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Festivalpris:
2,2 JTS och 1,9 JTD 
289.900:-
2,4 JTD  
319.900:-
Sportwagon  +10.000:-

Alfa 159

Festivalpris

Alfa 147 Blackline

209.500:-

Alfa 147

Alfa Romeo festival hos 
Torvalla Bil i Sätra

Alfa 159 inclusive:
2-zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, 
Elektriska fönsterhissar bak, Metalliclack, Parkeringssensor bak, 
Visibilitypaket (innehåller regnsensor, aut. avbländande innerbackspeglar 
& luft-kvalitésensor, Tiltbara framstolar, Aluminiumfälgar 17” Elegant, Läderklädsel 
inklusive höjdjusterbar passagerarstol, CD/radio, 8 högtalare

Festivalpris:
GT 2,0 JTS

279.900:-

Alfa 

Alfa 147, Blackline
Black Line-paketet innehåller:
Sportchassie, 17” alu.fälg,
Backspeglar i sideneffekt, Röktonade bakljus,
Takspoiler, Tonade rutor, Sportklädsel,
Mörka paneler, Aluminiumpedaler,
Farthållare

Alfa GT inclusive:
2-zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, 
Aluminiumfälgar 17” håldesign, CD/radio med MP3, 
8 högtalare, BOSE ljudsystem, Läderklädsel

ALFA ROMEO I STOCKHOLM
SÄTRA •  Murmästarvägen 29-31 • 08-707 57 00 • www.torvallabil.se

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI •  2  ÅRS NYBILSGARANTI •  3  ÅRS LACKGARANTI •  8  ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI
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Bl körning (l/100 km) w6,0 (1,9 JTDM 150 hk) – 11,5 (3,2 JTS Q4 260 hk). 
CO2 (g/km): 159 (1,9 JTDM 150 hk) - 270 (3,2 JTS Q4 260 hk).
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visar det sig att det är italienskt tema just den här dagen, de blir 

välkomnade av först ett gäng Alfor vid entrén och sen inne i butiken 

är det allehanda smakprov på bröd, parmesanost, olivolja, mat och 

dessutom stod italienska motorcyklar (Guzzi, Aprilia och Agusta) 

uppställda därinne. Måste ha känts trivsamt för dem, om inte annat 

lite hemtrevligt i alla fall!

Pratade med chefen och sa att om de ska ha italienskt tema någon 

fler gång så ställer vi gärna upp, men det vore bättre om man 

kunde planera det till den varmare årstiden då fordonen inte står 

avställda. Då kan vi nog få ihop ett rejält gäng!

Närmast på schemat att se fram emot står väl Skokloster 1:a maj 

och banmötet på Gelleråsen, hoppas de blir välbesökta i år. Antar 

att många ligger i garagen och skruvar eller putsar för att få ord-

ning på allt tills säsongen sätter igång. Lycka till vill jag säga till er 

som skall tävla i Challenge, jag hejar på er allihopa!

Planer på en bankörningsdag på Mittsverigebanan i sommar pågår 

då samarbetet med Miataklubben fungerade bra, de vill gärna göra 

ett likadant arrangemang i år om intresse finns. Återkommer om 

det när vi hittat något bra datum som passar.

Till sist vill jag sända en särskild hälsning till Erne och Lasse i 

Hudiksvall, tack för er omtanke och vänlighet. Kanske vi syns på 

Mittsverigebanan om ni har möjlighet att komma dit? Annars gör 

jag nog ”pit-stop” hos er om det blir någon resa söderut framöver.

Önskar er alla i klubben en härlig vår!

KLÖVERBLADET

LEDAREN
YTTERSPALTEN

VÅREN ÄR HÄR!

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: 076-128 78 00

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

TORBJÖRN WULF
TEL: 0734-25 72 21

MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN

TRYCK: GRAFIKERNA LIVRÉNA 
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CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2008

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

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

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

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

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

MICHA FORSGREN
INGENJÖRSVÄGEN 12, 

117 59 STOCKHOLM, 

MOBIL: 070-316 25 78, 

MAIL: MICHA.FORSGREN@WIDRIK.SE

STEFAN WERNER
SKOGSSTIGEN 1, 443 32 LERUM

TELEFON: 0302-139 33

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
TALGOXEVÄGEN 4, 429 33 KULLAVIK

MOBIL: 0708-10 25 16

MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

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
BÄCKMANS VÄG 2

444 55 STENUNGSUND

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@UTKLIPPAN.SE

WWW.ALFAROMEO.ORG

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP 2008 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.

När ni håller detta Klöverblad i era händer hoppas jag verkligen att 

vårsolen värmer och Alforna som stått i garage över vintern har 

hittat ut på vägarna igen. I skrivande stund har våren inte kommit 

långt här i Umeå, snön vräker ner och det är många minusgrader 

än. Här får vi allt vänta ett tag till med byte till sommardäcken och 

andra vårbestyr.

I februari hade vi en Alfaträff med bilvårdstema, vi blev drygt 

20 personer (med bla långväga besök från Härnösand) som slöt 

upp. Först på en pizzeria för italiensk förtäring och sen vidare till 

Bilvårsspecialisten på Ersboda. Där spenderades kvällen och vi fick 

goda tips och råd på hur vi håller våra kära Alfor i bästa skick samt 

smarrigt fika. Stort TACK till Erik Johansson för att du delar med dig 

av dina kunskaper och ditt engagemang. Det var en mycket trevlig 

och informativ kväll.

Blev uppringd av chefen på MIO Möbler för några veckor sedan, 

han berättade att de skulle ha italiensk tema i butiken hela helgen 

1-2 mars och undrade om vi i Alfaklubben kunde tänka oss att ställa 

ut våra vackra fordon för kunderna att beskåda denna helg. Visst 

svarade jag och satte genast igång med att maila och ringa runt till 

folk här i klubben. Nu visade det sig inte vara helt lätt då de flesta 

ställt av sina Alfor på vinterförvaring och dessutom var många inte 

i körskick pga service.

Fick ihop ett litet gäng glada Alfistis som var vänliga att låta sina 

ögonstenar stå och glänsa hela helgen vid MIO. Stort TACK till er 

som ställde upp med Alforna: Gunnar Sundgren som fick ha sin fina 

Alfetta GTV inne i varuhuset vid kassorna rent av, Dan Wiklander, 

Jacob Norén, Roger Nording och mången tack till Benny Steen som 

ställde upp med bil och släp och hjälpte till att frakta GTV`n.

Min egen 33:a stod periodvis och gottade sig med de andra Alforna, 

men är inte på långa vägar i så fint skick (nytvättad men med byng-

lor från sommarens Sweden Rock, några bruna konstiga fläckar....

och lite andra småskavanker) så egentligen tyckte jag inte att den 

passade in där.

Satt en stund brevid 33:an med hunden, då gick det förbi ett gäng 

italienare (hörde dem prata). När de fick syn på Alforna sprack hela 

deras ansikten upp i stora leenden och när de såg mig gjorde de alla 

”tummen upp” och gestikulerade mot bla 33:an, då kändes det lite 

bättre så den fick stå kvar hela söndagen. Tänkte sen att det måste 

varit ett roligt inslag på en annars trist, blåsig, snöig och kall sön-

dag för dessa herrar. De kanske studerar eller jobbar här i Umeå, 

långt hemifrån. Så får de för sig att gå och kolla på möbler och så 

N Y H E T S R E D A K T Ö R E N  F U N D E R A R

Ha det så gott!

CIAO / FRK ORDFÖRANDE

Våren har kommit och mina bilar är (som vanligt) inte åtgärdade. 
Skillnaden mot förra vintern är att jag denna vinter åtminstone 
inhandlat reservdelar i stora mängder. Kanske det blir tredje vintern 
gillt eller nåt sånt som de kommer på plats…

Jag ställdes återigen inför ett dilemma då andrabil skulle inhandlas 
eftersom sambons mammaledighet tagit slut. Jag är numer 40-plussare 
och behöver inte känna mig trängd av märkesfanatism och trångsynthet, 
varför bilar som VW Polo, Honda Civic, Volvo 855 och Peugeot 306 var 
några av kandidaterna till ”så-mycket-bil-som-möjligt-för-max-40000-
spänn”. Efter tips om en mycket välskött 855 GLT, ägd av en mekaniker 
på den lokala Mekonomenverkstaden, var det dags för provkörning. Jag 
körde några kilometer och konstaterade att det visst var mycket fordon 
för pengarna. Sambon tog sin provtur medan jag och ettåriga dottern 
Elsa gick igenom containern med skrotade bildelar. På vägen hem lät 
jag sambon förstå att en Volvo 855 inte riktigt var det vi sökte. Igång 
med datorn och sökkriterier om max 10000 mil, max 40000 kronor gav 
många träffar på Blocket. Den som stack ut mest var en Alfa 156 V6 som 
bara legat ute två timmar. Ringde och fick besked om att den var såld 
ytterligare två timmar senare…

Armod och elände lägrade sig framför datorn. Tanken på 156 V6 släppte 
inte, så i ren desperation lade jag ut en köpesannons på klubbens hem-
sida. En glad Alfa-veteran från Gävle, Lars Lindstedt, hörde av sig. Beslut 
var taget att det skulle handlas Brera, så hans 156 V6 skulle säljas. Snabb 
träff vid Röde Orms Värdshus i Björklinge, som givetvis hade stängt just 
denna dag för renovering, slutade med affär. Varje gång jag startar upp 
och hör mullret från Ferrita-systemet gläds jag åt min mogna och kloka 

inställning till det här med bilköp. Med en Volvo kanske jag fått mer last-
utrymme och smält in bättre i gatubilden, men en röd 156 V6 slår allt i 
klassen. Hunden får inte plats, ej heller barnvagn på grund av baslåda 
i bagaget, men hjärtat och själen får väldigt stort utrymme då jag kör 
min nyaste Alfa, och det är värt väldigt mycket. Kanske det är därför vi 
envisas med att köra Alfa efter Alfa år ut och år in?

Tidningen har gjort ett rejält lyft de senaste tio åren, vilket uppskattande 
kommentarer från många medlemmar visar. Till stor del har vi tidigare 
redaktörer att tacka för mycket, då de genomfört lyftet till förstklas-
sigt papper och ny layout. I skuggan, men ändå väldigt framgångsrikt, 
verkar idag Torbjörn Wulf på Racelane Marketing, vars arbete med att 
sälja annonser i KB stadigt går framåt. Ett påkostat medlemsblad som 
KB har sin givna målgrupp bland annonsörer, spana runt i detta nummer 
av tidningen får ni se. Detta i sin tur leder till bättre ekonomi i klubben, 
då Klöverbladet är en stor kostnad. Det viktiga är nu att fortsätta fylla 
tidningen med material som alla medlemmar kan glädjas åt. Skokloster, 
Gelleråsen och fler arrangemang står för dörren när ni läser detta. Med 
risk för att verka tjatig så kan jag bara uppmana er att ta med kamera 
och penna när ni är ute och rör på er. Klöverbladet behöver sina med-
lemmar, annars tynar tidningen bort. Vill ni inte själva skriva så hör av 
er till mig med önskemål om reportage. 

Tack vare Torbjörn Wulf kan nu klubbens medlemmar även åtnjuta 
rabatt på bilstereoföretaget MDS olika försäljningsställen. Mer om detta 
på annat håll i tidningen.

Till nästa nummer kommer en tävling med fina priser. Torbjörn Lundgren 
på Olle Olsson Bolagen förmedlade en önskan från mig om en krönika 
från mannen bakom Solens Mat, Bo Hagström. Denne gentleman sva-
rade med en mycket trevlig krönika ni kan läsa på annat håll i detta 
nummer av KB. Givetvis är några av priserna i tävlingen en signerad bok 
av just Bo Hagström. Intresserade finner hans italienska matprogram på 
SVT. Gamla avsnitt kan beskådas över internet.

Innan nästa nummers utgåva hoppas jag vi ses på någon av alla de träf-
far som väntar runt hörnet. Och kom ihåg, det är (nästan) alltid klokt att 
köpa ännu en Alfa. 

CIAO / STAFFAN ERLANDSSON
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upp-
rustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa 
Romeo bilar har klubben instiftat en belöning 
för väl utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda 
renovering, till originalskick, utav en klassisk 
Alfa Romeo.

Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar

• ORIGINALSKICK – Som bilen såg ut då 
 den var ny, tidstypiska modifieringar är OK. 
 Jämför med det som krävs för att 
 kvalificera för MHRF-Försäkring

• PRISER – Bästa renovering presentkort  
 2 000:- och plakett, andra plats present-
 kort eller dylikt 1 000:- plus plakett samt 
 tredjepris ett års fritt medlemskap samt 
 plakett

Utförd renovering skall dokumenteras genom 
bilder och beskrivning. För att få deltaga i 
denna tävling skall man ha varit fullbetalande 
medlem i minst ett helt år. Dokumentation 
sändes till styrelsen, som också utgör jury. 

Juryn utser ett antal finalister, och tittar själv 
eller via ”ombud” på dem som känns hetast.

Pristagare utses, meddelas och premieras på 
årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i 
artiklar i Klöverbladet påföljande år.

Sänd ditt förslag med dokumentation till 
sekreterare Bo M Hasselblad, Hjälmsätergatan 
2 C, 582 17 LINKÖPING alternativt sekrete-
rare@alfaromeo.org.

RAPPORT 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

Nu när alla som ska vara kvar i klubben har betalat sin 

medlemsavgift så slås jag av en  markant trend. Det är den 

ordningsamma halvan i förhållanden som sköter ekonomin!  

Skulle tro att bortåt 25% av alla inbetalningar kommer från en 

kvinnlig kontoinnehavare. Det motsvarar inte på långa vägar 

andelen kvinnliga medlemmar. Tack Tjejer för att ni ser till att 

klubbens avgifter kommer in! En bön bara, försök få med med-

lemsnumret. I dagens olika typer av sam- och särboskap så kan 

det vara riktigt knepigt att hitta vem ni betalar för! Inte samma 

efternamn och ibland inte samma adress! Nu uppmanar jag alla 

medlemmar att visa detta för familjens bank och inbetalare.

Missade Klöverbladet

Det händer vid varje utskick att Klöverbladet försvinner. Min 

erfarenhet är att 10-20 nummer försvinner vid varje distri-

butionstillfälle! Ca 1% alltså. I vissa fall är det systematiskt, 

vi har en medlem som i princip inte fick ett enda num-

mer förra året trots att vi kollade speciellt att just det gick 

iväg för distribution. Har bett honom specialkolla sin brev-

bärare! Är denne en tidningssnattare? Han har nu fått samt-

liga levererade, av mig personligen, på ett säkert gömställe.   

 

Vi har 2 distributörer, Posten AB och Citymail. De senare 

är något billigare men finns inte överallt. Citymail distri-

buerar bara vissa dagar i veckan och kan därför ta ytterli-

gare någon dag på sig att få ut alla ex. De kör inte heller ut på 

samma dag överallt. Det är väl deras sätt att ha låg kostnad. 

 

Klöverbladet går som Posttidning B-post för att hålla en rimlig 

kostnad. Litet förenklat kan man säga att det kostar i storleks-

ordningen vanligt brevporto 20 gram. Det innebär dock att 

även posten kan dela ut den med försening. Ibland har de tyd-

ligen mycket annat, t ex reklam, och då går det åt några dagar 

extra att få ut den.

Förkomna ex ersätter vi med nya friska om ni hör av er. För att 

kunna skicka som posttidning så måste jag iväg till postkontor 

för företagspost, ICA-handlarn duger inte. Jag skall ha med-

delat posten per internet om hur många vi skall skicka, ordnat 

fraktsedel o sv. Sedan skall jag åka 22 km till detta postställe 

och lämna in försändelserna. Om jag lägger det på brevlåda går 

det med vanligt brevporto, normalt 33:-/st då de väger mer än 

250 gram.

Jag brukar samla på mig ett par stycken inkl nya medlemmars 

ex innan jag susar iväg. Men alla får även om det kan ta några 

dagar. Det här är trots allt ett frivilligt uppdrag, inget 8-17 avlö-

nat jobb.

Det absolut vanligaste orsaken till att någon inte får Klöverbladet 

är ATT NI INTE ANMÄLT NY ADRESS!  Det antalet kan gå upp 

till 30 vid vissa tillfällen! Vi får ingen info automatiskt från folk-

bokföringen. Inte heller får vi meddelande när ni ev. ändrar i er 

profil på klubbens hemsida. Ni måste anmäla till kansliet när ni 

flyttar. Även där lägger jag emellanåt ned avsevärd tid för att 

hitta vart ni tagit vägen.

Hoppas det rätat ut något frågetecken 

På hemmafronten är det milt kaos. Vi har köpt ytterligare ett 

hus som skall totalt ytrenoveras. Jag har precis skruvat upp 120 

kvm gipsskivor i taket, sedan återstår bara spackling, slipning o 

målning.  Å så skall det in nytt kök o nya golv. Håller på att sälja 

vårt nuvarande med mäklare som travar ut o in. Märkligt med 

mäklare, de vet inte vad en offert är. Jag menar, om jag skall 

betala dem en himla massa pengar så vill jag gärna veta vad 

jag får för dem! Svårt att få ur dem vad deras tjänst innebär. 

Så städar vi och slänger. I påsk har vi galleriet i Skåne öppet, 

det blir väl en del jobb där med kan jag tro. Lugn o skön pensio-

närstillvaro med andra ord. Sköter barnbarn o klappar katten 

dagarna i ända ;-)

Tecknar ödmjukast

Eder kanslist

CIAO!

FRAM FÖR KVINNAN!
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Internet har öppnat upp nya jaktmarker för fynd. Auktionsajterna 

låter folk sälja saker som annars hade legat begravna i dam-

miga förråd. Vem kan motstå ett 600-mils smörjschema på en 

Alfa Romeo 1300/1750? För den facila summan av 10 kronor 

plus porto damp denna ner i brevlådan, givetvis i nyskick.

 

STAFFAN ERLANDSSON

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.

AuktoriserAd 
bilverkstAd FÖr 

 

 
 

reservdelAr, bilservice, 
repArAtion 

och Ac-service.

ostmästArgränd 6, ÅrstA. tel: 08-915265
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER

omsorg om dig & din bil

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

Dags för ett nytt Klöverblad och några rader från min sida. I 
förra numrets inlägg försökte jag vara lite provokativ för att 
få fram inlägg till en ”insändarsida”, ungefär som den jag kom 
ihåg från Klöverbladet på 70-talet. Vi får se om det har föranlett 
någon av er att fatta pennan.
Denna gång är det jag skriver inte lika utmanande. De senaste 
veckorna har jag fått anledning att fundera över vad med-
lemskap i CAR ger. Tillsammans med vår hemsida på nätet 
levererar ju Klöverbladet en överblick över det som händer i 
”Alfa-landet”, både på hemmaplan men också runt om i världen. 
Ändringar i Alfa Romeos ledning, nya modeller som presenteras 
på bilsalonger, återförsäljare som öppnar, bilar som  renoveras, 
banmöten eller klubbturer genom landskapet – allt detta finns i 
tidningen och på nätet.
Men ett medlemskap ger också mer direkt tillgång till de resur-
ser som finns inom vår Alfa-värld. Häromveckan ville min 155:a 
överhuvudtaget inte samarbeta. Startnyckeln gav inget som 
helst gensvar.  Ett snabbt felsökningsförsök ledde till reläet som 
slår av externa strömförbrukare när startmotorn kopplas in. Ett 
nytt relä verkade också lösa problemet då den startade hur vil-
ligt som helst när det var dags för styrelsemöte i Stockholm. Vid 
lunchtid var allt dock inte lika muntert och delar av styrelsen 
raggades upp för att skjuta igång bilen. Sedan gällde det att 
hitta nedförsbackar att parkera i!
Den lämnades av hos Bengt Andersson som driver MGRA 
Bilservice, en av de lokala Alfa-verkstäderna, och numera dess-

utom CAR-medlem. Jag pratade med Bengt vid lunchtid och 
han hade kommit fram till att det var själva startmotorn som 
ställde till problem. Vi talade om alternativ där jag avfärdade en 
orginal-startmotor för drygt 3 000 kr. Bengt trodde att en från 
en skrot kanske skulle handla om 1 500 eller så vilket tillsam-
mans med några tusenlappar för bytet skulle vara mer i linje 
med mina förhoppningar. På väg till fots genom Linköping för 
att hämta 155:an kom jag på att jag sett att Marco Harjunpää i 
Avesta hade skrivit något om att han hade delar till just 155:or. 
Ett snabbt samtal senare var jag lycklig ägare till en startmotor 
som han hade plockat av ett av sina objekt – detta till ett pris 
som var en bråkdel av även skrotarnas priser. När jag kom till 
Bengan kunde jag boka tid för reparationen och som alltid när 
det gäller lyckades han stuva om i sitt digra bokningsschema för 
att klämma in detta jobb.  Tre dagar senare fanns startmotorn 
att hämta på bussgods och en vecka efter ”diagnosen” är allt 
åter frid och fröjd.
Det ledde mig till att fundera på andra bilmärken och ägarklub-
bar som skulle kunna tänkas ha samma känsla av gemenskap. 
Kör du SAAB, Volvo, Audi, BMW eller Mercedes Benz har jag 
svårt att tänka mig att du kan ha samma koll. Så visst är vi 
Alfa-ägare lite speciella – det är väl därför vi gärna hälsar på 
varandra när vi möts på vägarna – och visst är Club Alfa Romeo 
en speciell sammanslutning. Det känns bra och det är ju precis 
så jag tror vi alla vill att klubben skall fungera. Eller hur ...
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NY LAGERBUTIK - TÄBY / ARNINGE   Linjalv.10A. , 08-556 00 747  •  HUVUDBUTIK - HÄGERSTEN   Midsommarv. 8-12,  NYTT NUMMER 08 - 645 41 50   •  EDSBYN Hem-

bygsg.6, 0271 - 229 22  •  FALUN Gustavstorg 4, 023-202 50  •  GÄVLE Kryddstigen 8, 026-660065   •  NY BUTIK   GÖTEBORG  Norra Gubberog. 30, 031 - 15 00 80   HELSINGBORG Garnisonsg. 

10, 042-15 73 00  •  KARLSKOGA Värmlandsv. 52, 0586-558 55  •  KARLSKRONA Blåportsg. 15, 0455- 800 88  •  KRISTIANSTAD Norrtullev. 15, 044- 21 12 60  •  LIDKÖPING JG-TRADING, Kål-

landsg. 22, 0510-28493  •  LINKÖPING N.Stångg. 36, 013-23 83 72  •  LULEÅ  Artictuning, Betongv. 26   •  LUND/S.SANDBY Revingev. 7, 046 - 585 67   •  MALMÖ  BRC, Agnesfridsv. 128 , 040-227 

900 •  MORA Brudtallsv. 14, 0250-713 21  •  NORRKÖPING N. Promenaden 45, 011 - 135 980  •  OSKARSHAMN Flanaden 2, 0491-12188   •  STOCKHOLM - HANINGE  MECA, Markörg. 10 , 

08-7410770   •  STOCKHOLM - SOLNA  MECA, Armég. 20 , 08-4466580  •   SVINESUND / STRÖMSTAD  TV- Boden , 0526-400 03  •  SUNDSVALL Stuvarv. 9, 060- 15 65 40  • UDDEVALLA Ling. 6, 

0522-864 20  •  ULLARED Ullared Köpc., 0346-305 00  •  UPPSALA Märstag. 12, 018 -149 300  •   NY BUTIK    VÄSTERÅS Malmabergsg. 23-25, 021-350 900  •  ÖREBRO BRS, Karosserig. 7, 019- 31 11 55         

ORDER: WWW.MDS.SE     08 - 556 00 740      NORGE 0526-40003
www.mds.se

GP600 ORIGINAL   799.-
»  MDS 6x9”, 3-vägs. Fullt drag och bas, redan vid låga WATT.
»  Kooplas direkt till originalstereon eller via slutsteg.
»  Passar alla bilar och stereo. Lev. i par, inkl galler, skruv, m.m.

GP600 ORIGINAL   799.-GP600 ORIGINAL   799.-

799.-

Kablar ingår ej

1999.-

AKTIV 2X10” BASLÅDA   1.999.-
»  MDS DA-800 aktiv baslåda med 2st 10” basar, 600W.
»  KÖP TILL X3 Powerpaket (ström, RCA,komplett) för 500.- (Ca.550.-)
»  Ord.pris 2699.-   26% RABATT!

AKTIV 8” BASLÅDA   1.999.-
»  Marknadens tunnaste och kraftfullaste baslåda. 25x7,2x34,9cm.
»  Hela 600 WATT, 200WRMS. Passar alla stereos och bilar
»  Köp till X5 ström/RCA-paket för 250.- (Rek. 269.-)

1999.-

PAKET, 1GB MINNE, 40 NYA LÅTAR 
»  Pioneer DEG-4000UB, 4x50W, USB, LCD display, RCA, m.m. 
»  MDS Classic 6x9”, 3-vägs bak + 4”-, 5,25” eller 6,5” fram (välj själv)
»  1GB minne med förinspelade: 4st CD, MDS Optical, Bass, Trance. 

1999.-1999.-1999.-

Rek. pris 3.399.-Rek. pris 1.200.- 2299.-
Alfa Romeo i Målsryd!

Auktoriserad fullserviceanläggning för Alfa Romeo

Alfa Romeo 147 GTA 3,2 V6 3d 2005     Pris 199.000 kr
4.800 mil, manuell, 250 HK, Bose ljudsystem, 1a reg 2005-04, 

låsningsfria bromsar, farthållare, klimatanläggning, skinnklädsel, 

aluminiumfälgar, fjärrst. centrallås, elbackspeglar, sportstolar, 

kjolsats, airbag, dimljus, antispinn, elhissar, färddator.

Alfa Romeo 166 3,0 V6 24 1999             Pris 64.900 kr
14 300 mil, manuell, farthållare, krockkudde, sollucka, klimatan-

läggning, röd skinnklädsel, aluminiumfälgar, fjärrst. centrallås, 

elbackspeglar, avtagbar dragkrok, antispinn, elhissar, färddator.
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Zeatek Custom Parts, 4281 Gørlev, Danmark. CVR: DK28409427, Tlf: (+45) 2335 7495 / (+49) 151 5339 4289

Utrusta bilen för säsongens körningar!

Vi har utrustning från alla stora märken & orginal 
delar från Alfa Romeo.

Välkommen in på vår sida www.alfastumper.dk

 Följ med på  Följ med på 
resan till Italienresan till Italien

15/7 – 22/7 200815/7 – 22/7 2008

SISTA CHANSEN!!!SISTA CHANSEN!!!

för bilentusiaster med besök på vingård för bilentusiaster med besök på vingård 
och världens största bilmuseum och världens största bilmuseum 

och en dag med Formel 1!och en dag med Formel 1!
(se tidigare annonser)(se tidigare annonser)

För mer info och bokning kontaktaFör mer info och bokning kontakta
Stefan, Stefan, 0512-922 00, 076-216 69 080512-922 00, 076-216 69 08

stefan.kjbil@telia.comstefan.kjbil@telia.com

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

Vår verkstad har alfakunnande sedan decennier

www.kjellstromsbilab.se

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

En enkel utgift på några hundralappar kan resultera i sparade 

tusenlappar, oavsett om det gäller bildelar, färjebiljetter eller 

luftvärmepumpar. Kolla runt lite, bli medlem och börja spara 

pengar.

Club Alfa Romeo erbjuder en hel del förmåner. De senaste kan 

du läsa om i detta nummer av Klöverbladet, övriga återfinns på 

klubbens hemsida. Närmast till hands för oss bilintresserade 

alfister ligger kanske organisationer och klubbar som sysslar 

med bilrelaterad verksamhet. Förutom vår egen klubb finns 

förmåner att erhålla som medlem ibland annat Motormännen, 

Försvarets Motorklubb (FMK) eller Kungliga Automobilklubben 

(KAK).

Sommartid är semestertid. Europa lockar med billiga varor och 

mycket sevärdheter. Färjebiljetter, internationella körkort eller 

hyrbilar är sådant som kan bli mycket billigare som medlem. För 

att ge några exempel har jag tittat på två stora organisationer 

för att se vad de erbjuder sina medlemmar. Givetvis är det upp 

till var och en att tycka vad man vill om organisationer och vad 

de står för. Här återges bara vad de erbjuder sina medlemmar 

utan hänsyn till politik eller andra värderingar.

Nedan följer exempel på vad Motormännen erbjuder sina med-

lemmar.

Bränsle: 30 respektive 52 öres rabatt på bensin och diesel hos 

Preem med M Master Card.

Färjor: 10-25 procents rabatt på olika färjelinjer. 

Hotell: Choice Hotels ger 10-15 procents rabatt.

Hyrbil: boka i förväg och få 10 procents rabatt hos Hertz och 

Holiday Autos.

Reservdelar och tillbehör: 10 procent hos Micro. 

Förutom detta erbjuds rabatter på bland annat kartor, solglas-

Medlemskap som lönar sig

ögon, resväskor och vaccin. Som medlem får du dessutom 10 

nummer av tidningen Motor med både biltester, reportage 

och resetips. Riktigt värdefullt kan de juridiska råd som ges av 

Motormännens jurister bli vid olyckliga bilaffärer eller trafiko-

lyckor.

Försvarets Motorklubb arbetar liksom Motormännen för att 

tillvarata medlemmarnas intressen. Avtalen liknar de som M 

erbjuder, men FMK erbjuder även riksavtal på nya bilar, vilket 

kan vara intressant för nybilsspekulanten. Exempel på FMK:s 

rabatter följer nedan.

Avgassystem: 15 procent på Ferritas standardsortiment.

Bränsle: fördelaktiga avtal hos OKQ8.

Färjor: 10 procent hos utvalda rederier.

Hyrbil: boka i förväg och få 5 procents rabatt hos Hertz.

Internationellt körkort: 150 kr för medlem.

Lackbehandling: 10 procent hos Ditec.

Reservdelar och tillbehör: 10 procent hos Micro.

Observera att detta enbart 

var några exempel på olika 

organisationer att söka 

medlemskap i. Fackförbund, 

Villa-ägarnas och idrotts-

klubbar är andra föreningar 

som ger förmåner för sina 

medlemmar, precis som 

Club Alfa Romeo. 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

HOTELLVISTELSE

Tack vare klubbens medlemskap i MHRF (Motorhistoriska 

Riksförbundet) erbjuds alla klubbmedlemmar kraftiga rabatter 

vid boende på hotell inom Scandic-kedjan. Mejl med information 

om bokning har gått ut till alla medlemmar. Mer information 

hittar du klubbens hemsida www.alfaromeo.org om du klickar 

på fliken klubbinfo och därefter på medlemsförmåner. Det går 

även bra att ringa Rolf Carstens på kansliet för information.

BILSTEREO

Bilstereokedjan MDS erbjuder alla klubbmedlemmar 15 pro-

cents rabatt på sitt sortiment. Företaget säljer bilstereo med 

alla möjliga tillbehör och navigatorer men även ljud för hem och 

båt samt vissa stylingdetaljer. MDS är känt för sina vilda demo-

bilar, där allt från små SEAT till unika Bentley GT får ljudsyste-

met modifierat. MDS är även auktoriserad monteringsverkstad 

samt leverantör till Lamborghini. Således finns det italienska 

influenser redan idag, och värre ska det bli… Vissa rykten gör 

gällande att MDS Sverige kommer att använda sig av en väldigt 

exklusiv demobil inom en snar framtid, en bil som garanetrat får 

Alfa-älskare att höja på ögonbrynen. För att handla på MDS med 

rabatt letar du rätt på koden som ligger under medlemsförmå-

ner som du hittar om du klickar på fliken klubbinfo. För att få 

rabatten uppger du denna kod när du handlar.

ÖVRIGA FÖRMÅNER

Logga in på hemsidan och titta under klubbinfo/medlemsförmåner. 

Det finns en hel del att dra nytta av som medlem i Club Alfa Romeo.

Fler medlemsförmåner
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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

Välkommen till oss i Torshälla/Eskilstuna, 016–35 75 30 eller 
gå in på vår nya hemsida www.ccmotors.se. 

GiuliETTa  |  BErTonE  |  SpidEr  |  Giulia 
MonTrEal  |  alfETTa  |  alfETTa GTV  |  alfa 90 

– reservdelar, postorder 
– Service, reparationer, renovering 
– förgasare, bromsar, avgas 
– Topplock, motorrenovering 
– Växellådor, bakaxlar, bussningar 
– inredningar, fälgar 
– plåt, rost, lack, el 
– Snygga originaldetaljer

2.0 TS  |  2.5 V6  |  3.0 V6 
164  |  155  |  156 GTV  |  SpidEr  |  166 

fasta låga priser och fina stämplar i din servicebok
– Kamremsbyten 
– Service, olja, tändstift 
– Broms-, avgas-, hjullager 
– länkarmar, bussningar 
– 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 18.000, 20.000,  
    22.000 mil, välservade alfor brukar hålla längre...

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

Till och med så här i början av mars börjar det kännas lite vårlikt 
och det skruvas säkert febrilt på många håll runt om i Sverige 
inför den kommande banmötessäsongen. Då kan det ju vara 
lugnande att veta att planeringen inför säsongen också pågår 
för fullt. En lördag i början av mars samlades de banmötesan-
svariga, tillsammans med Mattias Arvidsson för Challenge och 
undertecknad som deltagare i banmötesgruppen, i Linköping 
för ett planerings- och samordningsmöte. Fredrik Malmberg 
ledde genomgången och diskussionen och med hans långa erfa-
renhet och förmåga att organisera informationen så blev det en 
givande och informativ dag.

Club Alfa Romeo har ju byggt upp ett rykte att arrangera väl 
organiserade och genomförda banmöten och ambitionen finns 
att fortsätta på den inslagna vägen. Klubben är ju medlem i 
Svenska Bilsportförbundet och våra arrangemang måste alltså 
uppfylla de krav och regler som bestäms på centralt håll. Det 
betyder att reglerna som vi tillämpar inte är ”förhandlingsbara” 
eller öppna för diskussion. Under årens lopp har det också eta-
blerats ett program för dagen som i stort sett är det samma 
oavsett vilken bana som används eller vem som är banmötes-
ansvarig. Det hjälper ju deltagarna som känner igen sig från 
gång till gång.
Under dagen diskuterades en hel del praktiska arrangemang 
och vi är övertygade om att årets möten kommer att bli ännu 
bättre än tidigare. Ett nytt inslag, som provades på Mantorp 

BANMÖTESPLANERING
förra året och slog väldigt väl ut, är en de-briefing för alla del-
tagare direkt efter körpassen. Under 2008 kommer dessa del-
tagarmöten att hållas vid alla banmöten och vara obligatoriska 
för A, B och C-klasserna efter varje pass under förmiddagen. 
För varje klass kommer en ”klass-fadder” att utses som leder 
dessa samtal efter passen. Vi tror att det stärker gemensam-
hetskänslan och det gör också att deltagarna ute på banan blir 
mindre anonyma. 
Avgifterna för banmötena har justerats genom att Anderstorp 
och Mantorp, som är väsentligt dyrare att hyra, kostar 100 kr 
mer än övriga banor. Avgiften för PR-licensen har också ändrats 
och kommer under 2008 att vara 200 kr. Dessutom kommer 
regeln att en PR-licens bara får utfärdas en gång per år och 
person att tillämpas strikt.
Passagerare i bilarna diskuterades också. SBF:s regler är enty-
diga -- passagerare tillåts inte. Vad reglerna tillåter är dock 
att en instruktör kan åka med eller köra. Det är ju det vi gör 
när förstagångsåkare ber att få hjälp med spårval och broms-
punkter av någon mer erfaren deltagare. Instruktören måste 
ha licens och skall vara van vid bankörning. Det innebär att om 
du tar med en kompis som vill prova att köra eller åka med, 
måste han/hon lösa en PR-licens och du måste själv ha licens. 
Dessutom måste den banmötesansvarige utse dig till instruk-
tör. Inga undantag från reglerna om passagerare kommer att 
göras vilket exempelvis innebär att barn inte kan följa med som 
passagerare. Åldergränsen för att lösa PR-licens är 15 år för 
att passageraren skall vara säkert bältad. Givetvis gäller den 
PR-licensen inte för att köra på banan utan körkort. Däremot 
tillåts deltagarna att ta med sig passagerare under ”lugna halv-
timmen” då banan är öppen för alla, utan avgift. Så även som 
besökare vid ett banmöte kan du se hur tävlingsbanan ser ut 
från bilen, om än i långsam takt.

Slutligen kommer vi att kräva att deltagarna har läst och känner 
till de regler som gäller för klubbens banmöten och som finns 
på vår hemsida på nätet. Dessutom kommer kopior att finnas 
tillgängliga vid varje banmöte och i samband med incheck-
ningen kommer deltagarna att intyga att de läst och godkänner 
reglerna.
Det mesta kommer alltså att vara sig likt även det kommande 
året. Vi ser alla fram emot våren och det första mötet på 
Gelleråsen i början av maj och många fler under sommaren.

 Väl mött!

TEXT OCH FOTO: BO M HASSELBLAD

Fredrik Malmberg.

En välförtjänt kaffepaus.
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BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR
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KÖPLUST! MERCEDES KLASSISKA SEC!
Världens elegantaste 1980-talscoupé – dags att ro hem en 
till fyndpris! 
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 0784-08

AUDI
R8!

PROJEKT 968!
Öm vård och slita hund 
– sommardagbok från 
hus-Porschen! 

NR 8 2007  59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 6,50  EURO NORGE 64 NOKCLASSIC CARS-UTSTÄLLNINGEN I RYGGEN OCH 1980-TALSTRÄFF ATT SE

FRAM EMOT. DET HÄR BLIR EN KANONHÖST FÖR SPORTBILSÄLSKARE!

8.07
25ÅR

 M3!
Är M3 med V8 bra nog?
Calle Carlquist hittar 
rödmarkeringen!

 EV-
Visst är det en SAAB! 
Vi kör 1980-talets
fränaste 285-hästa

TEST.
Rekordslakt? Årets 
läckraste sportbil utmanar 
Porschegänget!

80-TALSFEBER
47 favoritbilar från 

flärdens årtionde

GODBITARNA 
FRÅN ROSERSBERG 

HYSTERI!

SNYGG, SNABB 
& FYRSITSIG

MASERATI GT

SOM GJORD
FÖR HETSIG
A-SPRINT!

MAZDA RX-8
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NR 6 2007  59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 6,50  EURO NORGE 64 NOKSAMLARNUMMER! IBLAND SLÅR DRÖMMARNA IN, SOM NÄR FORD GT

OCH FERRARI F40 SAMMANSTRÅLAR I AUTOMOBIL. KÖR! LÄS! NJUT!

6.07

PROJEKT 2,3-16
Dags för vår tuffa 
1980-talare att  
smaka svetslågan.

25ÅR

Highway!
Kan den moderna upplagan 
av 1960-talets drömracer 
rucka rekorden i A-testet?

FERRARI F40
OCH FORD GT 
– VI KÖR TIDERNAS 
SUPERBILAR
PÅ SVENSKA 
VÄGAR

F40
GT40

KÖPLUST! 928
 Porsches formidabla 
V8-vagn. Här får 
du alla tips för ett 
lyckat köp!

FERRARI 60 ÅR! Superläckra
250 LM från 1964
+ 50 godbitar till.
Unik exposé!  

Autostrada!
Calle Carlquist luftar
den råaste av alla Ferrari.

BUCKLE UP, KIDS! BMW M5 
Touring  eliminerar

begreppet
långresa.  

      Frånkörd på banan, 
förälskad i depån. »The 

Superswede« och vackra 
Susanna Raganelli. 

JAGUAR-FEBER
 Vi provkör nya XJR 
med kompressor-V8
– och den vrålsnabba 
tvåsitsiga racern! 

RONNIE & KÄRLEKEN

7
3

8
8

0
7

8
4

0
5

9
0

7

0
6

TID
SAM

 0784-06

001AMB0607P.ps   1 07-05-25   11.32.53

7
3

8
8

0
7

8
4

0
5

9
0

7
7

3
8

8
0

7
8

4
0

5
9

0
7

7
3

8
8

0
7

8
4

0
5

9
0

7
7

3
8

8
0

7
8

4
0

5
9

0
7

7
3

8
8

0
7

8
4

0
5

9
0

7

AUDIAUDIAUDIAUDI
R8!R8!R8!

MASERATI GTMASERATI GTMASERATI GT

MAZDA RX-8MAZDA RX-8MAZDA RX-8

7.0
7   U

T
G

Å
V

A
 2

9
2

  S
E

D
A

N
 19

8
2

 A
-T

E
S

T
 A

U
D

I S
5

  *  K
Ö

P
L

U
S

T
!  F

E
R

R
A

R
I M

O
N

D
IA

L  *  A
-S

P
R

IN
T

 S
U

Z
U

K
I S

W
IF

T
 S

P
O

R
T

  *  K
L

A
S

S
IK

E
R

 B
M

W
 2

0
0

2
 T

U
R

B
O

NR 7 2007  59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 6,50  EURO NORGE 64 NOKSOMMARNUMMER! LÄSNINGEN SOM RÄCKER ÖVER ALLA HÄNGMATTOR.

DEN HÄR MIXEN HITTAR DU INTE NÅGON ANNANSTANS. KÖR! LÄS! NJUT!
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KNALLHATT!
Suzuki Swift Sport 
– årets roligaste 
småbil i A-sprint.

25ÅR

TEST.

EXKLUSIVT! 
FÖLJ MED
PÅ FERRARIAUKTION
I MARANELLO

PROJEKT 2,3-16
 Nya skärmkanter och raka spåret 
in i lackboxen. Snart på banan! 

CARRERA! 
Tuffaste racet
där två svenska 
tjejer briljerar!

Pallar Audis läckra coupé 
ett riktigt A-test?

KÖPLUST! FERRARI MONDIAL
Med vår guide till billigaste Ferrarin 
kan drömmen 
bli sann.
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SNYGGING!
AUDI S5 

BMW 2002 Turbo hade 
flåset uppe redan 1973

HURTBULLE!

+ CALLE CARLQUIST JAGAR 

BECKER MEXICO-STEREO

RALLYTAKTER!
Nya 9-3 med 280 hk 

och 4wd!

RONNIE PETERSON
 SKÅL FÖR FÖRSTA 

F1-VINSTEN! 
Bilderna du aldrig tidigare sett.

HÅRRESANDE! 
Porsche 911 Turbo 

fäller taket och 
vi fäller pedalen.

001AMB0707P.ps   1 07-06-25   13.29.43

KÖR! LÄS! NJUT!

ENTUSIASTENS BILTIDNING 
SEDAN 1982

ALLTID I 
AUTOMOBIL

 
Alla snackar om körglädje – men vad 
är det egentligen? Automobils A-test 
stöder de subjektiva upplevelserna 
med objektiva fakta om bilens 
prestationsförmåga. 

JONAS 
JARLMARK

TESTCHEF

Han är inte bara doktorand i for-
donsdynamik, racerförare på hob-
bynivå och raceingenjör åt Rickard 
Rydell – han är dessutom testchef 
på Automobil och mannen bakom 
A-testet. Läs Jarlmark – du blir både 
upplyst och road!

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

AUDI
CLASSIC CARS-UTSTÄLLNINGEN I RYGGEN OCH 1980-TALSTRÄFF ATT SE

FRAM EMOT.

M3!M3!
Är M3 med V8 bra no
Calle 
röd

F40F40 AUDIAUDIAUDISNYGGING!SNYGGING!SNYGGING!
AUDI S5 AUDI S5 AUDI S5 

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

AUDI
CLASSIC CARS-UTSTÄLLNINGEN I RYGGEN OCH 1980-TALSTRÄFF ATT SE

FRAM EMOT.8.07
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PROJEKT 2,3-16
Dags för vår tuffa
1980-talare att  
smaka svetslågan.

25ÅR25ÅR

F40F40

FERRARI 60 ÅR! Superläckra
250 LM från 1964250 LM från 1964
+ 50 godbitar till.+ 50 godbitar till.
Unik exposé!  

BUCKLE UP, KIDS! BUCKLE UP, KIDS! BMW M5 
Touring  eliminerarTouring  eliminerar

begreppet
långresa.  

AUDIAUDIAUDI
8.078.078.07
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7.077.077.07

KNALLHATT!
Suzuki Swift Sport 
– årets roligaste 
småbil i A-sprint.

25ÅR

CARRERA! 
Tuffaste racet
där två svenska 
tjejer briljerar!

SNYGGING!SNYGGING!SNYGGING!

HÅRRESANDE!HÅRRESANDE!
Porsche 911 Turbo Porsche 911 Turbo 

fäller taketfäller taket och 
vi fäller pedalen.vi fäller pedalen.

MEDLEMS- 
RABATT!

15 %
ERBJUDANDET GÄLLER 

MEDLEMMAR I CLUB 

ALFA ROMEO

Vår egen slalombana som ställer 
hårda krav på bilens köregenskaper 
– här räcker det inte med bara en 
stark motor! Ingår som testmoment 
i A-testet och har blivit en populär 
aktivitet hos flera bilklubbar.

CALLE 
CARLQUIST
REDAKTIONSCHEF

Låt dig inte luras av att hans hjärta 
klappar för gamla Oplar – mer all-
ätare än Calle kan man inte bli. Har 
skrivit om nya och gamla bilar i drygt 
20 år och har aldrig varit vassare med 
pennan i hand än nu. 

PROJEKT ROADSPORT
Biltävlingsglädje på rimlig budget-
nivå med gatreggad bil – följ fotograf 
Pers äventyr i Road Sport C!

PROJEKT 968
Ta en billig sportbil, modifiera 
chassit, montera R-däck, slå rekord 
i A-sprint. 

AUTOMOBIL.SE

Vi bytte fordon 
med systertid-
ningen Bike – vil-
ken Italien-duell! 
Samtidigt gjorde 
vi ett A-test med 
Ferrari F430.

Vi bytte fordon 
med systertid-
ningen Bike – vil-
ken Italien-duell! 
Samtidigt gjorde 
vi ett A-test med 
Ferrari F430.

Alltid läckra klassikerbilar i Automobil. Vem vill inte hoppa in i en Ferrari BB512 till exempel?

Alltid läckra klassikerbilar i Automobil. Vem vill inte hoppa in i en Ferrari BB512 till exempel? Inte bara sport-

bilar i A-testet 

– även sportiga 

familjebilar göre 

sig gärna besvär. 

Särskilt när de 

går lika bra som 

Alfa 159.

Klöverbladet_AMB_03_2008.indd   1 08-03-07   14.45.59

Alfa Romeo har äntligen presenterat sin nya minsting Mi.To. 

Fullproppad med historiska designelement och ny teknologi och 

ett namn som knyter an både till Milano (Mi) och Torino (To). 

Utläst kan det även betyda Me too (eng. ”jag också”).

Många av formerna känns igen från 8C Competizione. Sidorutor 

utan karm, fronten med det nedre luftinsläppet och kofångaren 

samt bakljus med LED-teknik.

Som vanligt släpper Alfa Romeo inte en bil utan en väl genomar-

betad design som löper från den vackra huven med grillen som 

dominerar det fulländade grinet till bakpartiet med det extremt 

korta överhänget.

Måtten är hyfsat kompakta. Längden är 406 centimeter, höjden 

144 centimeter hög och bredden 172 cm. 

En stor nyhet är Alfa DNA system som arbetar elektronikst med 

bilens olika sensorer i tre olika lägen. Motor, bromsar, styrning, 

VÄRLDSPREMIÄR:

ALFA MI.TO
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

KÄLLA: ALFA ROMEO

fjädring och växellåda är de komponeter som berörs i lägena 

Dynamic, Normal och All-weather. Alfa Mi.To är den första bilen 

i segmentet som erbjuds med detta avancerade teknikinnehåll.

Samtliga motorer är turboladdade. Effektspannet ligger mellan 

90 och 155 hästkrafter, med planerade högprestandaversioner 

inom en snar framtid.

Utöver detta levereras Mi.To (i samtliga modeller) med en aktiv 

fjädring som reducerar krängning i kurvor samt VDC stabilitets-

kontroll. Bilen är från början konstruerad med tanke på att nå 

maximal pott även i framtida EuroNCAP-tester, som kan komma 

att omfatta just sådana system.

Pressintroduktionen sker i juni 2008 med leveranser på de 

största makrkanderna i juli 2008. Vi önskar Alfa Romeo lycka 

till med sin minsting!
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Vodafone McLaren Mercedes Formel 1-team litar på att SuperSyn-teknologin hos Mobil 1 
ger Mercedes-Benz-motorerna enastående slitageskydd och högre prestanda. 
Det borde du också göra.
Mobil 1 med SuperSyn-teknologi. Utvecklad på tävlingsbana för att användas på vägen.
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Redan förra året visade Mattias Andersson att Alfa 156 fortfa-

rande är att räkna med. Inför årets säsong sitter han i samma 

bil som James Thompson placerade på en tredjeplats i fjolårets 

WTCC. Stor risk för kraftiga framgångar med Alfa i STCC 2008 

således.

Som bäst lyckades Mattias Andersson få till en tredjeplats 

på Knutstorp under 2006. –Vi hade kunnat vinna det racet. 

Jag ledde när jag fick en knuff av banan, berättar Mattias 

Andersson. Totalt placerade sig Mattias Andersson på en 

hedrande tiondeplats i STCC 2007. Inför 2008 satsar teamet 

hårdare än någonsin. En nyare eller vassare Alfa lär knappast 

gå att hitta och den räckte till bra mot konkurrenterna i fjol. 

 

– Det är det nyaste de gjort och helt klart har bilen utvecklats 

en hel del sedan min gamla byggdes. Vi får även upp tekniker 

från N.Technology som skall hjälpa oss hitta rätt inställningar 

på bilen. Det är värt mycket, konstaterar Mattias Andersson. 

 

Världens snabbaste Alfa i STCCVärldens snabbaste Alfa i STCC

Överhuvudtaget ser det ljusare ut än på länge för MA:GP/Alfa 

Romeo. 

– De flesta sponsorer fortsätter eller till och med utökar 

sitt stöd och ny bil lär ju inte göra anslutningen sämre. 

Dessutom ser STCC-säsongen mera spännande ut än 

på länge med två timmar direktsänt från varje racedag i 

SVT24. Det blir också ett stadslopp i Göteborg och hela 

STCC kör på miljöbränsle, fortsätter Mattias Andersson 
 

– Det blir lite jubileum i andra STCC-racet också då jag kör min 

400:e tävling i karriären (93 av dem är segrar). Det är tredje året vi 

driver teamet i egen regi och det är mitt 26:e år som racerförare. 
 

Debuten med den nya bilen sker i STCC-premiären den 20 april 

på skånska Knutstorp.

Källa: pressrelease Mattias Andersson Grand Prix 

www.ma-grandprix.com 

2007 placerade James Thompson sin bil i toppstriden inom WTCC med en total tredjeplats som resultat. Under 2008 kommer Mattias Andersson att 
ratta exakt samma bil i STCC. Vi hoppas på mycket goda resultat. 

Foto: Staffan Erlandsson

Mattias Andersson
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8C COMPETIZIONE 
SPIDER
För att spinna vidare på den snabbt slutsålda Alfa 8 C 

Competizione lanserar nu Alfa Romeo 8C Spider. Samma väl-

lustigt ylande V8, samma vackra design fast utan tak i en lika 

liten upplaga om endast 500 exemplar torde göra ägarna lyck-

liga och övriga enbart imponerade.

Den stora nyheten är det fällbara taket som är försett med en 

flerlagers sufflett som ska stå mot väder och vind samt dämpa 

ljudet från både motor och fartvind. Manövreringen sker elek-

tiskt via en knapp i sittbrunnen.

Precis som på 8C  är stolarna tillverkade i kolfiber och läder-

klädda. Motorn är samma juvel på 4,7 liter och 450 hk som i 

den täckta varianten. Keramiska Bremboskivor om 380 mm 

innanför 20 tum stora fälgar ska få stopp på ekipaget samt hålla 

dig på vägen.

GENÈVESALONGEN 2008

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: ALFA ROMEO

Alfa har de senaste åren valt Genève som den salong där stora nyheter presenteras. 2005 visades 159 och Brera, 
2006 var det dags för 159 SW och Spider. 2008 har turen kommit till Alfa 8C Competizione Spider, kompletterad 
av övriga övriga modellnyheter.

147 DUCATI CORSE
Så har då Alfa Romeo äntligen lyssnat på vår klubbordförande, 

vars huvudintressen heter just Alfa Romeo samt Ducati, och 

tagit fram specialversionen Alfa 147 Ducati Corse. I förra num-

ret av KB hade vi bilder på ekipaget som försetts med en 1,9 liter 

stor multijet diesel på 170 hk. Givetvis sitter Alfas mekaniska 

Q2-diff monterad. För övrigt rör det sig mest om kosmetika 

som nya fälgar, speciell läderinredning, och broderade Ducati-

loggor.

ALFA GT BLACKLINE III 
1,9 JTDM 170 HK
Alfa Romeo GT begåvas med samma 1,9-liters Multijet turbo-

diesel som sitter i 147 Ducati Corse. 170 hk och 330 Nm förenar 

rappa prestanda med en god bränsleekonomi. Alfa GT Blackline 

III är även den utrustad med Alfas mekaniska, självlåsande 

Torsen-diffade Q2-system. Utvändigt märks dubbla kroma-

de avgasutblås, 18-tumsfälgar samt sidenmatt kromeffekt på 

ytterbackspeglar och grill.

Samma vackra linjer lever kvar trots förlusten av taket.

Centro Stile har lyckats få till 
en svulstig bakdel med linjer 
som förför. 

En av tre färger tillgängliga på 147 Ducati Corse. Speciella fälgar med 
röd dekorrand kompletterar den specialsydda läderinredningen.

Uppdaterad inredning Alfa GT.

Alfa GT Blackline III i ny kristallblå nyans.
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ALFA 159 BERLINA, 
SPORTWAGON, BRERA 
OCH SPIDER
Alfa Romeo 159 med systerbilarna Brera och Spider har fun-

nits några år. Under sin livstid har de kritiserats för hög vikt, 

vilket förbättringarna inför modellår 2008 tagit sikte på. 

Framvagnsdelar i alumium, lättare alufälgar samt ihåliga kräng-

ningshämmare har resulterat i en viktbesparing på 45 kg.

Den stora nyheten är annars att även 159, Brera och Spider 

erbjuds med en elektronisk variant på Q2-systemet. Det ska 

inte blandas ihop med den mekaniska diff som sitter på 147 och 

GT utan är en elektronisk lösning, tillgänglig på alla modeller. 

Det elektroniska Q2-systemet arbetar med bromssystemet och 

styrs av ESP-systemets kontrollbox. Systemet finns även på de 

fyrhjulsdrivna Q4-Alforna. Det arbetar uteslutande på bakaxeln 

och ger då funktionen av fyrhjulsdrift med central Torsen-diff 

och självlåsande bakdiff vilket i sin tur ökar den sportiga kör-

känslan.

En annan nyhet följer hand i hand med Q2-systemet; 159, Brera 

och Spider  3,2 liters V6 med 260 hk erbjuds nu med enbart 

framhjulsdrift, vilket i sin tur borde ge en ännu lättare och 

snabbare bil då Q4-systemet inte är direkt lätt. Tyvärr finns 

inga siffror gällande vikt, prestanda och bränsleförbrukning 

tillgängliga vid pressläggning.

Invändigt märks nya instrument och en användarvänlig navi-

gator. Sportwagon har begåvats med ett klokare system för 

fällning av baksätet kallat Fix & Fold, vilket underlättar utnytt-

jandet av lastutrymmet. 

Tre nya färger erbjuds, Ice White, Crystal Blue och Grey Indigo, 

samt tre nya alufälgar i storlekarna 16” och 17”.

Titanfärgad panel, nya instrument samt nya infodisplay märks tydligt invändigt 
på nya 159.

Modellår 2008 med nättare vikt och nya fälgar.

Fortfarande vacker och piffad med nya fälgar.

Samma uppdaterade inredning som 
på 159 återfinns i Spider.

Utvändigt märks nya fälgar och ny färg.
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ALFAGARAGEALFAGARAGE

Källarplanet på en oansenlig byggnad i Stockholms västra förorter utgör dryga 400 m² garageyta. 
Allt från driftingbilar till rena veteranfordon samsas om ytan. Glädjande nog är Alfa Romeo i majo-
ritet med fem exemplar. Två Alfettor, en Alfa 75 3,0 samt de två bilar som detta reportage handlar 
om; en Alfa 75 IMSA-kopia samt en Giulia Spider från mitten av 60-talet.

Alfa-rariteter i västra Stockholms katakomber

Komplett högersida som tydligt visar graden av breddning på IMSA-bilarna. Allt gjutet i glasfiber.

Naken bil som påvisar graden av kaparbetet till viss 
del. Många kilon har bantas bort medelst kapning.

Inför fotografering kläddes 
karossen på. Ett par vrid 
med skruvmejsel så sitter 
skärmen på plats.

Lexanrutor underlättar 
viktminskningen.

Fullbur, ren och prydlig kupé utan onödig inredning. 
Observera hydraulisk handbroms.

Motor från 75 TS pryder sin plats. Framtiden kan innebära 75 1.8 Turbo-maskin på detta ställe.

Alfa 75 IMSA
Peter Svensson äger den 75 IMSA-kopia som byggts av Robert 

Lundström i Avesta. Grunden är en 75 Turbo som skars upp för 

att få ny skrud. Donatorbilen var en kopia av en äkta 75 IMSA, 

byggd i Finland. Riktiga raceprylar som nav med centrumbult, 

huvudbromscylinder, bromsskivor och annat med racinghisto-

ria plockades över.

Ägaren Peter Svensson bytte till sig bilen från David Boman i 

Värmland. Inbytet bestod av en BMW M3 E30, som Peter under 

några år använt på banmöten. Det var dags för en större över-

syn och uppdatering för att bilen skulle nå den nivå som krävs 

av en seriös banåkabil. På hemsidan rejsa.nu dök då denna 

IMSA upp. Turbomotorn var ersatt med en pigg TS-maskin, i 

övrigt var det rena raceprylar som satt monterade på bilen.

 – Min M3 stod inför en genomgripande översyn, som skulle bli 

både kostsam och tidskrävande. När denna färdigbyggda bil dök 

upp började jag fundera på om det inte vore klokare att köpa 

en färdig banåkarbil, berättar Peter Svensson. Diffad låda med 

lång etta, Brembo fyrkolvsok med 330 mm skiva, Alfa Corse 

pedalställ och utflyttade bakre bromsar lät oerhört potent, 

fortsätter ägaren.

Till saken hör att Peter Svensson redan var smittad av Alfa-

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

viruset. Tidigare har han ägt en 75 3,0, Alfa 90 samt Bertone, 

så banåkarpotentialen hos märket var redan känt.

Planen för bilen är att få den gatlegal och besiktigad innan som-

maren. TS-motorn får sitta kvar tills vidare. Bilens vikt hamnar 

en bit under 900 kilo, så den räcker nog rätt långt, även om 

tanken på att återbörda en turbospis till maskinrummet växer 

sig allt starkare. 

– Bilen ska besiktigas som ombyggt fordon med assistans av 

SFRO, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation. Återstående 

jobb är mest småplock. Hastighetsmätare, stolar, bälten och lite 

annat ska fixas innan SFRO besiktigar. Blir det grönt ljus från 

dem är det dags för Svensk Bilprovning och registreringsbe-

siktning. Sen ska vi härja på svenska racerbanor, avslutar Peter 

Svensson.

  

Förhoppningsvis dyker denna vagn upp på samtliga träffar och 

banmöten under sommaren 2008. Passa då på att slå en kik på 

bilen. Det ser ut som en ovanligt fet Alfa 75, men under skalet 

finns lösningar som får dig att gråta av glädje.

Fortsättning nästa uppslag
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I andra änden av garaget huserar Joakim Källviks, även han 

tidigare Alfa-ägare med både Alfetta GTV och Alfa 75 3,0 under 

bältet. Alltsedan våren 2005  ägnar han sig åt en Giulia Spider 

1600 från 1964, inköpt i Holland som renoveringsobjekt.

Holland är fullt av växthus för tulpanodlingar. Ett par av dessa 

huserar idag en imponerande samling av bilar, samtliga till salu. 

Joop Stolze har importerat bilar under dryga 30 år. Modeller 

och märken är bara av det mer exklusiva slaget, Abarth, Alfa, 

BMW, Ferrari, Maserati, Porsche och Lamborghini för att nämna 

några. På grund av hans lokaler refereras han oftast till som 

”tulpanmannen”. Många av bilarna, liksom Joakim Källviks 

Giulia, har en amerikansk bakgrund. När de tjänat ut skeppas 

de tillbaka ”hem” och säljs orenoverade eller renoveras. Länk 

till hemsidan återfinns i slutet av artikeln. Ett besök rekommen-

Gummimatta var standard förr. Den ingjutna 
Alfa-loggan omfattade då även orten Milano 
i nederkant.

Mycket arbete ligger bakom denna ändalykt. 
Gångjärnen i bakluckans överkant är de i texten 
omnämnda dyrgriparna.

Flänsade aluminiumbromsar med placeringen ingjuten; sinistro. Dropstop och 
genomslagsgummi bakgrunden.

Diffklump med kylflänsar i aluminium. Funktionellt och vackert.

Nyrenoverat i kanske aningen avvikande färg. Jämför med bilden 
bredvid för att se utgångsläget på samma bromsskiva och ok. 
Hur var det nu, var det vänstergäng på höger sida eller tvärtom?

En kort tid efter ankomst till garaget och viss demontering framgick omfattningen av frontens skador. Jämför detta med bilderna på hur det ser ut idag så 
inser ni även omfattningen av Joakim Källviks arbete. Foto: Joakim Källviks.

Innehållet i det främre vänstra hjulhuset 
kunde med viss optimism kallas för bruks-
skick vid hemkomten. Foto: Joakim Källviks.

deras, då samlingen om hundratals klassiker är enastående och 

unik, väl värd att se även för den som inte tänker handla.

-Jag hade spanat in mig på en Giulia eller Giulietta Spider under 

rätt lång tid. I mina ögon är detta en av de vackraste bilar som 

byggts och den tilltalar mig oerhört, berättar Joakim Källviks. 

En snabb flygresa för inspektion på plats slutade med att jag 

köpte just min bil. Många av bilarna såg riktigt bra ut vid en 

första anblick, men visade sig vara riktiga rostburkar vid en 

närmare granskning. Min var krockad i fronten, såg ut som en 

skrotbil men gjorde det på ett ärligt sätt vilket gjorde att jag 

valde just den, förklarar Joakim Källviks.

Bilen plockades ner i molekyler och jakten på delar startade. 

Karossen skickades till Urban Bulander på Dicka Bil strax utan-

för Avesta. Trösklar byttes, balkar rostlagades, fronten riktades 

och karossen tennades på gammalt vis. För er som inte sett de 

kurviga plåtpartier som utgör en komplett Giulia-front kan jag 

upplysa om att de är många. Slutligen lackerades bilen i sin 

ursprungliga svarta färg. Resultatet är nyskick.

Under demonteringen dök en positiv överraskning upp; motorn 

visade sig vara nyrenoverad! Där sparades många sköna 

tusenlappar som visserligen fick spenderas på andra delar. De 

utanpåliggande gångjärnen till bakluckan stämmer väl in på 

uttrycket ”värda sin vikt i guld”.

Jakten på delar har underlättats av internet. Ebay, Alfastop, 

Häckner, OKP och Afra är några ställen som bidragit med 

delar.

Just nu pågår slutmonteringen. Suffletten ersätts av en ny, 

dörrsidor och stolar kläs i rött läder hos Sybo Sadelmakeri i 

Långshyttan. Slutligen monteras en textilmatta som komplet-

terar original gummimatta.

– I sommar ska jag åka ny Giulia Spider 1600 från 1964, avslutar 

Joakim Källviks med ett lyckligt leende på läpparna.

Klöverbladet kommer under sommaren att göra återbesök i 

detta garage för en slutrapport när bilarna väl är ute i trafik 

igen.

Länk till tulpanmannen: www.stolzeclassiccars.nl

Alfa Romeo Giulia Spider 1600 1964 Huvudbromscylinderns placering i nedre vänstra delen av 
motorummet.

Bakaxel i toppskick. Smörjnipplar för alla 
leder var standard förr.
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Jag möts av Johan Sjölander som tillsammans med 

Göran Stråhle äger och driver Rosso sedan sommaren 

2004. Han står bakom verkstadsdisken i mekoverall 

och med oljefläckar i ansiktet. När jag kommenterar det 

hojtar Göran från kontoret: -Han har sminkat sig innan 

plåtningen! Humorn och spexandet genomsyrar hela fir-

man. – Det är faktiskt en del av affärsidén, säger Johan 

Sjölander. Det är ju egentligen inte roligt med trasiga 

bilar, men man behöver ju inte göra det ännu tråkigare 

än vad det är. Dessutom är det mycket trevligare att gå 

till jobbet om man vet att man kommer att skratta halva 

dagen. Det har förekommit att kunder tyckt att det varit 

lite väl oseriöst tjat emellanåt men de flesta uppskattar 

det. Det känns mer som en klubblokal än ett företag. 

TEXT & FOTO: PELLE BERGSCHÖLD– seriöst rolig 
kompetens

RR
OO
SS
SS
OO  

Sedan 1982 har Alfa Rosso funnits som ett vat-
tenhål i öknen för prövade Alfa-ägare. Rosso 
och dess färgstarke ägare Rune Dahlbeck blev 
snabbt ett begrepp men för styvt fyra år sedan 
avled Rune hastigt och nya ägare trädde till. 
Klöverbladets utsände har tittat in bakom dis-
ken för att se hur det fungerar på Rosso idag. 

”No further comments..”

Det är så här det ser ut när vi Alfister frågar Christer Nyberg efter delar 
– och det är därför Rosso inte har satsat på bildtelefon...

DU! Din bil behöver lite manlig kärlek...
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Och trivseln är bara en av anledningarna till varför Johan 

Sjölander köpte in sig i bolaget.      – Jag har mest job-

bat med amerikanska bilar, men privat hållit på med Alfa 

Romeo sedan en lumparkompis lurade på mig en Alfa 90 

i slutet av 80-talet. Att sedan köpa en egen verkstad är 

ju den ultimata eftergiften för Alfaviruset. Och jag har 

inte frisknat till något speciellt, berättar Johan Sjölander. 

Göran Stråhles motiv är mer dunkla, men det ryktas om 

att en före detta arbetskamrat på Ericsson kan ha haft 

viss påverkan på hans omdöme. Själv vägrar han att 

kommentera saken annat än med ett brett grin.

Göran Stråhle är oftast den förste man träffar på när 

man kliver in hos Alfa Rosso. Vanligtvis bakom verk-

stadsdisken men ofta nog vid kaffemaskinen, glatt mun-

huggandes med någon kund eller med reservdelsgurun 

Christer Nyberg. Emellanåt sitter även Johan Sjölander 

och mekanikern Anders Samuelsson här och skämtar 

med kunderna. Anders, som inte helt utan anledning 

lystrar till smeknamnet ”Gross” (prova betydelsen på 

tyska), är den siste i kvartetten på Rosso. Tillsammans 

med Christer Nyberg utgör de två den anställda hälften 

av företaget sedan Kalevi Veselin gått i förtidspension. 

– Det är Anders och Christer som verkligen får ut något 

Göran Stråhle bokar in ännu en service. 

Rossos reservdelslager rymmer mer än man tror. Göran Stråhle plockar 
ihop komponenter till en service i verkstaden.

Johan Sjölander utforskar de mörkare sidorna av en 156:a. 

En titt i verkstaden 
bekräftar Rossos 
breda kompetens. 
Både gamla och 
nya bilar får samma 
omvårdnad.
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av att vara här. De och kunderna, säger Göran Stråhle 

med ett flin.

Alfa Rosso är auktoriserad Alfaverkstad men kompeten-

sen är bredare än bara vanlig rutinservice. Genom åren 

har man gjort en hel del specialjobb. Bland annat har 

man byggt sex stycken 3,5-liters V6-motorer till olika 

Alfor. En av dem monterades i en GTV6 (116) som ägaren 

dagligen körde till och från jobbet. Bilen gick inemot 

20 mil varje dag under många år utan några som helst 

motorproblem. 

När jag går ut i verkstaden står en polskregistrerad 147 

JTD på lyften med aggregatremshaveri. – Först hände 

det i Norge för några dagar sedan, men där bytte de bara 

rem och remspännare. Sedan pajade det igen här i trak-

ten när han var på väg hem och när jag kollade var lagret 

i en av stödrullarna totalslut. Antagligen var detta felet 

redan från början, berättar Anders Samuelsson. Men att 

få fram en ny stödrulle till en modern diesel var inte gjort 

i en handvändning så av en stålbit och en annan rulle till-

verkar Anders en ny rulle. Efter lite utprovning fungerar 

det finfint och det är en ganska lättad och mycket glad 

ägare som kan ge sig av hemåt. – Det är sånt här som gör 

det roligt att vara mekaniker här. Det är inte bara datorer 

och serviceprogram, utan ofta rent hantverk, fortsätter 

Anders Samuelsson.

Rossos andra ben vid sidan av verkstaden är reserv-

delsförsäljningen. – Vi har ett av Sveriges mest kom-

pletta reservdelslager för italienska bilar, säger Christer 

Nyberg, och en titt bland hyllorna visar att det inte 

bara är skryt. Här finns en hel del både till klassiska och 

moderna Alfor. Och det som inte finns hemma fixar man. 

Christer har funnits i firman nästan ända från början och 

vet både vad som brukar gå sönder och vad för grejor 

man skall byta till bättre. Han har också hunnit vara med 

om ganska många underliga frågor om både delar och 

fel. 

Alfa 90 med TS-motor gör bilen full rättvisa.

Rosso huserar på klassisk industrimark med anor från 1840-talet. Idag 
är flera av de gamla industribyggnaderna pietetsfullt renoverade. 
I Rossos fall handlar det dock mer om funktion än finlir.

Office space – men varifrån kommer stolarna?

Vårträff hos Rosso 26 april
 

Förhoppningen är att kunna visa hela Alfa Romeos  

modellprogram på plats, inklusive provkörningar. 

Fler aktiviteter erbjuds men var dessvärre ej 

spikade i samband med pressläggningen. Kanske 

artikeln i anslutning till denna notis ställer frågor 

som kräver ett svar på plats? Åk dit för svar samt 

en trevlig stund bland likasinnade!

– Men jag skvallrar inte på mina kunder, säger han och 

ler. Fast vi har nog lyckats hjälpa de flesta. – Ja, fyller 

Johan Sjölander i. Det är underligt att så mycket kunskap 

kan finnas bakom ett par så imbecilla glasögon. Skrattet 

fyller återigen lokalen när jag packar ihop kameran och 

kliver ut i den göteborgska vårsolen.
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Om du inte har råd att åka till Rio – åk till Rosso!

Upplysande verksamhet – ljusreglaget byts ut på en mörklagd Alfa.

Anders ”Gross” Samuelsson står för lejonparten av hantverket på Rosso.

”Väntrummet” är sällan obemannat. Tvärtom är det ofta gott om goa gôbbar.



36 37

KLUBBTRÄFF KLUBBTRÄFF

Skokloster 1 maj 2008
Av gammal tradition bjuder vi ägare till samtliga italienska for-

don till årets första bil- och motorcykelträff i gröngräset utan-

för Skokloster. Namn som Ferrari, Ducati, Maserati, Motoguzzi, 

Lancia, Aprilia, Fiat och självklart Alfa Romeo får det att vattnas 

i munnen redan när man skriver dem, än värre blir det att se ett 

hundratal samlade på samma plats!

För familjen finns Skoklosters slott med allmänna visningar 

varje timme mellan 1200-1500. En permanent utställning är den 

som visar hur slottet byggdes under stormaktstiden där materi-

alval och vilka metoder som användes. Utställningen behandlar 

också restaureringen 1968-1978. 

Vi planerar ytterligare aktiviteter som inte är klara ännu men 

som uppdateras här på hemsidan. Förhoppningsvis kommer det 

även att bedrivas rundflyg med helikopter vilket var ett popu-

lärt inslag 2007. Även generalagenten hoppas vi få med på ett 

hörn, precis som förra året.

NYHET! ÖVERNATTNING PÅ SKOKLOSTER

Företaget som driver Skoklosters värdshus heter 

Konfereragruppen. 2007 tog de över Skokloster, vilket kom-

pletterar deras anläggningar Haga Slott utanför Enköping och 

Skeviks Gård i Gustavsberg.  I samband med övertagandet av 

Skokloster genomfördes en större renovering av både rum och 

lokaler.

Många medlemmar åker långa sträckor för att delta i denna 

träff. För att slippa stiga upp i ottan erbjuder Skokloster över-

nattning i nyrenoverade rum och lokaler. Valborg firas med 

ett paketpris om 1195 kronor per person i dubbelrum. Då ingår 

kakbuffé vid ankomst på eftermiddagen. Till kvällen bjuds 

det fördrink och trerätters meny innan du söker upp lämplig 

brasa eller bara tar en stillsam promenad i slottsträdgården. 

På morgonen vaknar du upp till en trevlig frukost och kommer 

garanterat vara först på plats av alla deltagare. Möjlighet finns 

att hyra enbart rum med frukost till en kostnad av 700 kr per 

person. Antalet dubbelrum är begränsat till tolv stycken. Boka 

ditt rum på telefon 018-38 61 00.

Under dagen serverar Skoklosters Värdshus dagens lunch, på 

baksidan av gården kommer det att bedrivas en loppmarknad 

samt finnas ett serveringstält där enklare förtäring finns till 

försäljning. Vill du äta den goda värdshuslunchen – slå en signal 

och boka den på 018 – 38 61 00 några dagar i förväg så de hin-

ner beställa hem mat att laga och bemanna köket.

ENTUSIASTISKA TIDSKRIFTER PÅ PLATS

Nytt för 2008 är att tidskrifterna Automobil och Klassiker del-

tar med tipspromenad och egna tält.

 
KLUBBEN

CAR har som vanligt klubbtältet på plats, där det finns lite 

godsaker för alla Alfister. Väl framme tas de medhavda picnick-

korgarna fram mellan de uppställda bilarna i gröngräset. För de 

som önskar finns restaurang och cafeteria med humana priser. 

Vädret är beställt som soligt med växlande molnighet, efter-

hand ska temperaturen stiga till mellan 12 och 14°.

ELEGENTA VAGNAR

Årets möte bjuder även på en Concours de Elegance bland 

samtliga närvarande Alfa Romeo, där besökarna röstar fram 

de finaste bilarna. Plocka på dig en kopia av röstsedeln i klub-

bens tält.

Vinnare utses i följande klasser:

Elegante Sportivo Quattro Porte - till bästa fyrdörrars bilen

Prima Spider Premio - delas ut till snyggaste öppna bil

Bella Coupe Primavera - Vårens snyggaste tvådörrars bil

Charmante Populare - en fri klass där folket röstar fritt

Vinnarna av de åtråvärda priserna får pokaler med inskriptioner 

till bokhyllan

P.S Glöm inte kameran, detta är en av de bästa italienska träf-

farna i landet D.S

Skokloster 2008Skokloster 2008
Dags förDags för

KORTEGEKÖRNING

Gemensam samling 10.15 på parkeringen nedanför 

Fliesbergshuset i Bro. För er som kommer från Enköping inne-

bär det att ni kör förbi Skokloster i riktning mot Stockholm 

till avfart Bro, ni som kommer från Stockholm svänger av lite 

tidigare. På parkeringen ställer vi upp i modellordning och kör i 

samlad trupp ut till Skokloster. Tanken är att vi ska försöka par-

kera bilarna modellvis ute vid Skokloster. Det kan bli lite rörigt 

när 100-talet Alfor skall hitta sina platser, men det blir ofta 

lite snyggare och roligare så än när allt står huller om buller.  

KARAVANKÖRNING MED ALFOR FRÅN PLATSER I LANDET!

Vi samlas på flera platser i landet för gemensam Alfa Romeo– 

körning till Fliesbergshuset i Bro beläget mellan Stockholm och 

Enköping. Ledare utses på plats för att anlända till Fliesbergs/

Willys senast 10.15.

STOCKHOLM

Solvallas parkering Bromma flygplats, samling 09.15.

UPPSALA

Olle Ohlsson huset (nya importörens hus) Fyrislundsgatan 80, 

eller enklare sagt bredvid Norsk Hydro-macken på östra sidan 

av gamla E 4 nära södra utfarten i Uppsala. Samling 09.00

VÄSTERÅS

McDonalds vid östra utfarten mot Enköping. Samling 09.00.
 
ESKILSTUNA

McDonalds precis vid motorvägsavfarten Västerleden samling 

09.00.

SALA

Statoilmacken inne i Sala längs huvudgatan samling 09.00.

NYKÖPING

McDonalds på södra sidan vid motorvägen samling 08.30.

ÖREBRO

Eurostop parkeringen samling 08.30.

 

Väl framme vid Fliesbergs (senast kl. 1015) ordnar vi bilarna 

modellvis och kör gemensamt till Skokloster där vi i den mån 

det är möjligt parkerar stilfullt uppdelade i respektive bilmodell 

på gräset

Om du missar tiden är du självklart välkommen att köra direkt 

till Skokloster.

Benventuo Primavera önskar det stora gänget runt 

Skokloster– träffen.

Det som tidigare var parkering är numer anlagd trädgård. Motorcyklar och allmänheten befolkar vanligtvis denna yta, men får 
nu hitta nya områden.

En annan förändring är att den yta 
som till stor del befolkats av Alfa 
Romeo är förvandlad till grusplan.

Översikt från 2007 års träff.

Snart är det dags igen. Besiktiga, putsa, koka kaffe och 
kom ut till Skoklosters slottsområde vid Mälarens strand!
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Jag visste ingenting om San Biagio Saracinisco när jag gav 

mig iväg från Terracina, det ligger mellan Rom och Neapel. I 

Terracina drev jag en liten restaurang som låg i en källare till ett 

av husen där Fritidsresor inkvarterade sina svenska gäster. Här 

mötte jag vår kanske då största TV-profil Lasse Holmkvist som 

unnat sig en veckas semester i Terracina. Dagen efter satt vi på 

stranden och tittade ut över det Tyrrenska havet som skiftar så 

fantastiskt i sju blåa nyanser. ’’Tänk att folk ville flytta härifrån 

till vårt kalla land’’, sa Lasse. ’’Det måste ha känts i hjärtat att 

lämna det här, dra på sig blåstället och kliva in i dockan på 

Kockums i Malmö och svetsa fartygsskrov.”

Lasse påminde mig om arbetskraftsinvandringen i början på 

1960-talet. Tusentals italienare kom till Sverige för att täcka 

behovet av arbetskraft inom varvsnäringen och verkstadsindu-

strin. Många hamnade i Malmö, Göteborg, Hallstahammar och 

Västerås.  ”De flesta har nog glömt bort vad italienarna gjorde 

för Sverige den gången’’, säger Lasse medan han smuttar på 

en campari.

Den italienska arbetskraftsinvandringen räddade inte bara 

svensk industri i skriande behov av arbetskraft. Snart skulle 

det visa sig att italienarna också gav oss helt nya impulser i 

vårt kök, i vår klädstil, i design och i vårt val av bilar. Pizza och 

pasta hör faktiskt i dag till de tio populäraste rätterna i svensk 

husmanskost! Många har bytt ut margarinet mot olivolja, och 

pesto och parmesanost finns i de flesta svenska kylskåpen. 

Alla klädsnobbar trånar efter Armani och Cerutti, och vill du 

imponera i köket kokar du din pasta i en Alessi-kastrull. Och jag 

tror att många som läser det här har valt sitt bilmärke inte bara 

beroende på teknisk prestanda utan i lika hög grad på grund av 

en kärlek till ett land som vi gömmer i våra hjärtan.

’’Kommer du ihåg Giovanni Jaconelli som spelade i Hylands 

hörna’’, säger Lasse. ’’Han kom från en liten by här uppe i ber-

gen, samma by som sångerskan Catharina Valente kom ifrån, 

förresten. Giovanni berättade för mig vid en konsert i Malmö att 

nästan hela byn flyttade till Sverige.’’

TEXT: BO ’’SOLENS MAT’’ HAGSTRÖM

Med en vit Alfa Romeo Giulia till den okända svenskbyn i bergen

Den sista biten på Strada Statale nummer 627 gick på 
treans växel. Efter varje hårnålskurva på vägen från 
Atina upp mot San Biagio Saracinisco blev stigningen 
allt brantare. Min vita Giulia Ti från 1970 spann som 
en katt och drog säkert genom kurvorna. Bilen var på 
inget sätt märkvärdig i Italien i början på 1970-talet. 
Men innan den här dagen var slut hade alla i den lilla 
byn koll på min vita Giulia.

Bo Hagström.

På ön Ponza utanför Terracina hittade jag Beppe, den gamle fiskaren som grävt 
en tunnel för hand rakt genom berget. 

Jag söker genuina produkter på mina resor. Här är det 82-åriga Maddalena i en 
liten by i bergen i Kampanien som visar mig sin hemmagjorda pancetta. 

FAKTA
Enklast kör man A 1 från Rom, avfart Cassino. 
Därefter superstrada Cassino � Sora och SS 627 till 
San Biagio Saracinisco. Samhället ligger fågelvägen 
drygt 100 km ost-sydost om Rom.

Så föddes idén att åka till San Biagio Saracinisco. Jag lyckades 

hitta telefonnumret till Giovanni Jaconelli i Älvsjö. Han berät-

tade att det var hans far Giuseppe som tog familjen till Sverige. 

Han kom hit tillsammans med sin bäste vän från byn, Biagio 

Valente, farbror till Catharina Valente. Deras första år i Sverige 

har gett oss ett klassiskt uttryck: Kyss Karlsson! Efter mordet 

på en apotekare i Upplands-Väsby grep polisen två kringströ-

vande italienska musikanter, Valente och Jaconelli. På grund 

av språksvårigheter erkände de brottet, men försvararen Axel 

Carlsson fick dem båda frikända eftersom vittnen kunde styrka 

att de befunnit sig flera mil från brottsplatsen den aktuella 

dagen. Valentes mor blev så glad över domslutet att hon ville 

kyssa domaren, men han hejdade henne och sa: ’’kyss inte mig, 

kyss Carlssson!’’

Under mina första år i Italien 

reste jag hem till Sverige under 

vintermånaderna. Den senaste 

resan hade jag kört hem i min 

Alfa med baktanken att sälja 

den i Sverige. Jag registrerade 

in den och fick svenska plåtar, 

men när det var dags att åter-

vända till Terracina så hade jag 

bilen kvar. Det var alltså med 

en svenskregistrerad Alfa som 

jag gav mig iväg mot San Biagio 

Saracinisco en solig söndags-

morgon. Infarten till byns centrum sker genom en smal stads-

port. Till höger på Piazza Olmo ligger kommunhuset och till 

vänster finns några parkeringsplatser. Jag hade tur och hittade 

en plats. 

Det var nästan folktomt på torget bortsett från en äldre man 

som intresserat noterat min ankomst. Jag kliver ur bilen och 

mannen kommer fram. ’’God dag, god dag’’, säger han på svens-

ka. ”Sei stato in Hallstahammar?” Har du varit i Hallstahammar? 

”Jag har släktingar där. Får jag bjuda på ett glas? ’’Vi går tvärs 

över torget bort till bybaren. Vid bardisken sitter två män. Den 

ene har lagt sin klarinett på bardisken och den andre har ställt 

ifrån sig ett instrument på golvet som ser ut som en säckpipa. 

’’Zio Pietro, piacere”, säger den äldre mannen med säckpipan. 

’’Det här är min vän Jaconelli, han spelar klarinett och själv 

blåser jag zampogna, ett gammalt instrument från sanniternas 

tid.’’ Jaconelli? Det måste ju vara en släkting till vår svenske 

musikant Giovanni. ’’Det är min fasters kusin’’, säger klarinet-

tisten. ’’Jag har bara sett honom på bild, han lär vara bra på 

dragspel’’. Jag berättar att Giovanni Jaconelli i Sverige är mest 

känd som klarinettist, men mannen ser tveksam ut. ’’Klarinett 

är ett svårt instrument. Dragspel är lättare, kan du vika ihop 

en tidning kan du spela dragspel.’’ Jag anar en antagonism hos 

familjen Jaconelli, och det ska snart bekräftas.

San Biagio Saracinisco ligger på gränsen mellan Lazio och 

Molise, ett fattigt och utsatt område som kallas Ciociaria. 

Namnet kommer från ciocia, en slags sandal med lädersula 

som hålls på plats av remmar som snörs runt foten och upp 

efter benet. De blev världsberömda när Sophia Loren gjorde 

huvudrollen i Vittorio De Sicas film ’’De två kvinnorna’’ (1960), 

baserad på Alberto Moravias bok La Ciociara, kvinnan från 

Ciociaria.

Byn har drabbats upprepade gånger av krig och jordbävningar 

som lagt nästan allt i ruiner. Spåren efter den senaste kraftiga 

jordbävningen 1984 finns fortfarande kvar. Efter andra världs-

kriget tog utvandringen fart. Många familjer flyttade till Sverige 

och skrev tillbaka att de hade hittat paradiset. Byn avfolkades 

nästan helt. När det blev bättre tider i Italien återvände en del 

och jag när jag kom dit i början på 1970-talet bodde där omkring 

300 invånare. Klarinettisten 

bredvid mig i baren var långt 

ifrån den ende med namnet 

Jaconelli. Jag tittade i telefon-

katalogen och räknade snabbt 

ut att fyrtio procent av byns 

invånare hette Jaconelli. Och 

självklart hade borgmästaren 

också det namnet.

’’Det har gått bra för många 

Jaconelli som flyttat härifrån’’, 

säger klarinettisten och tömmer 

sitt glas med Vecchia Romagna. 

’’Det tråkiga är att många av 

dem glömt bort sina släktingar som blivit kvar här.’’ Plötsligt 

förstår jag hans lite aviga inställning till vår svenske klarinettist 

Giovanni Jaconelli, de saknade honom i byn.

Det börjar bli dags för lunch och mina nyblivna vänner i baren 

rekommenderar Ristorante Delfina Iaconelli (naturligtvis!). Där 

ska man kunna prova traktens berömda fårostar, hembakad 

pasta och ugnstekt dilamm. Det vattnas redan i munnen när jag 

börjar gå mot bilen. Då upptäcker jag att det bildats en riktig 

folksamling kring bilen. ’’Det var värst vad en Alfa kan väcka 

uppmärksamhet här’’, tänker jag. När jag kommer fram ser jag 

hur en liten gumma har plockat fram näsduken och försiktigt 

torkar av min S-skylt bak på bilen. ’’Den är från Svezia”, säger 

hon gång på gång.’’ Där har jag många släktingar. Jag har själv 

bott i Lidköping innan jag flyttade tillbaka hit. Vad ticker du? 

Hon ser stolt ut över att fortfarande komma ihåg några ord på 

bruten svenska. Snart är samtalet i full gång kring min vita Alfa. 

Alla har något att berätta om släktingar som flyttat till Sverige 

och jag förstår att det gått många tankar från den här lilla byn 

mot vårt land här uppe i Norden.

Två systrar, 81 och 84 år gamla, sköter fortfarande sina får uppe i bergen.
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Bilvårdsfirmor finns det gott om. Mirakelmedlen 
påstås ge ett oöverträffat skydd, ofta till en ett 
högt pris. Har du tid kan du göra ett närapå 
lika bra jobb själv, ofta till en bråkdel av priset. 
Klubbens Juha Grönlund, med ett förflutet som 
egen företagare i bilrekondbranschen, ger oss 
tips och råd.

Många Alfa-ägare vårdar sina bilar ömt. För vissa är tandbors-

tar, diskborstar, fiberduk, vinylglans, avfettning, vax och hink 

med olika kemikalier normala bilvårdsprodukter, andra vill bara 

ha ett riktigt gott lackskydd som förlänger lackens glans och 

underlättar tvätten.

Idag finns det ett hyfsat utbud av polermaskiner för en rimlig 

peng. Med en sådan och riktigt vax kan smårepor tas bort och 

glansen återfinnas.

 – För nybörjaren finns det dubbeloscillerande maskiner för rim-
liga pengar. De är lättare att arbeta med, då man lättare und-
viker polerrosor. De går inte i samma spår två gånger och har, 
precis som skruvdragaren, självbroms, det vill säga de stannar 
då du släpper knappen till skillnad från maskiner med en trissa. 
De senare är bra för repor men kräver samtidigt ökad försik-
tighet eftersom de är effektivare. Slutligen finns det maskiner 
med en fast hastighet om 1500 v/min. De används som slutkläm 
och ger en extremt fin yta, med oöverträffad glans, berättar 
Juha Grönlund.

Är lacken nedgången börjar du med rubbing, som finns i tre 
olika steg. Vilken du ska använda beror på graden av repor eller 
matthet. Juha Grönlund rekommenderar hemmafixaren att 
använda en medelgrov rubbing. Är det inte repfritt efter första 
behandlingen upprepas proceduren istället för att ta en för grov 
rubbing och skada lacken. Det finns även ett medel som kallas 
för scratch remover, den ska du bara använda just på repan, för 

lacken i övrigt är den för grov.

 Rubbingen läggs på över just det ställe du arbetar med för 

stunden. Många applicerar rubbing över hela bilen innan de 

börjar arbeta, vilket inte är att rekommendera då den torkar in. 

Maskinen ställs in på lågt varv och körs med lågt tryck till en 

början. I takt med att rubbingen arbetas in ökas varvtalet men 

trycket minskas. Är repan kvar görs samma procedur om.

– Använd ett flytande vax eller polish. Kolla biltidningarnas tes-

ter eftersom tillverkarna utvecklar sina produkter varje år, men 

undvik vax med silikon. Det används mest för att få riktigt hög 

finish på utställningsbilar. Orsaken till detta är att lacken täpps 

till av silikonet och kan därmed inte andas, precis som vår hud, 

tipsar Juha Grönlund.

Vaxapplicering följer samma regler som rubbing; lägg på vax 

enbart på den yta du ska arbeta med. Överdriv inte, ett tjockt 

lager ger inte bättre resultat utan orsakar bara ett merjobb då 

du ska polera bort det. Kör sektion för sektion, till exempel en 

Slutresultatet varierar beroende på bilens skick. Helt klart är dock att även en gammal lack kan närma sig nyskick efter en skicklig polering.

Längst upp till vä blå allroundtrissa. I mitten en gul trissa för extremt repig lack. Ställer proffskrav på 
användaren! Lammullen längst t.h.bygger värme bra, men måste hållas ren. Längst ner t.v. finns den 
vita lumprullen som lämpar sig bra för aluminium och krom tillsammans med polermedle typ Autosol. 
Slutligen den aprikosfärgade trissan som används på oscillerande maskin både för vax och rubbing. 

T.v. en oscillerande maskin, bra för nybörjaren då lackrosor lätt undviks. I mitten en röd proffsmaskin 
lämplig för att ta bort repor. Slutligen en blå maskin med fast varvtal om 1500v/min med syfte att jobba 
upp glansen till utställningsskick. 

REKOND OCH LACKBEHANDLING PÅ EGEN HAND

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

dörr i taget. Tekniken är densamma som för rubbingen. Skulle 

polertrissan sättas igen av vaxrester används exempelvis en 

hederlig Mora-kniv för rengöring genom att vinkla eggen mot 

den roterande trissan. Dra med handen över den bearbetade 

ytan, är det glatt och slätt har du lyckats. – När du är klar torkar 

du av bilen med en torr bomullstrasa. Sen fuktar du en trasa 

med rekondarens bästa vän - utspädd spolarvätska – och torkar 

av gamla vaxrester och annat damm som bildats under arbetet, 

avslöjar Juha Grönlund. 

Trissor finns i olika färgutföranden. Blå är en mjuk variant som 

passar till allt, gul är extremt grov som används på extremt 

repiga bilar. Ställer proffskrav på användaren, det är mycket lätt 

för oerfarna att repa bilen än värre. Aprikos används för oscille-

rande maskiner som allroundtrissa, vitt används på aluminium 

och kromdetaljer, gärna ihop med Autosol. Kom ihåg att inte 

använda samma trissor för rubbing respektive vax.

’’Bilens lack 
den glänste...

...och kromen
blixtrade i

dess nos’’
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Juha Grönlund arbetar stegvis. Här ses oscillerande maskin med lagom mycket 
vax pålagt för enbart dörren.

Även inredningen får en omgång. Skicket blir bättre än nytt.

Proffsets kemikaliesamling skiljer sig från amatörens att varje medel har ett 
ändåmål. De små numrerade plastflaskorna innehåller rubbing av olika grovlek 
avsett för olika repor. I mitten ses mirakelmedlet spolarvätska i pumpflaska.

Detta är kanske en normal utrustning för hemmafixaren. Jämför med antalet 
produkter som ett proffs använder.

– När jag hade min firma dök det upp en presumtiv kund som 

ville få lacken rekondad. Han tyckte dock att priset var för högt, 

så han åkte hem och gjorde jobbet själv. Nästa dag kom han 

tillbaka med mössan i hand och ville ha hjälp. Den såg riktigt 

eländig ut, med repor och polerrosor över hela bilen som han 

själv orsakat med polermaskinen. Jag tvingades ge honom 

en ny prisbild som var åtskilligt dyrare än den han fick dagen 

innan, eftersom jobbet nu skulle ta hela dagen för mig, fortsät-

ter Juha Grönlund. Det är alltså helt möjligt att förstöra en lack 

med polermaskin om man inte vet vad man sysslar med.

Stolar och annat i textilmaterial behandlas med mattskum, 

samma som du använder hemma för soffan alternativt heder-

ligt såpvatten. Man kan även hyra maskiner avsedda för matt-

tvätt. Passa då på att köra över hemmet så blidkar du även 

hustrun.

– Har du köpt en bil med rökdoft hjälper bara en ozonbehand-

ling. Lämna det till ett proffs med rätt utrustning som fixar det 

för ungefär tusenlappen. Det finns många mirakelmedel, men 

det enda som fungerar bra i långa loppet är en ozonbehnadling, 

säger Juha Grönlund.

JUHAS BILVÅRDSRÅD

Tvätta bilen ofta. En rejäl sanering på lämplig gör-det-själv-hall 

där bilen tvättas grundligt med avfettning och schampoo är en 

given utgångspunkt. Tänk på avfettningens miljöpåverkan om 

du står hemma på garageuppfarten.

Glöm alla mirakelmedel i samma flaska. Det finns inga blandning-

ar av tvättmedel/vax som fungerar varaktigt. Arbetsordningen 

är avfettning, cleaner/rubbing för att avslutas med vax.

Spola noga med högtryckstvätt för att få bort löst sittande 

lort. Lägg på avfettningen nerifrån och uppåt. På så sätt rin-

ner alltid det avfettade ner på en blöt yta och biter inte fast 

igen. Kallavfettning torkar ut gummi. Microavfettning är mest 

skonsam mot miljön, men låt den verka ett par minuter. Avfetta 

aldrig i solen eller på varm bil. Antingen spolar du av med hög-

tryckstvätten eller så tvättar du direkt. Börja uppifrån och tvät-

ta neråt. Använd gärna kvalitetstvättborste på vattenslangen 

som exempelvis Gardena eller Turtle. Eventuellt kan du behöva 

en andra avfettning beroende på lackens renhet.

Skinna bilen torr innan du börjar med antingen rubbing eller 

cleaner. Därefter är det vaxning.

Ta för vana att vaxa (minst) höst och vår. Kör gärna en avfett-

ning följt av en cleaner innan vårens vaxning så du får bort vin-

terns alla salt- och tjäravlagringar. Vid vaxning för hand, använd 

lätt tryck med snabba rörelser så du bygger upp värme – vaxet 

ska smältas in i lacken. Problem med vax som torkat fast löser 

du genom att lägga på lite nytt vax som löser upp det intorkade. 

Använd vanliga vax enligt ovan. Vill du ha bättre resultat kan du 

köpa dyrare medel av tillverkare som Lahega eller Meguiars.

För att sätta pricken över i kan du använda en produkt som 

Turtles Wet ń Black eller liknande på däcken.

FAKTA 

NAMN:  JUHA GRÖNLUND

ÅLDER: 42 ÅR

BOR: NORRTÄLJE

FAMILJ: HUSTRU, TVÅ SÖNER ETT OCH TRE ÅR GAMLA

KÖR: ALFA 75 TS, 156 2,5 SW, SAAB 9-5 AERO

TIDIGARE: ÄGT MER ÄN 20 ALFA, MEN ALDRIG EN ALFA 90.

Polerdukar fungerar för bilvård, även om de snabbt mättas 

och bara drar runt vaxet. Fiberdukar är att föredra då den har 

en förmåga att ta åt sig mer av vaxet innan den mättas. Även 

bomullstrasor av gamla lakan eller liknande fungerar.

Om du inte har möjlighet att sköta bilen på egen hand så bör 

du överväga att lämna bilen på lackbehandling. En behandlad 

bil är så mycket lättare att tvätta och du slipper slita i tvätt-

hallen varje vecka så kostnaden blir inte så mycket dyrare i 

slutändan.

Lortig läderklädsel kan behandlas med filmjölk(!). Arbeta in 

filmjölken med en trasa eller svamp, låt verka ungefär 20-30 

minuter. Tvätta bort med fuktad trasa (vatten eller såpvatten) 

Låter du filmjölken sitta kvar mer än tre timmar använder du 

utblandad spolarvätska för att få bort filen. Kör därefter över 

klädseln med läderbalsam som återfettar skinnet. Konsten att 

vårda läder är allt för stor för att behandlas här, så det lämnar 

vi därhän.

Tack till Juha Grönlund för material och tid till denna artikel!

Lystern är enastående efter en behandling. En annan fördel är att tvättning går så 
mycket lättare då lorten inte biter fast på samma sätt som på en obehnadlad bil.
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Det är inte varje år Club Alfa Romeo kan hyra vad som en gång 

var Sveriges Grand Prix-bana. 2008 är ett sånt år när vi får låta 

våra kära Alfa Romeo sträcka ut på den gamla F1-banan som 

invigdes 1968. Faktum är att en F1:a med Alfa Romeo-motor är 

den bil som fortfarande har varvrekordet. Det var den beröm-

da  ”fläktbilen” där man lät en stor 

fläkt  ”kyla motorn” genom att suga 

upp luft under bilen. Den visade sig 

vara överlägsen men konkurrenterna 

fick också åka bakom den i ett väldigt 

sprut av grus och skräp som bilen 

sög upp från banan och skickade 

det bakåt i en luftström. Man kan 

utan att överdriva kalla den för en av 

världens snabbaste åkdammsugare! 

Konstruktionen förbjöds men varv-

rekordet från 1978 satt av Niki Lauda i en Brabham med Alfa 

Romeo-motor kvarstår fortfarande än i dag!

Det är nu 30 år sedan Alfan satte banrekordet och många 

kan ta det jubileet som en bra anledning att komplettera sam-

lingen med räserbanor som man kört på med sin Alfa Romeo. 

Bankaraktären liknar inget annat i Sverige. Långa sugande 

kurvor med rejäl dosering eller snarare bankning. Nån har sagt 

lite skämtsamt att tittar man ut genom sidorutan i de värst 

doserade kurvorna ser man bara himmel på förarsidan och på 

högersidan ser man bara gräs och lååååååånga curbs.

Fick själv genom lyckliga omständig-

heter testa en av Rajamäkis gamla 

Formel 1 bilar på den banan för ett 

antal år sedan och det var en stor 

upplevelse som jag försökte beskri-

va i ett Klöverblad för ett antal år 

sedan. Tio varv på korta banslingan 

som fortfarande sitter fastetsade 

inne i hjärnan.

Banan är väldigt bred jämfört med många andra banor vi kör 

på så spårvalen blir ännu tydligare, men framförallt doseringen 

/ bankningen i kurvorna gör att man kan åka väldigt mycket 

fortare i vissa svängar än vad vi normalt är vana vid. Under en 

vårtest inför STCC dånade Niclas runt i sin Super Touring 156:a 

själv på banan medans jag jagade på och höll undan ur spår så 

NIKI LAUDA, CLAY REGAZZONI, RICARDO PATRESE,  

JAMES HUNT OCH INTE MINST RONNIE PETERSON 

HAR KÖRT PÅ ANDERSTORP. 

NU ÄR DET DIN TUR.
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gott det gick med hans standard Alfa 156 Selepeed när han kom 

farande. Åkte också med några varv med Niclas där han för-

klarade några av banans lurigheter och fick höra några sköna 

skrönor från tiden då han åkte formel 3. Jag förvånades då över 

hur fort det går att åka i doseringarna på Anderstorp med en 

standardbil och sög åt mig av allt han gjorde och sa.

Jag vet från tiden med Niklas Karlsson att deras bilar befin-

ner sig i karusellen är lika lång tid som de befinner sig på 

långa rakan. Därför var det viktigt att ställa in bilarna så att 

de går fort i den långa karusellkurvan. Där finns mycket tid att 

tjäna.  Utgången ur den tvära vänstern in i karusellen är som 

gjord för att bromsa på sig i så att man får en dålig utgång in i 

den långa karusellkurvan och får dålig fart genom hela karusel-

len. Och ligger man i bästa spåret för att få en bra utgång ur 

vänstern så är det superenkelt för någon att attackera på insi-

dan och gå om. Bankonstrukören hade nog kul när man ritade 

det partiet. I slutet av karusellen går det mycket fort, och det 

gäller att inte flyta ut för långt i utgången för då är man stekt 

i inbromsningen till den tvära vänstern som är avslutningen. 

Också ett ställe att köra om på. Ni ser själva på banskissen. En 

annan rolig sak med Anderstorp är den långa rakan där förmå-

gan att göra korrekta högfartsinbromsningar sätts på prov. I 

slutet på rakan svänger det tvärt höger! Ytterligare ett ställe 

att köra om på där man eller mus koras vart och vart annat varv 

under tävlingar.

Depåområdet har fått en välbehövlig uppfräschning på senare 

år då banan sen en tid har nya ägare. Helgen 6-8 juni kommer 

också Ronnie Peterson Memorial Grand Prix att köras på banan 

med gamla tidstypiska F1:or. (Mer info på www.flatout.info) Synd 

att Brabham BT 46 blev förbjuden, annars hade man kanske 

kunnat satsa på en pallplats i det rejset!

Nu får du ta chansen att köra din egen Alfa och njuta av banan 

och bilda dig en uppfattning om hur det är att köra på en rik-

tig internationell storbana – för det är faktiskt Scandinavian 

Raceway än idag. Vi kommer att köra på hela bansträckningen!

TEXT: ÅKE NYBERG OCH STAFFAN ERLANDSSON
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JTCC – Tuffaste klassen i år?
Aldrig har väl JTCC haft så mycket fokus som i år. Ett flertal 

”stora” team satsar nu i JTCC, däribland satsar Mattias Ekström 

på Simon Reinbert i en Redbull sponsrad Audi, Alx Danielsson 

och Rickard Rydell kommer med två förare i Seat, Picko Troberg 

kommer med ett team bestående av två förare som kör MG 

Rover. Kenneth Hansen kommer med ett två-bilsteam plus ett 

antal andra namnkunniga förare och team. Tänk bara att  åter-

försäljaren AB G Persson från Uppsala kommer med 3 bilar till 

starten. Det kommer att bli tufft i år!

Totalt är det nu 29 förare föranmälda. Det blir fler bilmärken 

än någonsin Audi, VW, Seat, Ford, Peugeot, Citroën, Renault, 

Toyota, MG Rover och naturligtvis en röd Alfa Romeo 147.

Tävlingskalendern är spikad (se fakta ruta) vi kommer att köra 

18 race uppdelat på 9 tävlingshelger. Däribland finns Norska 

Våler och häftigast av allt stadsloppet i Göteborg. Det är också 

klart att JTCC kommer att finnas med som en del i TV program-

met Race med Johan Torén.

För min del så är det så att bilen nästan är helt färdig. Nu i 

veckan (dvs. samma vecka som jag skriver det här) så kommer 

vi att göra komplett hjulinställning på bilen. Tanken är att vi 

kommer att ta fram ett par olika standard inställningar som vi 

sen kan testa på mellan när vi kommer ut på banan. Vi kommer 

också att göra en avvägning av bilen så att vi får klart med 

totalvikt och balans. 

Sen så väntar jag på en ny ratt från LM Motorsport (men den 

har nog kommit innan det här är i tryck) och ett set nya fälgar. 

Mest troligt blir det OZ Ultraleggera, dessa väger 6,46kg och vi 

har en minimivikt på 6kg. De fälgarna jag har nu väger nästan 

9kg vilket gör att jag tjänar mer än 2,5kg /hjul och får en mycket 

snyggare fälg.

Det har också blivit bestämt med enhetsbränsle för klassen. 

Det blir Aspen E som kommer att bli JTCC bränslet vilket jag 

tycker är bra för då får vi ett bränsle av väldigt jämn och hög 

kvalitet. Vi försöker nu få tid att ”mappa” insprutningen efter 

detta bränsle men tyvärr så är det tight om tid så vi får se om 

vi hinner det innan tävlingsstarten.

Hur det än blir med det så kommer våren med stormsteg, knop-

parna börjar synas i träden, solen är uppe längre och längre 

och det finns inte en snöflinga i sikte. Jag kan inte annat än 

längta tills jag får ta ut bilen på första testen. Andra tisdagen 

efter påsk sker det, då har vi en heldagsträning på Gelleråsen 

i Karlskoga.

I övrigt så fortsätter mitt arbete med att leta sponsorer, ibland 

får man en känsla av att racing inte är hur snabb man är på 

banan utan mer hur snabb man är med att skaffa pengar. 

Jag ägnar mycket av min lediga tid till att skriva och ringa till 

påtänkta sponsorer. Det är under dessa tillfällen fantasin kom-

mer och kreativiteten i huvudet flödar, man börjar tänka: 

– Hm, Club Alfa Romeo hur många medlemmar har dom? Jasså, 

ca 2000 st, okey om jag lyckas få 25% av dem att sponsra mig 

med 100 kr så skulle det ge mig 50000 kr! Hur lyckas jag med 

det?

Ja, ja tanken finns, idén mal i huvudet och vem vet helt plötsligt, 

kanske redan till nästa krönika har min idé blivit mer konkret. 

JTCC 2008

Om ni är på plats på någon bana hoppas jag att ni kommer förbi mitt tält och önskar lycka till.

Robin är laddad inför dom tuffa racen i JTCC.

Visst är hon vacker...

Vad är JTCC?
JTCC är en SM-klass och körs i samband med STCC tävlingar 

på ett flertal av de större banorna i Sverige. Bilarna är svensk-

sålda standardbilar på max 1600cc och drivmedlet är E85. 

Bilarna skall vara framhjulsdrivna och utan turbo / överladd-

ning. Vissa enklare modifikationer och ombygnationer för 

högre prestanda och säkerhet får göras efter ett regelverk 

uppsatt av FIA. Klassen är öppen för förare mellan 16 och 25 

år och klassen är känd för tighta och intressanta fighter som i 

de större klasserna.

JTCC-KALENDERN 2008

Ring Knutstorp 20 april

Sturup Raceway 4 maj

Gelleråsen, Karlskoga 1 juni

Göteborg City Race 14 juni

Sturup Raceway 29 juni

Falkenbergs Motorbana 13 juli

Ring Knutstorp 31 augusti

Våler (Norge) 14 september

Mantorp Park 28 september

Eller kanske någon av er med mer erfarenhet kan tipsa mig om 

någon smart idé. Jag är idel öra.

En annan sak som jag tycker är väldigt kul är att min lärare och 

mentor Mattias Andersson har köpt Thompsons Alfa Romeo 

156 som han kom 3:a med i WTCC 2007. Jag ser verkligen fram 

emot att följa Mattias under den kommande säsongen.  

CIAO//ROBIN
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KLUBBSHOPPEN

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

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

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

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

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

12/13 10

17 16

23

19

18

20

21

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

19 ALFA ROMEO-PIN
13 MM 
35:- (45:-)
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.

20 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.

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

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

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

24 PARAPLY
(EJ PÅ BILD)
195:- (295:-)
Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i 
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

KLUBBSHOPPEN

1

2

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 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40 
275:- (325:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 

3

6

78 22

5

4

Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

4 FICKLAMPA MED DYNAMO
95:- (120:-)
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 
snabba tryck på handtaget så är den laddad 
och klar att användas. Helt oumbärlig att ha i 
handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

5 BÄLTE MED VERKTYGSSPÄNNE
295:- (330:-)
Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel, 
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöppnare. 
Varför ha verktygslåda längre?

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

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

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

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

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

11 KLISTERDEKAL CLUB ALFA 
ROMEO 
(EJ PÅ BILD)
8 CM 
30:- (40:-)
Rund dekal med Clublogo

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

9
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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 

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 13

var med och utvecklade, färgkombinationer 

interiör-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 250:- 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

2
3

5

6

7 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.

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

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

När detta klöverblad ligger i Er hand har boklådan fyllts på med en färsk sändning 
böcker, även några nyheter finns dessa kommer att presenteras i nästa Klöverblad.
Det är möjligt att några priser kommer att ändras.
DVD ń har vi redan nu höjt med 30:-, notera att denna är slut hos förlag.
Några böcker har försvunnit ur sortimentet beroende på slutförsäljning osv.
Välkommna med beställningar och frågor. bokhyllan@alfaromeo.org

Ni som hade ”restorder” har redan fått ett mail om detta.

BJÖRN NILSSON

NYHETER I 

BOKHYLLAN
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Alltför sällsynt, men trevligt är det då någon fat-

tar pennan, eller tangentbordet, och hör av sig till 

KB-redaktionen! 

Anders läser uppenbarligen Klöverbladet nog-

grant, och tycker sig finna ett fel i svaret till 

Hjulnöt nr 13. Där citeras Lars Ryefalk, och visst 

kan man tolka hans text som att han tror Meteor-

motorn satt i Spitfire. –Men, han har ju faktiskt 

svarat rätt på denna fråga, och samtliga andra, 

och vet säkert att så inte var fallet, i jaktplanet 

satt den kompressormatade Merlin.

Merlinmotorn är en 60 graders V12:a med 27 

liters slagvolym, 4 ventiler per cylinder och över-

laddad med tvåstegs, tvåväxlad centrifugalkom-

pressor. Den väger ca 765 kg och ger närmare 

2000 hp vid ca 3000 rpm. En sådan motor lär 

en lätt excentrisk engelsman ha installerat i sitt 

bibliotek, anslutit till en växellåda så att motorn 

kan driva, håll i er nu!, en pennvässare! - Och så 

finns det de som hävdar att pengar inte gör livet 

roligare! Löjligt.

Per Gillbrand skulle säkert önska att han hade 

en Merlin i källaren, men enligt alla tillgängliga 

uppgifter är det ”bara” en Meteor.

Om KB-redaktören anser sig ha plats, kommer 

här en större bild på denna magnifika maskin. 

Observera hur man formligen ”sytt samman” 

kompressorn med en myriad små, tätt placerade, 

skruvar. Snyggt! 

Den som vill avnjuta det karaktäristiska ljudet 

från en Spitfire / Merlin, prova 

http://www.spitcrazy.com/Merlin1.wav

Mer finns på YouTube…

BJÖRN S

Det kom ett brev... ...som får ett svar!
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Repetition
Med en så kunnig läsarkrets som Klöverbladets, finns naturligt-

vis ingen anledning förklara vad under- respektive överstyrning 

är. Men, Tekn Red har råkat hitta ett fint foto från Crystal Palace 

år 1964, och vill gärna inkludera detta, bild 1. Jochen Rindt leder 

i sin överstyrande Brabham F2, jagad av Graham Hill som käm-

par med markant understyrning.

Bild 1. Those were the days! Rindt leads, with Hill in hot pursuit.

Vid denna tid, i början av 60-talet, var det inte tal om annat 

än att föraren ensam var ansvarig för att hålla sig på banan, 

eller vägen. Som bild 2 antyder kunde då även landsvägsfordon 

drabbas av elakartad understyrning! 

Bild 2. Även ett fullblod kan i vissa lägen uppvisa ett uns av understyrning…

Standard på hög nivå
Den tekniska utvecklingen har medfört att dagens standardbi-

lar har hjulupphängningar, som ger utmärkta vägegenskaper, 

och i mångt och mycket eliminerar överdriven tendens till över- 

eller understyrning. Detta gäller i varje fall vid normal körning 

på allmän väg. Men, pressad till gränsen för det möjliga på en 

bana, kommer de i bilens konstruktion inbyggda kompromis-

serna fram. Numera, då snart nog alla bilar är framhjulsdrivna, 

är det sällan överstyrning som är problemet. Fordonet på bild 

3 är ingen Alfa, tack och lov, men ett skolexempel på den gro-

teska understyrning en del framhjulsdrivna bilar drabbas av, då 

föraren verkligen ”tar i ” på en slingrig bana.

Bild 3. Elakartad understyrning hos framhjulsdrivet fortskaffningsmedel.

Bortplogat nöje.
En bil som uppför sig på detta sätt är inte rolig, och värst av allt, 

det finns inte mycket man som förare kan göra åt eländet. Att 

öka gaspådraget leder bara till att framhjulen plogar än värre. 

Släpper man på gasen kan det hända att bakvagnen slänger ut 

lite och hjälper in bilen i kurvan, men hur roligt är det? Man vill 

ju kunna gasa sig genom och ut ur böjen! Jämför detta med en 

bil med drivning separerad från styrningen, alltså bakhjulsdri-

ven! Om denna bil understyr, har piloten bara att gasa på en 

smula, bakdäcken tappar lite av sidogreppet, och styr in ekipa-

get i kurvan. Med lite träning kan den skicklige föraren justera 

spåret genom kurvan på ett synnerligen tillfredställande vis, 

även om det ibland kan bli en aning för mycket av det goda, 

bild 4.

Bild 4. Pådragsinducerad överstyrning hos rätthjulsdrivet fordon.

ABS.
Praktiskt taget alla bilar har ju numera låsningsfria bromsar, 

ABS. Vid varje hjulnav sitter varvtalsgivare, bild 5. Dessa rap-

porterar till bromssystemets styrdator hur snabbt hjulet rote-

rar. Om programmet i datorn upptäcker att ett eller flera hjuls 

hastighet minskar onormalt snabbt, reducerar det blixtsnabbt 

trycket till rätt bromsok, så att de hjul som tenderar att stanna 

börjar rotera igen, och styrförmågan bibehålls. 

Fattig mans diffbroms.
Ibland använder man samma system till att efterlikna effekten 

hos en diffbroms. Om ett av drivhjulen tenderar att tappa grep-

pet, och därför snurrar fortare än det andra, så griper ABS-

systemet in och bromsar det hjulet, varvid mer vridmoment 

överförs till det andra. Detta är en billigare lösning än en riktig 

differentialbroms, hårdvaran i form av bromsstyrutrustning  

och varvtalsgivare finns ju redan, och ”endast” mer program-

vara behöver utvecklas

Antisladdsystem, för och emot.
Den paniska rädslan för överstyrning har lett till utveckling av 

s k ESC-system, vilket står för Electronic Stability Control. Även 

i dessa använder man hjulgivarna, men kompletterade av fler 

sensorer, bild 6. 

Styrdatorn i en bil med ESC behöver förutom hjulvarvtalen mer 

information: En givare i styrningen rapporterar hur mycket 

föraren vrider på ratten. Avancerade signalgivare mäter och 

rapporterar acceleration eller retardation i bilens längdriktning, 

samt hur snabbt bilen vrider sig kring sin mittpunkt, hur den 

girar skulle man säga om den var en båt.

Alla dessa data behandlas av stabilitetssystemets datorpro-

gram. Detta läser av hur mycket och hur snabbt föraren vrider 

på ratten, och jämför dessa uppgifter med värden från girnings-

givaren och hjulvarvtalsgivarna. Om jämförelsen visar att bilen 

styr in i kurvan snabbare än den borde vid aktuell rattrörelse, 

drar programmet slutsatsen att bilen överstyr och sätter in 

motåtgärder. För att förhindra bakvagnen att sladda ut, brom-

sas ytterhjulet fram, vilket inducerar mer understyrning och 

förhindrar en bakvagnssladd, bild 7.

Ofta nöjer sig inte bilens ESC med att bromsa ett eller annat 

hjul, det kan också minska gaspådraget om det finner lämpligt. 

Så vitt känt kan systemen än så länge inte ”ta tag i ratten” och 

styra emot…

 Elektronisk stabilitetsstyrning, ESC, till vardag & fest!
TEXT: BJÖRN SANDBERG

Fortsättning nästa uppslag

Bild 7. Den elektroniska stabilitetsstyrningen griper in och minskar överstyrningen.

Bild 5. Givare för hjulets 
rotationshastighet 
integrerad i hjulnavet. 
I signalkabeln kommer 
en puls för varje tand på 
ringen, ”Sensor ring”.  

Bild 6. Några av givarna i en ESC-utrustad bil.
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Säkert till vardags, men kul på banan?
Det är ingen tvekan att ESC bidrar till säkerheten i vanlig trafik, 

men för mer entusiastisk körning, som t ex på Club Alfa Romeos 

banträffar, kan ett överdrivet nitiskt antisladdsystem vara en 

plåga. Upphetsade av myndigheter och motorjournalister har 

många tillverkare programmerat in en alltför påträngande ten-

dens till understyrning. – Antag att föraren medelst skickliga 

åtgärder med ratt och pedaler har fått bilen i en lätt överstyrande 

position, och börjar gasa för att accelerera ut ur kurvan, vad hän-

der? ESC-programmet grips av panik, tror att föraren tappat kon-

trollen, och sätter in kraftfulla motåtgärder, minskar gaspådraget, 

bromsar ett hjul här, ett där. Bilen tappar fart, understyr bort från 

det önskade idealspåret! Ibland kan ESC kopplas bort, helt eller 

delvis, men inte alltid. 

Komplext problem, kompetenta 
program.
Nu är det givetvis så, att programmeringen av ett antisladdsys-

tem inte är någon barnlek. Systemet måste blixtsnabbt avgöra 

vad som sker med fordonet, besluta om det skall ingripa, och 

sätta in korrekta åtgärder, så att inte situationen förvärras. 

Det ligger tusentals timmar av mjukvaruutveckling och tes-

ter bakom ett sådant program, och man kan inte göra som 

Microsoft, släppa ut halvfärdiga program, som kunderna sedan 

får prova ut! – Nej, dessa program kan bokstavligen avgöra liv 

eller död, och ”buggar” får bara inte förekomma. Därför är 

det naturligt att man satsar på att ge bilen ett så sävligt och 

”säkert” beteende som möjligt, och inte släpper nya versioner 

oftare än nödvändigt…

Motvilligt erkännande.
Nu finns det en och annan bilproducent med hjärtat på rätta 

stället, som i stället försöker använda antisladdsystemet till att 

förbättra bilens balans, även vid extrem hårdkörning! Det bär 

Tekn Red verkligen emot, men sanningen måste fram: Vissa 

japanska tillverkare har uppenbarligen lyckats så väl, att även 

medelmåttiga chaufförer kan framstå som glimrande mästare 

bakom ratten, och professionella tävlingsförare låter systemet 

förbli tillkopplat, eftersom de inte kan göra bättre själva! Denna 

”super-ESC” finjusterar momentfördelningen mellan fram och 

bakhjul, bromsar kortvarigt olika hjul vid rätt tillfällen, med 

resultat att bilen sveper genom kurvorna i perfekt fyrhjuls-

sladd, ungefär som man kan se på gamla filmer från tävlingar 

på 60-talet.

Mer normala bilar, och dit måste vi tyvärr hänföra dagens Alfa-

modeller, är framhjulsdrivna, och ESC-systemen av ”Safety-

First-typen”. Präktiga och säkra till vardags, överdrivet under-

styrda på bana. – Men, märkligt nog kommer detta sällan fram 

då motortidningarna är ute och gasar på Nürburgring eller 

Mantorp, bild 8.

Pressbilar utan later.
Pressens provbilar slinker genom kurvorna med helt neutralt, 

eller lätt överstyrt, beteende, hur kan det komma sig? Det är 

inte utan att man börjar misstänka att bilarna, som tidningarna 

testar, är specialpreparerade, och nu har det uppdagats att så 

faktiskt är fallet! 

Man måste ge Alfa Romeo en eloge för det listiga sätt man gått 

till väga! Man har utvecklat ett system, som medger att ESC 

använder olika program, beroende på om testgänget är ute 

och sladdar på bana, eller kör i trafik! I det första fallet kopp-

las version C in, samma mjukvara som tävlingsbilarna i WTCC 

utnyttjar, program som aldrig sätts i händerna på de vanliga 

bilköparna. I trafik, däremot jobbar antisladdsystemet efter den 
Bild 9. Ingen ABS, ingen ESC, ingen elektronik över huvud taget, men lätt överstyrning när föraren så önskar!

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. 

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

Bild 8. Inte ett spår av understyrning hos testbilen. KB vet varför!

standardiserade understyrningsivriga version S. 

Hysch!
Självklart kan inte programbytet ske öppet, ty vissa småaktiga 

skribenter skulle kunna ta illa upp om Alfafolket kom ilande med 

nya programminnen till styrenheten beroende på körförhållan-

dena. Här har Alfa visat prov på samma list och handlingskraft, 

som på 60-talet, då man klassade in en typisk Coupé, nämli-

gen GTA 1600, i standardvagnsklassen, och sopade banorna 

med konkurrenterna. I alla Alfa Romeo efter tillverkningsår 

2001, (Ej dieseldrivna!) utrustade 

med ESC, finns samtliga stabili-

tetsprogram inlagda i styrning-

ens ROM-minne. Dessutom har 

styrenheten en GSM-mottagare 

inbyggd. Alfas pressfolk kan 

med hjälp av sin mobiltelefon 

ringa till bilen och välja vilket 

program i antisladdsystemet en 

viss bil skall använda! Torrt väg-

lag och Auto Motor & Sport kör 

på Hochenheim, aktivera WTCC-

programmets tuffaste version, 

C1/4! Snömodd och Vi Bilägare 

åker till Sälen, på med understyr-

ningens moder, S-programmet! 

(Stradale) 

Efter en sekretessmiss hos Alfa 

Corse, kan KB här avslöja hur 

du själv väljer stabilitetsprogram: 

Tag helt enkelt din mobiltelefon, 

sänd ett SMS som börjar med 

chassinumrets 4 sista siffror, nnnn. Därefter # och styrpro-

grammets beteckning. 

0 ger standard, 1-4 ger mer och mer överstyrning. T ex, för några 

njutbara varv runt Gelleråsen, skicka nnnn#3! Mobilnumret är 

0706402365. Lycka till, tag det försiktigt och tala inte med 

Alfas återförsäljare om detta!

Till slut en liten varning: Var mycket noga med att sända rätt 

nummerkombination i SMS:et! Att skicka en otillåten slutsiffra, 

kan få fatala konsekvenser, t ex att systemet aktiverar maximal 
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Nr. Ärende Anteckningar/Noteringar När Ansvarig(a)
1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna. Noterade att Stefan Swedbratt och Stefan 
Werner hade meddelat förhinder och inte var 
närvarande.

2 Mötets behöriga 
utlysande

Ordföranden meddelade att mötet utlysts genom 
utskick av kallelse via e‐post 2008‐02‐16.

3 Föregående mötes 
protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till 
handlingarna.

4 Fastställande av 
dagordning

Dagordningen fastställdes som föreslagen.

5 Ekonomisk rapport RC redogjorde för klubbens ekonomiska ställning, som 
är något bättre än motsvarande tidpunkt föregående år. 
Medlemsavgifterna har influtit tidigare än vanligt. 
Påminnelser för 330 obetalda medlemsavgifter skall 
skickas. Torbjörn Wulf, Racelane, har åtagit sig 
uppgiften att sälja annonsering i KB och har ett mål att 
generera SEK 200 000 i årsintäkter.

RC

6 Aktiviteter 2008 De olika aktiviteter som planerats för 2008 diskuterades 
som separata punkter

6.1 Skokloster ÅN har kontaktat de nya ägarna och vi är välkomna. 
Boende är nu tillgängligt i renoverad byggnad. 
Tidningarna Automobil och Klassisker kommer att 
finnas på plats. Övriga utställare kan komma att 
kontaktas.

1/5 ÅN

6.2 Mässa - Malmö Motormässan i Malmö äger rum 27‐30 mars. Klubben 
kommer att ha en monter med en bil på plats. Björn 
Nilsson ansvarar för organisationen, Henrik Selbo 
kommer att ta med artiklar för försäljning. RC planerar 
att besöka mässan.

27‐30/3 Björn Nilsson

6.3 Alfa Romeo 100 år Klubben har kontaktats av Alfa‐klubbar på kontinenten 
som planerar gemensamma aktiviteter i samband med 
Alfa Romeos 100‐årsjubileum 2010. Fredrik Lavesson 
har haft kontakter. Ärendet diskuterades och 
sekreteraren utsågs som ansvarig för koordinationen av 
arrangemang. Ett förslag var att organisera ett 
gemensamt arrangemang i Skandinavien som är 
anpassat till de kontinentala Alfa‐klubbarnas och 
företaget Alfa Romeos planer. En grupp formas i 
Sverige för detta ändamål, som inkluderar bl.a. BH och 
FL.
I samband med detta diskuterades också ett utvidgat 
samarbete med de övriga Skandinaviska Alfa‐
klubbarna och detta skulle kunna utgöra grunden för 
ett sådant samarbete.

2010 BH

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 08:01
Stockholm 2008-02-23

6.4 Kinnekulle - 
banmöteshelg

I samband med banmöteshelgen 2008‐08‐02/03 kommer 
kringarrangemang att genomföras. Övernattning och 
gemensam middag skall arrangeras. Ett uppdrag gavs 
till Stefan S. & Stefan W. att arrangera och koordinera 
med banmötesansvarige, Christian Waltgård.

< 2‐3/8 SS, SW
Samordnas 

med Christian 
Waltgård

6.5 Övriga Tjolöholm kommer att äga rum 25:e maj.
Johan Svensson och Fredrik Sigbjörnsson har antytt att 
de möjligen kommer att genomföra en KulTur i 
Karlstads‐trakten. RC håller kontakten.
RC har tankar rörande ett arrangemang i Skåne 1:a maj, 
parallellt med Skokloster men med syd‐Svenska 
medlemmar som deltagare.

Det beslutades att endast de arrangemang där CAR tar 
en aktiv roll kommer att annonseras på Internet. Andra 
möten eller möten där inviduella medlemmar deltar 
kommer inte att publiceras under Aktiviteter.

7 Banmöten 2008 och 
deltagaravgifter

Banmötesprogrammet är fastställt och deltagaravgifter 
fastställda.

7.1 Banmöten Alla datum är bekräftade, med undantag för 
Anderstorp. Banmötesdatumen är:
Gelleråsen 2008-05-03 Aris Stamos

Anderstorp 2008-05-16 Micha 

Knutstorp 2008-06-28 Jakob 
Thorsteinsson

Kinnekulle 2008-08-02

Kinnekulle 2008-08-03

Mantorp 2008-09-06 Fredrik 
Malmberg

7.2 Banmötesavgifter

•    200:- för PR-licensen

7.3 Förarlicenskurser

FÖRHÖJDA AVGIFTER:
Årets dyra banhyror: Anderstorp och Mantorp
•    600:- för medlemmar i CAR som anmäler sig i tid

Christian 
Waltgård

Avgiften från förra året kvarstår. Dock kommer en extra avgift på 100:- att 
debiteras för Anderstorp och Mantorp för att kompensera för den högre banhyran 
för dessa banor. Avgiften för PR-licensen kommer att öka till 200:- för att stimulera 
fler deltagare att genomgå licenskurs. Dessutom kommer gällande regel 
beträffande utfärdandet av endast en PR-licens per person och år att upprätthållas 
strikt:
STANDARDAVGIFTER:
Gelleråsen, Knutstorp, Kinnekulle
•    500:- för medlemmar i CAR som anmäler sig i tid

• 500:- i deltagaravgift för Challenge utöver banmötesavgiften

Gratis licenskurser för medlemmar kommer att hållas även under 2008. De kommer 
att äga rum på Gelleråsen, Anderstorp och Kinnekulle (en dag).

•    850:- för medlemmar i CAR som inte anmäler sig i tid

Dubbelmöte
lördag & söndag

• 750:- för deltagare som inte är medlemmar i CAR
ÖVRIGA AVGIFTER:

•    750:- för medlemmar i CAR som inte anmäler sig i tid
• 750:- för deltagare som inte är medlemmar i CAR
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8 Annonsering / 
Sponsring

Sponsor/samarbetspartner för Challenge‐serien 
diskuterade. Förargruppen är informerad men 
ambivalent och avvaktande. Farhågan är att de extra 
insatser som skulle krävas inte uppvägs av det 
ekonomiska tillskottet till serien. MF fick uppdraget att 
fortsätter utforska det ärende och återkomma med 
förslag.
RC påminde om kontakterna med Racelane och 
annonsering i KB och på webbplatsen diskuterades.

MF, RC

9 Hemsidan, ev. 
engelsk version

Ett utkast till en presenatation av CAR på engelska har 
tagits fram av BH. Den kommer att slutföras med avsikt 
att inkluderas på webbplatsen.
En diskussion hölls också om webbplatsen i sin helhet 
och möjligheten att segmentera innehållet. Det skulle 
kunna tillåta större möjligheter att styra tillgången till 
information för besökare, registrerade användare samt 
CAR medlemmar. Ett arbete pågår hos leverantören 
Membro som kan leda till ändringar.

< 2008‐05 BH

10 Medlemskort Medlemskorten är tryckta och distribueras med KB. RC

11 Medlemsförmåner RC redogjorde för den informella undersökning han 
gjort bland medlemmar om eftersökta förmåner. Han 
berättade också om de kontakter han haft med 
potentiella leverantörer och det är klart att klubben 
som grupp är alltför liten för att vara av intresse. Det 
gäller exempelvis områden av störst intresse såsom 
försäkringar och drivmedel. Beslutades att detta ärende 
skulle avslutas.
Medlemsförmåner kan dock med framgång förhandlas 
fram lokalt.

RC

12 Medlemsenkät RC presenterade åter det utkast till enkät som han tagit 
fram. Beslutades att en on‐line enkät skulle sättas i drift 
och en tryckt enkät bipackas KB. Enkäten skall dock 
förfinas för att eftersökt information skall uppnås.

RC, BH

13 Medlemsvärvning RC redogjorde för samtal som förts och ett förslag är att 
gjöra ett riktat utskick till registrerade ägare av Alfor 
som inte är klubbmedlemmar. Den uppskattade 
kostnaden för en sådan kampanj är c:a 13 000 kr, inkl. 
porto. Ett förväntat resultat skulle kunna vara 200 ‐ 300 
medlemmar. Med en uppskattad ackvisitionskostnad 
på 45 ‐ 65 kr per ny medlem ansåg styrelsen att det 
skulle vara en god investering och RC fick i uppdrag 
att fortsätta arbetet.

RC

14 Visitkort Thommy Lehrgrafven arbetar med att ta fram kort för 
styrelsemedlemmar. Det kommer att produceras utan 
kostnad för klubben.

< 1/4 Thommy 
Lehrgrafven

Tidigare bordlagda ärenden

15 Stadgar BH arbetar med en revision av nuvarande stadgar, 
vilka innehåller ett antal formatterings‐ och textfel. 
Reviderade stadgar skall godkännas av Styrelsen för att 
sedan presenteras för antagande av Årsmötet.

< 1/8 BH

16 Arbetsordning, 
styrelsemöten

Avsikten är att utarbeta ett tidsschema för insamling av 
mötesfrågor, sammanställning av dagordning, bokning 
av lokal, etc. BH sammanställer förslag till nästa 
styrelsemöte.

< 10/4 BH

17 Grafisk profil En grafisk profil som specificerar typsnitt, textstorlek, 
färger etc. skall tas fram. Till en början kommer BH att 
distribuera mallar i Word‐format för dokument.

< 10/4 BH

18 Inventering av 
klubbegendom / 
Lagerlokal

Detta ärende avslutas. Det har visat sig omöjligt att få 
en samlad bild av den lösegendom klubben har på 
olika ställen i landet.

RC

19 DVD-produktion Diskussion hölls om användingen av den film som nu 
färdigställts av Mats Strandberg. MF skall kontakta MS 
för att diskutera ärendets fortsatta behandling. Bordlagt 
till nästa Styrelsemöte.

< 10/4 MF, RC

20 Lobbyverksamhet Beslutades att CAR inte på egen hand skall bedriva 
politisk lobbyverksamhet. Arbetet sker genom de 
kanaler som SBF och MHRF erbjuder. Ärendet avslutat.

BH

21 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte planeras att hållas telefonledes i 
mitten av april.

15/4 AN, BH

22 Övriga frågor Distriktstillhörigheten i SBF diskuterades. För 
närvarande tillhör CAR Västmanlands/Södermanlands‐
distriktet. Dock skall, enligt klubbens stadgar, CAR 
tillhöra det distrikt där klubben har sin hemvist, vilket 
är Stockholm. Beslutades att inga ändringar skulle 
göras innan förestående banmötessäsong är avslutad, 
men att  då överväga byte av distrikt. Alternativt måste 
klubbens stadgar ändras för att tillåta fortsatt 
medlemskap i nuvarande distrikt.
Ordföranden läste rapport från Klubbmästare Väst om 
genomförda och planerade aktiviteter.

23 Mötets avslutande Mötet avslutades och ordföranden tackade de 
närvarande styrelsemedlemmarna.
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5818 AXELSSON EMIL MARSTRAND HEN280 GTV 2,0TS 1996 RÖD

5815 BENGTSSON ISABELLA NORRKÖPING URA688 147 2,0 2004 ROSSO

    ARE787 156 2.4 JTD 2002 BLÅ

5794 BERNSFELT BJÖRN MELLBYSTRAND HRX941 1600GTJ 1975 LEMANSBLÅ

5823 BILLING ANDERS FURULUND TKG838 155 V6 1995 GRÅMET

5822 BLOHM MARTIN BOLLEBYGD UWA679 156 2,5 SW 2004 RÖD

5801 BREDEGÅRD PER ALINGSÅS    

5804 BRIBY PATRIC HÄGERSTEN    

5820 ERIKSSON JONAS SANDVIKEN    

5807 ERIKSSON ROBERT MALMÖ  156GTA 2004 RÖD

5824 GUSTAFSSON MATTIAS ONSALA EWR805 GTA 1300 JUNIOR 1973 ROD

5816 HAGLUND CHRISTOFFER NYKÖPING    

5799 HAVER HÅKAN INGARÖ    

5811 HELLSTEN PER JÄRNA HYE593 BERTONE 1972 RÖD

5797 HÅKANSSON JOHAN ÅSA XWS132 156 SELESPEED 2000 MERLOTRÖD

5802 JANSSON CHRISTER VÄSTRA FRÖLUNDA    

5792 JOHANSSON BÖRJE UPPSALA  166 3,0 1999 CHAMPANGE

5796 JOHANSSON LARS GÄVLE MCD548 SPRINT 1.5 1987 SVART

5812 JOHANSSON NIKLAS UPPLANDS VÄSBY BJE388 33IE 1991 RÖD

    UWA675 156 JTS SW 2004 SVART

5821 KARLSSON LENNART MOTALA  75 3,0 1990 SVART

5810 KLINTBERG JONAS MALMÖ JUJ979 75TS 1989 RÖD

5808 LINDSTRÖM NICLAS ÅKERSBERGA XZP002 GTV 2,0 TB 1996 

5795 LÖFSTRÖM GÖSTA GÖTEBORG  156 2,0 JTS 2004 

5825 NYRINDER CARL SKARPNÄCK    

5793 ORLE ALMIR BANDHAGEN    

5814 RAARUP LARS LJUNGBY HKL433 200 GTV 1974 RÖD

5805 REHN THOMAS FÄRJESTADEN    

5806 ROBERTSSON INGE ARVIKA  156 2,5 1998 

5800 RÖSBERG MATTIAS SOLLEFTEÅ  GTV6 1984 MÖRKGRÅ MET

5813 SVEDEFELT YVONNE HÄGERSTEN    

5798 SÄÄF ANITA SÖDERTÄLJE    

5803 UDD HOLGER MARIEFRED MLS179 75 2,5 1986 ARGENTO BIANCO

5817 UDDLING DAVID SKOKLOSTER    

5809 ZETTERLUND JOHAN NORRTÄLJE    

5819 ÅKERLIND FREDRIK VALLENTUNA
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AGENDA 2008 CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT
MÅNAD DAG STYRELSEMÖTEN ÅRSMÖTE PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH TRÄFFAR OCH RALLYN ÖVRIGT

      ALFA CHALLENGE

JANUARI 10   KB 1

FEBRUARI 15    KB 1

FEBRUARI

MARS 10   KB 2

APRIL 15    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 3     GELLERÅSEN

MAJ 10   KB 3

MAJ 16     ANDERSTORP 

JUNI 15    KB 3   

JUNI 28     KNUTSTORP

JULI 10   KB 4    

AUGUSTI 2     KINNEKULLE

AUGUSTI 3     KINNEKULLE  

AUGUSTI 15    KB 4 

SEPTEMBER 6     MANTORP PARK   

SEPTEMBER 10   KB 5  .   

OKTOBER 15    KB 5   

NOVEMBER 10   KB 6    

DECEMBER 15    KB 6

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2008.



POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, 

BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN
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Festivalerbjudande Alfa 159

Alfa 159 
FESTIVALERBJUDANDE ALFA 159 INKLUSIVE: 2–zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, Elektriska fönsterhissar bak, Metallic-lack, 

Parkeringssensor bak, Visibilitypaket (Innehåller regnsensor, aut. avbländande innerbackspegel & luftkvalité sensor), Aluminiumfälgar 17” Elegant, 

Läderklädsel inklusive höjdjusterbar passagerarstol, Tiltbara framstolar, CD/Radio, 8 högtalare.

Festivalpris: 2,2 JTS och 1,9 JTD 289.900:- | 2,4 JTD 319.900:- | Sportwagon +10.000:-
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