséet. ÅN fortsätter att undersöka lämpliga lokaler och FL boende i närhet till 
lokal. Återkommer med rapport/förslag till nästa styrelsemöte.

< Nästa 
möte

ÅN
FL

9 Grafisk profil Arbetet i denna fråga har endast påbörjats men det har inte varit ett prioriterat 
ärende. Arbetet fortsätter och rapporteras vid nästa styrelesemöte.

< Nästa 
möte

BH
RC

10 Inventering av 
klubbegendom / 
Lagerlokal

RC har skickat ut förfrågan om material men inga svar har inkommit. Den 
förvaringslokal erbjudits är inte lämplig på grund av möss. Arbetet med 
insamling av information och sammanställning av förteckning fortsätter liksom 
sökandet efter lämplig lokal. Lista samt förslag till lokal tas fram till nästa 
styrelsemöte.

< Nästa 
möte

RC

11 Försäkringar BH rapporterade att ansvarsförsäkring för styrelse och ledning i idéella 
föreningar inte existerar i Sverige. Folksam/RF kommer att undersöka intresset 
för att eventuellt utveckla en produkt. För tillfället tvingas klubben avvakta. 
Egendomsförsäkring kommer att tecknas så snart en inventarieförteckning 
sammanställts. Delegation att upphandla egendomsförsäkring gavs till BH och 
RC tillsammans.

BH
RC
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Kassör Rolf Carstens har gjort en djuplodande resa i med-

lemsregistret. Resultaten förvånar kanske och är samtidigt 

intressant läsning.

Vilka är vi medlemmar? När man tittar på aktiviteten på hem-

sidan så får man uppfattningen att de flesta är unga, gillar att 

uttala sig, är oerhört hjälpsamma när det gäller teknik och har 

bestämda uppfattningar om det mesta. Internetforum drar väl 

å andra sidan till sig en viss publik. Hur pass representativt det 

är kan man fundera på. Nu meddelar inte alla sina siffror, av 

blygsel eller bara ”vad ska ni med dem till”-attityd. Vi använder 

siffrorna till Bilsportförbundet, för att titta på vilka aktiviteter 

vi ska göra, vad som eventuellt ska finnas i KB med mera. Som 

vanligt ger mera fakta bättre underlag för beslut, så om ni kon-

trollerar era medlemsuppgifter när de kommer och justerar blir 

vi tacksamma.

Medlemsregistret ger oss intressanta ledtrådar. Hur gamla är 

vi? En genomgång ger resultat enligt diagrammet.

Vi har alltså en medlem över 90 år! Förvånansvärt många på 

80+. Den stora mängden är 50-60 och medianvärdet är 51,6 

år. Den här åldersfördelningen ger oss kanske en del ledtrådar 

om vad medlemmarna vill ha för material i KB till exempel. 

Önskemål har framkommit om mera material om gammelbilar. 

Kan det bero på åldersstrukturen?

VAR I LANDET DÅ?

Indelat efter postnr med SYD= Skåne, Blekinge upp efter små-

landskusten. VÄST= Halland Västra Götaland Värmland bortåt 

norra Småland, södra Östergötland. ÖST= Norra Östergötland,  

Södermanland , Stockholm. Uppland Södra Dalarna, upp till 

Gävle. Nord= Norr om dessa gränser.

TEXT: ROLF CARSTENS

På upptäcktsfärd i medlemsregistret

 På upptäcktsfärd i medlemsregistret del 1 
Kassör Rolf Carstens har gjort en djuplodande resa i medlemsregistret. Resultaten 
förvånar kanske och är samtidigt intressant läsning. 
 

Text: Rolf Carstens 
 
Vilka är vi medlemmar? När man tittar på aktiviteten på hemsidan så får man uppfattningen att de 
flesta är unga, gillar att uttala sig, är oerhört hjälpsamma när det gäller teknik och har bestämda 
uppfattningar om det mesta. Internetforum drar väl å andra sidan till sig en viss publik. Hur pass 
representativt det är kan man fundera på. Nu meddelar inte alla sina siffror, av blygsel eller bara 
”vad ska ni med dem till”-attityd. Vi använder siffrorna till Bilsportförbundet, för att titta på vilka 
aktiviteter vi ska göra, vad som eventuellt ska finnas i KB med mera. Som vanligt ger mera fakta 
bättre underlag för beslut, så om ni kontrollerar era medlemsuppgifter när de kommer och justerar 
blir vi tacksamma. 
 
Medlemsregistret ger oss intressanta ledtrådar. Hur gamla är vi? En genomgång ger resultat enligt 
diagrammet. 
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Vi har alltså en medlem över 90 år! Förvånansvärt många på 80+. Den stora mängden är 50-60 
och medianvärdet är 51,6 år. Den här åldersfördelningen ger oss kanske en del ledtrådar om vad 
medlemmarna vill ha för material i KB till exempel. Önskemål har framkommit om mera 
material om gammelbilar. Kan det bero på åldersstrukturen? 
 
Var i landet då? 
Indelat efter postnr med SYD= Skåne, Blekinge upp efter smålandskusten. VÄST= Halland 
Västra Götaland Värmland bortåt norra Småland, södra Östergötland. ÖST= Norra Östergötland,  
Södermanland , Stockholm. Uppland Södra Dalarna, upp till Gävle. Nord= Norr om dessa gränser 
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Slut del 1 

En har varit med alltsedan klubben startade, kvinnorna är 

inte direkt överrepresenterade och det stora flertalet har 

varit medlemmar mellan 1-10 år. Rolf Carstens tittar lite på 

antalet år som varje medlem varit med.

I förra kapitlet tittade vi på åldersfördelning och bostadsort. 

Resultatet blev att medianåldern var 51,6 år och bodde i närhe-

ten av Tenhult i Småland. 

Hur trofasta klubben och märket är vi? Arne Wennerbrandt var 

med och grundade klubben, så vi har en medlem som varit med 

över 50 år!. Sedan finns det två till som deltagit mellan 41-50 

år. I gruppen 31-40 år hittar vi 34 stycken vars stapel nu börjar 

synas i diagrammet. Gruppen 21-30 år har 168 medlemmar. 

Sedan tar det i. Vi har faktiskt 360 stycken som varit medlem-

mar 11-20 år.  Det stora massan är ”ungdomar” i klubben, nästan 

1200 stycken finns i mängden upp till 10 år som klubbmedlem. 

Nu kan man ju tro att det bara är ungdomar också i biologiskt 

äldre, men inte. Det är väl som med återfallsknuttarna; äntligen 

har man råd och tid att ha sin ungdoms drömbil som hobby. 

Här finns folk födda på 30-talet, 40-talet och så vidare. Rätt 

naturligt att en stor grupp finns här med tanke på den höga 

medianåldern i klubben.

JÄMSTÄLLDHETSPLANEN DÅ?

Här finns det mycket att göra. De flesta 147:or jag ser ute på 

stan rattas av amasoner. Jörgen och Aris ska inte ta åt sig. Det 

borde finnas en stor potential för oss att skaffa flera medlem-

mar. Det är ju inte politiskt korrekt att ha en kvinnosektion i 

föreningar nuförtiden, men man kan ju undra om det inte är 

dags att stärka denna grupp i klubben. Är någon av de feminina 

rattvridarna intresserade så kan ni få adresser av mig.

På upptäcktsfärd i medlemsregistret del 2 
En har varit med alltsedan klubben startade, kvinnorna är inte direkt 
överrepresenterade och det stora flertalet har varit medlemmar mellan 1-10 år. Rolf 

Carstens tittar lite på antalet år som varje medlem varit med. 
 

Text: Rolf Carstens 
 

I förra kapitlet tittade vi på åldersfördelning och bostadsort. Resultatet blev att medianåldern 
var 51,6 år och bodde i närheten av Tenhult i Småland.  
Hur trofasta klubben och märket är vi? Arne Wennerbrandt var med och grundade klubben, så 
vi har en medlem som varit med över 50 år!. Sedan finns det två till som deltagit mellan 41-
50 år. I gruppen 31-40 år hittar vi 34 stycken vars stapel nu börjar synas i diagrammet. 
Gruppen 21-30 år har 168 medlemmar. Sedan tar det i. Vi har faktiskt 360 stycken som varit 
medlemmar 11-20 år.  Det stora massan är ”ungdomar” i klubben, nästan 1200 stycken finns i 
mängden upp till 10 år som klubbmedlem. Nu kan man ju tro att det bara är ungdomar också i 
biologiskt äldre, men inte. Det är väl som med återfallsknuttarna; äntligen har man råd och tid 
att ha sin ungdoms drömbil som hobby. Här finns folk födda på 30-talet, 40-talet och så 
vidare. Rätt naturligt att en stor grupp finns här med tanke på den höga medianåldern i 
klubben. 
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Jämställdhetsplanen då? 

Här finns det mycket att göra. De flesta 147:or jag ser ute på stan rattas av amasoner. Jörgen 
och Aris ska inte ta åt sig. Det borde finnas en stor potential för oss att skaffa flera 
medlemmar. Det är ju inte politiskt korrekt att ha en kvinnosektion i föreningar nuförtiden, 
men man kan ju undra om det inte är dags att stärka denna grupp i klubben. Är någon av de 
feminina rattvridarna intresserade så kan ni få adresser av mig. 
 

Klubbens hemsida, www.alfaromeo.org har övertagit en stor 

del av den debatt som tidigare fanns att läsa i Klöverbladets 

insändarspalt. På hemsidan finns också klubbens köp- och 

säljforum. Det är litet synd att det bara finns där. Det finns en 

stor grupp medlemmar som aldrig är inne på nätet. De missar 

därmed en massa av det klubbliv som försiggår bara där.  Den 

långa pressläggningstiden för KB gör det svårt att ha det i 

Klöverbladet.

På hemsidan kan man vara ”Gäst” eller registrerad medlem (på 

hemsidan). Gästerna kan t ex inte göra inlägg i diskussionsfo-

rum och de kan inte heller se vissa delar av hemsidan. De räk-

nar vi inte i några avseenden, vare sig inloggningar eller något 

annat. Alla siffror nedan hänför sig alltså till de registrerade på 

hemsidan.

Medlemmar på hemsidan är alltså skilt från medlemmar i Club 

Alfa Romeo. Hemsidan och klubbmedlemmar lever sina egna 

liv till stor del. Det finns folk som är väldigt aktiva på hemsidan 

som inte är medlemmar i klubben. På sikt måste vi nog fundera 

på hur klubbens medlemmar kan få ett större värde av sitt 

medlemskap genom delar av hemsidan som enbart kan nås av 

medlemmar i klubben. Det kommer mellan 110-180 nya regist-

rerade medlemmar på hemsidan varje månad.  Det innebär att 

vi nu har över 6.000 registrerade. Vi har inte rensat, så det 

finns folk som bara registrerat sig och aldrig återkommit.  Vi 

använder också alla mailadresser får att skicka ut information 

till de registrerade. Vi kan göra det gruppvis, t ex till de 1178 

medlemmarna i klubben som också har registrerat sig på hem-

sidan. Alla som registrerar sig får ett e-mail med erbjudande om 

medlemskap i klubben, många nappar på det.

Statistik från Hemsidan

Text: Rolf Carstens 

Statistik från Hemsidan 

 

Klubbens hemsida, www.alfaromeo.org, har övertagit en stor del av den debatt som tidigare fanns att läsa i 
Klöverbladets insändarspalt. På hemsidan finns också klubbens köp- och säljforum. Det är litet synd att det 
bara finns där. Det finns en stor grupp medlemmar som aldrig är inne på nätet. De missar därmed en massa av 
det klubbliv som försiggår bara där.  Den långa pressläggningstiden för KB gör det svårt att ha det i Klöverbla-
det. 
 
På hemsidan kan man vara ”Gäst” eller registrerad medlem (på hemsidan). Gästerna kan t ex inte göra inlägg i 
diskussionsforum och de kan inte heller se vissa delar av hemsidan. De räknar vi inte i några avseenden, vare 
sig inloggningar eller något annat. Alla siffror nedan hänför sig alltså till de registrerade på hemsidan. 
 
Medlemmar på hemsidan är alltså skilt från medlemmar i Club Alfa Romeo. Hemsidan och klubbmedlemmar 
lever sina egna liv till stor del. Det finns folk som är väldigt aktiva på hemsidan som inte är medlemmar i klub-
ben. På sikt måste vi nog fundera på hur klubbens medlemmar kan få ett större värde av sitt medlemskap 
genom delar av hemsidan som enbart kan nås av medlemmar i klubben. Det kommer mellan 110-180 nya 
registrerade medlemmar på hemsidan varje månad.  Det innebär att vi nu har över 6.000 registrerade. Vi har 
inte rensat, så det finns folk som bara registrerat sig och aldrig återkommit.  Vi använder också alla mailadres-
ser får att skicka ut information till de registrerade. Vi kan göra det gruppvis, t ex till de 1178 medlemmarna i 
klubben som också har registrerat sig på hemsidan. Alla som registrerar sig får ett e-mail med erbjudande om 
medlemskap i klubben, många nappar på det. 
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Vi har också räkning på hur många inlägg som görs. När det händer något speciellt så stiger naturligtvis antalet 
inlägg. Det ligger på cirka 2.000 inlägg per månad. I  exempelvis december och juli minskar antalet inlägg, 
men jag misstänker att folk har annat att göra dessa månader. 

Antal Inlägg

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Månader från start jan 2005

 

Vi har också räkning på hur många inlägg som görs. När det 

händer något speciellt så stiger naturligtvis antalet inlägg. Det 

ligger på cirka 2.000 inlägg per månad. I  exempelvis december 

och juli minskar antalet inlägg, men jag misstänker att folk har 

annat att göra dessa månader.

Man kan också se att de som är aktiva på hemsidan är det väl-

digt frekvent. Vi räkningar antalet unik påloggningar. Med det 

menas att om jag går in 10 gånger på en dag så räknas det som 

en inloggning. 

Inloggningar, alltså besök på hemsidan, ligger på mellan 25.000 

– 30.000 per månad. En ganska konstant siffra.

Vår hemsida är egentligt otroligt välbesökt och aktiv. Alfa 

Romeo är ju trots allt ett ganska udda märke och vår leverantör 

av hemsidan är mäkta imponerad av den mängd besökare vi har, 

det är nästan alltid 50-60 registrerade medlemmar inloggade. 

Därtill kommer en stor mängd gäster.

Man kan också se att de som är aktiva på hemsidan är det väldigt frekvent. Vi räkningar antalet unik pålogg-
ningar. Med det menas att om jag går in 10 gånger på en dag så räknas det som en inloggning.  
 
Inloggningar, alltså besök på hemsidan, ligger på mellan 25.000 – 30.000 per månad. En ganska konstant 
siffra. 
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Vår hemsida är egentligt otroligt välbesökt och aktiv. Alfa Romeo är ju trots allt ett ganska udda märke och vår 
leverantör av hemsidan är mäkta imponerad av den mängd besökare vi har, det är nästan alltid 50-60 registre-
rade medlemmar inloggade. Därtill kommer en stor mängd gäster. 

Text: Rolf Carstens 

Statistik från Hemsidan 

 

Klubbens hemsida, www.alfaromeo.org, har övertagit en stor del av den debatt som tidigare fanns att läsa i 
Klöverbladets insändarspalt. På hemsidan finns också klubbens köp- och säljforum. Det är litet synd att det 
bara finns där. Det finns en stor grupp medlemmar som aldrig är inne på nätet. De missar därmed en massa av 
det klubbliv som försiggår bara där.  Den långa pressläggningstiden för KB gör det svårt att ha det i Klöverbla-
det. 
 
På hemsidan kan man vara ”Gäst” eller registrerad medlem (på hemsidan). Gästerna kan t ex inte göra inlägg i 
diskussionsforum och de kan inte heller se vissa delar av hemsidan. De räknar vi inte i några avseenden, vare 
sig inloggningar eller något annat. Alla siffror nedan hänför sig alltså till de registrerade på hemsidan. 
 
Medlemmar på hemsidan är alltså skilt från medlemmar i Club Alfa Romeo. Hemsidan och klubbmedlemmar 
lever sina egna liv till stor del. Det finns folk som är väldigt aktiva på hemsidan som inte är medlemmar i klub-
ben. På sikt måste vi nog fundera på hur klubbens medlemmar kan få ett större värde av sitt medlemskap 
genom delar av hemsidan som enbart kan nås av medlemmar i klubben. Det kommer mellan 110-180 nya 
registrerade medlemmar på hemsidan varje månad.  Det innebär att vi nu har över 6.000 registrerade. Vi har 
inte rensat, så det finns folk som bara registrerat sig och aldrig återkommit.  Vi använder också alla mailadres-
ser får att skicka ut information till de registrerade. Vi kan göra det gruppvis, t ex till de 1178 medlemmarna i 
klubben som också har registrerat sig på hemsidan. Alla som registrerar sig får ett e-mail med erbjudande om 
medlemskap i klubben, många nappar på det. 
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Vi har också räkning på hur många inlägg som görs. När det händer något speciellt så stiger naturligtvis antalet 
inlägg. Det ligger på cirka 2.000 inlägg per månad. I  exempelvis december och juli minskar antalet inlägg, 
men jag misstänker att folk har annat att göra dessa månader. 
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TEXT: ROLF CARSTENS

02.06.2007 - CUORE SPORTIVO I AHVENISTO - STARTING AT: 9 O’CLOCK 
09.06.2007 - SUMMER TRIP TO VERLA FACTORY MUSEUM - STARTING AT: 11 O’CLOCK
20.07.2007 - CUORE SPORTIVO II ALASTARO - STARTING AT: 10 O’CLOCK 
19.08.2007 - CUORE SPORTIVO III JURVA - STARTING AT: 12 O’CLOCK 
23.09.2007 - CUORE SPORTIVO IV AHVENISTO - STARTING AT: 10 O’CLOCK 
17.11.2007 - SEASON’S CLOSING DINNER IN HELSINKI - STARTING AT: 19 O’CLOCK
 

För mer info gå in på hemsidan www.carf.fi

De planerar även en resa till Milano och Brescia. Den 17:e maj startar Mille Miglia

i Brescia kl 20:00, CARF har reserverat buss med guide från Milano kl 16:30, 

den kostar 40e/person. Efter starten på Mille Miglia går bussen tillbaka till Milano.

Dagen efter blir det besök på Alfa Romeo ś Muséum i Arese.

Resan härifrån till och från Milano ordnar man själv, eller åker gemensamt med CARF, 

gå in på hemsidan och ta kontakt den vägen och för mer information.

Evenemang 2007 Club Alfa Romeo Finland
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13 KLISTERDEKAL CLUB ALFA 
ROMEO 
(EJ PÅ BILD)
8 CM 
30:- (40:-)
Rund dekal med Clublogo

14 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
10 CM 
20:- (30:-)
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

15 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
30 CM 
50:- (70:-) 
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, stor

16 KLUBBDEKAL, 6ST. SMÅ 
(EJ PÅ BILD)
35:- (45:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

17 KLUBBDEKAL, 3ST. STORA 
(EJ PÅ BILD)
45:- (55:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

11 11

14/15 12

19 18

26

11

21

20

22

23

KLUBBSHOPPEN

18 TYGMÄRKE CLUB ALFA ROMEO
8 CM 
40:- (50:-)
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan 
strykas fast.

19 TYGMÄRKE ALFA ROMEO
8 CM 
50:- (60:-)
med det klassiska Alfa Romeo-märket

20 CLUB-PIN
15 MM 
30:- (45:-)
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! Pin 
med 4-färgslogo.

21 ALFA ROMEO-PIN
13 MM 
35:- (45:-)
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.
22 NYCKELRING MED KEYCODE, 
BLÅ/SVART
75:- (115:-)
Med ett nummer på baksidan som gör att upp-
hittad nyckelknippa läggs i närmaste brevlåda 
och sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart 
eller blå.

23 NYCKELRING ALFA ROMEO I 
METALL 
75:- (115:-)
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

24 NYCKELBAND
40:- (50:-)
som håller reda på såväl nyckelknippan som 
mobilen.

25 ISSKRAPA
25:- (35:-)
Med suveräna egenskaper

26 VÄSKA GTA
395:- (495:-) 
Läcker väska med GTA-logo på. Stor och rym-
lig med många fack.

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  

ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta din beställning 

till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.ORG. Har 

du inte tillgång till vår hemsida eller e-post skickar du 

din beställning till: CLUB ALFA ROMEO POSTORDER 

C/O HENRIK SELBO, JOHANNELUNDSGRÄND 5, 

163 45 SPÅNGA.

Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:

070-721 02 07.

Vi skickar din beställning mot postförskott vilket inne-

bär ett postförskottstillägg på 45 kronor. Vill du undvika 

postförskottsavgiften kan du betala din order i förskott 

på POSTGIRO 861881-1, viktigt är att du skriver ditt 

namn som betalningsreferens.

PRISER INOM PARENTES ÄR INKLUSIVE FRAKT.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO 
SVART/RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 KEPS GTA 
125:- (165:-)
Tuff keps med GTA-logo. Levereras i stilig 
kartong!

1

3 4

56

2

24

9

7

10

REA!

KLUBBSHOPPEN

4 T-SHIRT RÖD VUXEN  
S-XXL 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar 
och på axlar. Klubbtext i vitt på bröstet.

5 T-SHIRT RÖD BARN 
110/120, 130/140, 150/160 
90:- (140:-)
Ny modell! Röd med klubbtext i vitt på brös-
tet.

6 DAMLINNE RÖD 
S-L (36-40) 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar. 
Klubbtext i vitt på bröstet.

7 TENNISTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
S-XXL 
175:- (225:-)
Mycket hög kvalitet. Röd med klubbtext i 
svart på bröstet.

8 TENNISTRÖJA ALFA ROMEO
S-XXL 
245:-(295:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med Alfa Romeo-
logo på ärmen.

9 ALLVÄDERSJACKA
XL-XXL 
750:- (850:-)
i mycket hög kvalitet! Med clublogo diskret 
broderat i vitt på bröstfickan och ärmen.

10 VINDJACKA (REA)
L-XXL 
200:- (250:-)
Utgående modell. Snygg vindjacka i rött med 
tryck på bröst och ärm.

11 OVERALL
48-58 
750:- (850:-)
flamsäker i 100% bomull. Clublogo på bröst-
fickan och Club Alfa Romeo i svart tryck på 
ryggen.

12 KLUBBSTREAMER, GUL
INVÄNDIG/UTVÄNDIG 
20:- (30:-)
med texten Club Alfa Romeo, för invändig 
eller utvändig montering.

8
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9 ALFA ROMEO ALFETTA
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om vår älskade sportsedan.

Text på Italienska, bilder i färg och svartvitt. 

95 sidor

10 ALFA ROMEO AR 51
– AR 52 ALFA ”MATTA”
AV CHECCINATO OCH MELOTTI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Nu i Sverige boken om Alfas jeepar från 

50 talet baserade på 1900-modellen. Mycket 

udda bilder och skisser du inte sett förr…

Text på italienska, bilder i svartvitt. 81 sidor.

11 CAMION ALFA ROMEO
AV CONDOLO
PRIS 425:- PLUS FRAKT
Trodde du att Alfa bara var sportiga bilar ? Här 

presenteras den tunga sidan från 20-talet till 

1988 då den sista skåpbilen rullade ut. Visste 

du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar i 

Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 

unika bilder i svartvitt. 109 sidor

12 ALFA ROMEO TZ
AV PHILIPPE OLCZYK
PRIS 900:- PLUS FRAKT
2004 års mest debatterade bok varför finns 

det flera bilar med samma chassinummer… 

Individuell historia och tävlingshistoria så långt 

möjligt om varje enskild TZ. Författaren (blyg-

sam fransos) ser detta som det ultimata ver-

ket om TZ:an. Nåja…

Text på engelska, riktligt med bilder i färg och 

svartvitt. 320 sidor.

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 12 13

13 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPRINT
AV ALFIERI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Den officiella 50-årsjubileumsboken.  Allt du 

måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 

det för till exempel för original tillbehör till 

Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 

instruktionsboken till Sprinten.

Text på Ital/Eng/ Fra, bilder i färg och svart-

vitt. 96 + 60 sidor

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 

”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 

om Giulietta plus intervjuer med folk som var 

med och utvecklade, färgkombinationer inte-

riör-kaross och leveranslistor på bilarna.

Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 

i färg. 191 sidor

15 DESIGN BY GIUGIARO
AV PETER VANN
PRIS 375:- PLUS FRAKT 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga gär-

ning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 

fräcka bilar – bilder är det ju många av.

Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

16 PININFARINA ART AND 
INDUSTRY 1930-2000
AV ANTOINE PRUNET
PRIS 475:- PLUS FRAKT
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. Ett 

rikt illustrerat praktverk.

Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 

sidor

17 BERTONE 90 YEARS
1912 – 2002
AV LUCCIANO GREGGIO
PRIS 475:- PLUS FRAKT (HAR KOSTAT 98 
EURO...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar och 

visar allt om Bertone då, nu och imorgon.

Ett samlarobjekt.

Text på engelska och italienska, bilder i svart-

vitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 DVD ALFA ROMEO VICTORY 
BY DESIGN
TONY MAYLAM PRODUCTION
PRIS 220:- PLUS FRAKT
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-

värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 

Mycket intressant. 98 minuter lång.

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgäng-

ligt så länge lagret räcker. Lagret kommer att 

fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet 

kan också ändras hur som helst. Har du några 

speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda 

på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/

Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 

du en vecka på dig att betala din order till 

Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 

är på kontot skickas din order. Räkna med 1-2 

veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att 

slippa outlösta försändelser, efterkrav och 

postförskottsavgifter. Välkommen med din 

beställning eller förfrågan.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH 
PASSION 
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke 

mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 

bilarna från efter andra världskriget fram till 

156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.

1
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3

4 5 6

7 8 9
10

2 ALFA ROMEO-MILANO 
AV MICHAEL FROSTICK
PRIS 400:- PLUS FRAKT
Nytryck av ett klassiskt praktverk. Club Alfa 

Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige. 

Beskriver märkets historia i kort och innehål-

ler mycket bilder på udda och okända Alfor 

som man sällan eller aldrig sett. Behandlar 

bilar fram till och med Alfetta Serien.

Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder. 

Text på engelska, bilder i svartvitt.

3 ALFA ROMEO OWNER´S BIBLE 
AV PAT BRADEN
PRIS 350:- PLUS FRAKT.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 

Owner ś bible. Mycket tekniska tips varvat 

med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 

i svartvitt.

4 IN TO THE RED  
AV NICK MASON & MARK HALES
PRIS 225:- PLUS FRAKT
En icke Alfa Romeo bok men väl så skoj. 

Nick Mason har en stor samling med racer-

bilar dessa har hårdtestats på racerbanan.

Resultatet finns i fotoform i boken och i ljud-

form på den medföljande CD´n. Sätt på spår 5 

och skruva upp, se sedan gåshuden…

Text på engelska, rikt illustrerad i färg.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ 
GT & GTA 
AV JOHN TIPLER  
PRIS 475:- PLUS FRAKT

Den kompletta historiken över en av de popu-

läraste Alforna. Även information om att 

bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 

handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg och 

svartvitt, text på engelska.

6 ALFA ROMEO SPIDER
THE COMPLETE STORY 
AV JOHN TIPLER
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta 

Spider på femtiotalet går vidare med sextiota-

lets rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttio-

talets ankstjärtar för att sluta med nittotalets 

916 spider. Text på engelska, bilder i färg och 

svartvitt.

7 HOW TO POWERTUNE ALFA 
ROMEO TWIN-CAM ENGINES
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm 

i sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förga-

sarmotorer med fyra tändstift.

Mycket är dock applicerbart även på andra 

motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-

ning också.Text på engelska, bilder och dia-

gram i svartvitt. 112 sidor

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade model-

lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.

Mycket om de olika modellerna även USA-spe-

cifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 

och svartvitt. 95 sidor
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Rätt som det är snubblar man över missuppfattningar om tekniska ting, felaktiga idéer 
som man trodde var begravda för evigheter sedan. Den typiske Alfa-ägaren är förhop-
pningsvis bättre rustad mot dylika fadäser än folk i allmänhet, men för säkerhets skull 
följer här ett försök att slutligt avrätta en del seglivade vanföreställningar:

Dagens F1-motorer har inga kamaxlar, ventilerna öppnas 

och stängs av gas, hydraulik, eller kanske elektromagneter, 

eller kanhända är det digitalt?

Visserligen är Formel1-motorerna tekniskt avancerade, men 

så långt har man inte kommit än! Det finns provmotorer vars 

ventiler styrs utan kamaxlar, men de befinner sig fortfarande på 

experimentstadiet. Bild 1 visar en ritning från en patentansökan 

där hydraulik används för att öppna ventilerna. Anordningarna 

är fortfarande alltför tunga, skrymmande och obeprövade för 

dagens 2.4-liters V8:or, som ju tillåts varva till 19000 rpm, eller 

317 varv per sekund…

Bild 1. Ritning från patentansökan. Ventilen 18, som stängs av en vanlig skruvfjäder 20, 
öppnas med olja under tryck, som från pumpen 10 passerar en elektrisk styrventil 36. 
Oljan leds till utrymmet ovanför ventilfjädern, där den verkar mot en kolv 14, vilken öppnar 
ventilen. Returoljeflödet styrs en annan el-ventil, 44. Styrsystemet 30 förväntas styra 
ventilrörelsen genom att öppna/stänga styrventilerna på rätt sätt. Ej utritad, men säkert 
nödvändig, är en givare, som mäter läget hos ventilen och återför denna information till 
styrsystemet.

–Däremot har 

Formel 1-motorer-

na inga metalliska 

ventilfjädrar, utan 

kraften till att 

stänga ventilerna 

åstadkoms med 

gastryck, i princip 

små pneumatiska 

cylindrar, inbygg-

da där fjädrarna 

brukar finnas. 

Bild 2.

Bild 2. Principiellt utförande av “pneumatisk ventilfjäder”. I stället för en skruvfjäder av stål 
sitter en tätande bälg inuti kamföljaren. Under denna finns kvävgas, vars tryck ger erfor-
derlig kraft för att stänga ventilen. Konventionella kamaxlar sköter ventilrörelsen. Renault 
introducerade tekniken i formel 1. (Bill Sherwood)

Centrummuttrar, som håller hjulen på plats, måste ha 

höger- resp vänstergänga för att inte tröghetskrafterna vid 

acceleration, (eller var det vid bromsning?), skall gänga av 

muttern.

Ånej! Tröghetskraften vid varvtalsändring hos hjulet är obetyd-

lig och kan inte få muttern att röra sig. –Men, det är absolut nöd-

vändigt att ha vänstergängade “knock-off”-muttrar på bilens 

högersida och tvärtom, bild 3. 

Bild 3. Borranihjul på en 
30-tals-Alfa. “Destro” = 
höger sida. “Smontare” 
= lossa. Alltså sitter 
vänstergängad mutter på 
bilens högra sida.

Anledningen är dock en helt annan, och inte så alldeles enkel 

att förstå eller att beskriva. Här görs i alla fall ett försök.1 Se 

bild 4, som till höger visar en förenklad framvagn på en bil med 

centrummutter. Hjulnavet kan ha splines, eller styrstift som på 

bilden, för att förhindra att hjulet vrider sig på navet. Muttern 

är gängad på yttre änden av navet, och har en invändig kona 

vilken pressar mot en motsvarande yttre konisk del på fälgens 

centrum. Bilens tyngd fördelas på de fyra hjulen, den kraft som 

verkar på höger fram trycker via hjulnavet på fälgens centrum, 

den röda pilen.

1 Den som har en bättre förklaring är välkommen skicka den till Tekn Red!

Bild 4. Höger framvagn med centrummutter för hjulfastsättning

Bildens vänstra halva föreställer hjulet och navet, sett “utifrån”. 

Lite spel måste finnas mellan navet och hjulcentrum, men i 

bilden är det överdrivet för tydlighets skull. Kraften från hjulna-

vet trycker på insidan av fälgens centrumdel, koncentrerat till 

punkten 1. Om bilen körs framåt roterar navet och hjulet båda 

i pilens riktning, och strax är det i punkten 2 kraften verkar, 

därefter 3 osv. Angreppspunkten för kraften vandrar alltså mot-

urs runt fälgens inre centrumyta. Metallen i anläggningspunkten 

deformeras en smula vid kraftens angreppspunkt, och eftersom 

Oljekylare placeras lämpligen framför vattenkylaren

En vanlig uppfattning är att oljekylare bäst monteras enligt bild 

5. Tekn. Red. har en annan uppfattning. Förvisso får man en viss 

temperaturminskning hos oljan, eftersom oljan i kylarpaketet 

är varmare än den omgivande luften, men om avsikten är bästa 

tänkbara effekt har principen en allvarlig brist: Luftströmmen 

genom oljekylpaket blir obetydlig! 

Bilens hastighet ger en 

(liten) tryckökning hos 

den instängda luftvoly-

men i utrymmet framför 

vattenkylaren. I motor-

utrymmet råder lägre 

tryck, varför luft ström-

mar genom vattenkyla-

ren. Men, den luft som 

omger oljekylaren har 

i stort samma tryck på 

alla sidor om denna, 

varför luften inte finner 

någon anledning att 

passera den strypning som kylpaketet utgör. Placering framför 

vattenkylaren utnyttjar alltså inte alls oljekylarens kapacitet.

Bild 5. Oljekylaren placerad fritt i utrymmet fram-
för vattenkylaren.

En bättre metod är att 

montera oljekylaren så att 

dess baksida vetter mot ett 

område med lägre tryck, bild 

6. Detta insåg Autodelta2 

redan på 1960-talet då man 

utformade den EM-vinnan-

de GTA-modellen3. I denna 

monterades oljekylen bred-

vid vattenkylaren, och utrym-

met framför den skärmades 

av med plåtar, så att den 

infångade luften inte kunde 

smita förbi, utan tvingades 

passera kylpaketet.

Grundreglerna för effektiv kylning av vatten och olja är alltså: 

1. Montera kylarna så att de har högt lufttryck på sin ena sida, 

 lågt på den andra.

2. Täta alla smitvägar för luften vid sidan av kylarna. 

2 Det ursprungliga Autodelta, grundat av den legendariske Carlo Chiti.

3 Den riktiga GTA, där A gjorde rätt för beteckningen, “Allegerita” = lättad.

Bild 6. Oljekylaren placerad vid sidan av 
vattenkylaren.

En stötdämpare av typen “gas-

dämpare” innehåller gas i stället 

för olja.

Nej, alla vanliga stötdämpare inne-

håller olja, som då den pressas 

genom en strypning, dämpar rörel-

sen. Gasen i en gastrycksdämpare 

har till uppgift att minska risken 

för skumbildning i oljan. Öhlins 

visar hur det kan se ut, bild 7.

Bild 7. Grovt förenklad bild av en “gasdämpare”. 
Gasen har inget med själva dämpfunktionen att 
göra, den är skild från oljan av en kolv, “Dividing 
piston” (Öhlins)

En eldriven fläkt, ansluten till insuget, kan överladda 

motorn och ge en ordentlig effektökning.

Tyvärr inte! Enkel överslagsberäkning för att se hur stor elmo-

tor som skulle krävas:

En 2-litersmotor kan konsumera 6000 liter luft / sekund vid 

6000 rpm. Det motsvarar 100 liter/s, eller 0.1 m3 / sek. För 

att det skall vara mödan värt, bör man höja trycket på luften 

åtminstone 0.3 bar = 30000 N/m2 

Effekten som åtgår för detta, beräknas som volymström multip-

licerad med tryckökning: (m3/s*N/m2 = Nm/s = Watt)

P = 0.1 x 30000  = 3000W  = 3 kW = 4 hp. 

Detta om verkningsgraden var = 100% ! Nu är den säkert usel 

på en vanlig fläkt, men räkna med 50%. Den effekt som fläkt-

motorn måste avge blir 6 kW.  Om fläkten drivs av en 12 V elmo-

tor måste den matas med I=P/U = 6000/12 = 500A! Den enda 

tillgängliga elmotor som skulle kunna ge en sådan effekt är väl 

bilens startmotor, och en sådan går ju inte länge innan den tömt 

batteriet, eller slitit ut sig själv.

Alltså är det ingen tillfällighet att kompressorer för överladd-

ning drivs av rejäla remmar, det krävs hög effekt för att driva 

dem, bild 8.

denna roterar runt hjulcentrum ger det en kraft som strävar att 

vrida hjulet moturs i förhållande till hjulnavet! Hjulet kan dock 

inte rotera i förhållande till navet, eftersom styrstiften förhin-

drar detta. Mellan hjulmuttern och hjulcentrum råder liknade 

förhållande, och en vanlig högergängad mutter kommer därför 

att gänga upp sig och ramla av bilen. En vänstergängad mutter 

däremot, kommer att sträva att dra till sig själv då den monte-

rats på bilens högra sida, förutsatt att bilen huvudsakligen körs 

framåt!

Att detta inte bara är teorier har Tekn. Red. observerat på 

Kinnekulle för många år sedan, då efter en natt av “stressme-

kande” framhjulsnaven på en Ferrari hamnat på fel sida av bilen. 

Ägaren observerade misstaget för sent, men chansade på att 

banka fast hjulmuttrarna extra hårt. Efter ett par varvs åkning 

tillade ett hjul av…

Bild 8. Kompressor med drivrem modell heavy duty!

MYTKROSSAREN
TEX: BJÖRN SANDBERG
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NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

Som alla läsare ser, så står det numera inte att bilen är av fabrikat Alfa Romeo utan bara modellbeteckning.
Skälet till detta är att vi bara har Alfa Romeo-bilar i klubbens register. 
Kansliet
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AGENDA 2007 CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT
MÅNAD DAG STYRELSEMÖTEN ÅRSMÖTE PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH TRÄFFAR OCH RALLYN ÖVRIGT

      ALFA CHALLENGE

JANUARI 10   KB 1

JANUARI

FEBRUARI 15    KB 1

FEBRUARI

MARS 10   KB 2

APRIL 13    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 5     GELLERÅSEN

MAJ 10   KB 3    

JUNI 15    KB 3

JUNI 30     KNUTSTORP

JULI 1     STURP RACEWAY

JULI 10   KB 4  

JULI 16     SVIESTAD  

AUGUSTI 4     KINNEKULLE  

AUGUSTI 15    KB 4    

SEPTEMBER 10   KB 5  .  

SEPTEMBER  15     MANTORP PARK  

OKTOBER 15    KB 5   

NOVEMBER 10   KB 6    

DECEMBER 15    KB 6

FÖRARLICENSKURSER

CLUB ALFA ROMEO KOMMER ÄVEN 2007 ATT ANORDNA 

FÖRARLICENSKURSER I SAMBAND MED BANMÖTEN. 

FÖRARLICENSKURSER PLANERAS PRELIMINÄRT I SAMBAND 

MED BANMÖTENA PÅ GELLERÅSEN 12/5 SAMT SVIESTAD 

16/7.

VEM SKA GÅ FÖRARKURSEN OCH VARFÖR?

Alla som har intresse av att lära sig mer om tävlingsgrenen 

racing kan med fördel gå kursen. Framförallt bör ni som regel-

bundet deltar på banmöten men saknar förarlicens gå denna 

licenskurs för att få en riktig racinglicens utfärdad av SBF 

(Svenska Bilsportförbundet). Ni slipper då lösa en PR-licens 

varje gång ni åker på ett banmöte. PR-licensen är dessutom 

bara giltig en gång per deltagare och  år, så planerar du att 

delta på mer än ett banmöte måste du ta förarlicens.

HUR GÅR KURSEN TILL?

Halva dagen ägnas åt teori och halva dagen åt praktik som inne-

fattar bl.a. följa-John körning på banan, körning på banan med 

och utan instruktör, övning av rullande och stående start, studie 

av tävlingsheat och hur besiktning av en racerbil går till etc. 
VILKA FÖRKUNSKAPER KRÄVS?

Inga direkta förkunskaper förutom att ni ska ha ett giltigt kör-

kort. Det underlättar dock om ni har intresse av motorsport och 

har grundläggande kunskaper om varningsflaggor, hur start går 

till etc. Den teori som används är SBF Racingreglemente, om 

du vill läsa på i förväg kan du ladda ner detta reglemente från 

http://web.sbf.se

VAD BEHÖVER JAG HA MED MIG TILL KURSEN? 

En bil att använda under dagen samt personlig utrustning som 

hjälm, overall eller heltäckande bomullsklädsel, samt handskar 

och gärna ett glatt humör!

HUR MYCKET KOSTAR DET?

Licenskursen kostar ingenting extra utöver banmötet för med-

lemmar i CAR men det kostar några hundralappar per år att 

lösa ut sin racinglicens. Du måste således betala deltagaravgif-

ten för banmötet precis som vanligt.

Hur anmäler jag mig och vart vänder jag mig om jag vill veta 

mer?

Anmäl dig helst via email till Fredrik Malmberg: Fredrik.

Malmberg@kvadrat.se

Du kan också anmäla dig på telefon 0733-58 36 57 (kvällar och 

helger).

OBS! Du måste anmäla dig till banmötet på sedvanligt sätt!

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2007.

SOMMARFEST I SKÅNE

ANDERSSON ANDREAS LAHOLM   
ANDERSSON KARL OLOF VÄRÖBACKA 164 V6 1991 SVART
ANDERSSON TOMAS MALMÖ GTV3.0 1998 RÖD
ARENIUS SVANTE LINKÖPIMNG   
AXBLOM HANS LIDKÖPING SPIDER 2002 SVARTMET
BERGDAHL JAN-OLOF SUMDBYBERG 156 2,0 SW  BLÅ MET
BJÖRKLUND CHRISTER NACKA 147 2,0 TS 2005 OLIVGRÖNMET
BLADH BJÖRN ÖSMO 75 3,0 1990 RÖD
BYSTRÖM ROGER ÖSTERSUND   
CRUZ LEO UPPSALA 164 Q4  RÖD
DAGNESJÖ ERIK SKÄRPLINGE 156 2,4  SAILVERMET
DANIELSSON MORGAN HÖLJES 156 JTD 2004 BLÅ MET
DUNERT FREDRIK GÖTEBORG   
EK JONAS JÄMJ   
GUSTAVSSON ANDREAS STOCKHOLM BERTONE GTV 2000 1975 
HAGLUND NILS ERIK NORA   
HEDSTAD KARL GÖRAN ENKÖPING 2000GT 1973 
JENDEBERG MAGNUS GÖTEBORG 156  GRÖN
JENSEN BJÖRN DJURHAMN 156SW 2002 
JOHANSSON INGVAR UDDEVALLA 164 1992 SVART
JÖNSSON JIM ÅSTORP 156 2,0TS  2000
LARSSON BO MÖLNDAL   
LISHMANN NIELSEN BENT BALLERUP/DK 90 TS 1985 
   164 TS 1991 
   ALFETTA GT (RACER) 1976 
   GTV 2000 1979 
   164 TS 1993 
   GIULIA 1300 GT JUNIOR 1966 
LORENTZ MAX SOLNA 166 SUPER 2000 RÖD
LUND ÖYVIND SKOGHALL GTV& 1983 RÖD
MAGNUSSON JAN HELSINBORG   
MELLANDER MAGNUS SURTE GTV 3,0 1998 
MOBERG TOBIAS ALINGSÅS 1476 2001 RÖD
NILSSON OSCAR ÖDÅKRA   
NORDBORG SAM LIDKÖPING 1750 GTV 1969 
NORDSTRÖM JOEL STOCKHOLM SPIDER 2,0 1984 
NYBACKA MIKAEL LULEÅ 156 2,0 TS 2001 NATTBLÅ MET
NYBERG ULRICA TYRESÖ SPIDER 1980 ELFENBEN
PEDRO MALIN STOCKHOLM   
PETTERSSON LARS HALMSTAD   
STRAND KÅRE HÄRRYDA SPIDER 1985 RÖD
SVEDUNGER PAUL HELSINGBORG 156 2004 
SVENSSON STETAN ÅRSTA 1562,0 SW 2000 
SÖDERMAN MÅRTEN UPPSALA 156GTA SW  
   166 3,0 1999 
SÖRENSEN CHRISTIAN AS/NO   
TADAYON HAMED MÖLNDAL 145 TS  BLÅ
THWAITES ELISABETH MOHEDA 1750 BERTONE COUPE 1771 RÖD
THWAITES ELISABETH MOHEDA 164 1990 GRÖN
WALERIUS INGA-LILL GÖTEBORG   
WENNESUND JENNY MÖNSTERÅS SPIDER 1988 RÖD
WESTER PER OLOF STOCKHOLM 156SW 2004 
WIGERTZ ALF NYKÖPING SPIDER 1989 RÖD
WIKSTRÖM STEN URSVIKEN 156 2,5 1999 
VÄRNSTRÖM ROBERT SKURUP 156  RÖD
ÖSTERLUND ERIK HISINGS KÄRRA 147TS 2004 LIMEGRÖN



Bränsleförbr bl körning 8,7 (2,0 JTS)–12,4 (3,2) l/100 km. CO2 208–295 g/km Miljöklass 2000. 3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti • 3 års Lackgaranti • 8 års Rostskyddsgaranti

Alfa Romeo GT
All den sportiga aggressivitet en Coupé kan ha fi nns i Bertones raffi nerade linjer. All den 
elegans som kännetecknar en sportlimousine, och komforten och de oväntat stora utrym-
men du fi nner hos en familjebil. Hos Alfa GT fi nns allt du önskar fast ännu mera. Beauty is 
not enough. www.alfaromeo.se

Vill du göra intryck?

Alfa

CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN POSTTIDNING B


