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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

Välkommen till våra nya lokaler i Eskilstuna. Fabriksgatan 
16A, 633 46 Eskilstuna. 016–35 75 30. info@ccmotors.se
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KLÖVERBLADETYttERspALTEn

ciao a tutti alfisti!

Ans. utgivAre styrelsen genom

AnnicA nilsson

redAktionen

Adress:

Klöverbladet 
Att: stAffAn erlAndsson

lundA norrgården 16, 741 94 KnivstA

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

nyhetsredAktör
Staffan erlandSon
lundA norrgården 16, 741 94 KnivstA

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

redAktör
thommy lehrgrafven
fornminnesvÄgen 40, 

540 16 timmersdAlA

tel: 076-128 78 00

mAil: redAKtor@AlfAromeo.org

korrektUr
vIKIng Palm
blåbÄrsgAtAn 4, lommA  234 43

mobil: 070-273 88 15

mAil: viKing.pAlm@tele2.se

redAktör MotorsPort
bengt-Åce guStavSSon
tel: 0703-40 93 00

mAil: bengAn@rAcefoto.se

bAnMötesredAktör
mIKael KahlIn
tel: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 

KAhlin@weKunet.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: tm production

trycK: litorApid mediA Ab, göteborg

#5 2010

club AlfA romeo c/o AnnicA nilsson, 

nygAtAn 53, 903 31 umeå

styrelsen 2010

ordförAnde

annIca nIlSSon
nygAtAn 53, 903 31 umeå

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

mobil: 0706-66 76 86

mAil: ordförAnde@.AlfAromeo.org

Vice ordförAnde

torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: torbjorn@rAcelAne.se

sekreterAre

bo m haSSelblad
hjÄlmsÄtersgAtAn 2 c,

582 17 linKöping

telefon: 013-10 13 30

mobil: 0739- 415 301

mAil: seKreterAre@AlfAromeo.org

kAssör (tills vidare)

torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: KAssor@AlfAromeo.org

ledAMöter

mIcha forSgren
ingenjörsvÄgen 12, 

117 59 stocKholm, 

mobil: 070-316 25 78, 

mAil: michA.forsgren@widriK.se

ÅKe nyberg
sAndbrovÄgen 28, 183 30 tÄby

telefon: 08-83 47 83

mobil: 0708-40 74 07

mAil: AKe.nyberg@AlfAromeo.org

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

mIKael KahlIn
tel: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 

KAhlin@weKunet.se

klUbbMästAre öst

ÅKe nyberg
mAil: AKe.nyberg@AlfAromeo.org

klUbbMästAre Väst

Stefan Werner
mAil: stefAn.werner@teliA.com

Stefan SWedbratt
mAil: stefAn.sw@teliA.com

kAnsli/MedleMsAnsVArig

filiP wennergren
örnstigen 3, 183 50 tÄby 

mobil: 070-770 77 11

mAil: medlem@AlfAromeo.org

bAnMötesAnsVArig
mAil: bAnmoten@AlfAromeo.org

WWW.alfaromeo.org

MAnUsstoPP
MAnusstopp är SenaSt den 25 varje jämn mÅnad (25 FEB, 

25 Apr, 25 jun och så VidArE). redaKtIonen uPPSKattar om 

materIalet SKIcKaS In ännu tIdIgare EFtErsoM dEt Blir 

En Väldigt stor ArBEtsBördA öVEr någrA Få dAgAr oM 

AllA skickAr in MAtEriAl så sEnt soM Möjligt. 

MAnUsAnVisning
BidrAg i AllA ForMEr MottAgEs tAcksAMt. E-post EllEr 

MAtEriAlEt nEdBränt på cd är Att FörEdrA MEn VAnlig 

post FungErAr också. kontrollErA Att BildErnA hAr god 

kVAlitEt MEd En upplösning på Minst 300 dpi. jpEg-BildEr 

mÅSte VArA Minst 1,5-2,5 MB storA För Att Bli BrA i tryck. 

själVklArt tAr Vi äVEn Mot pAppErsBildEr För skAnning. 

rEdAktionEn FörBEhållEr sig rättEn Att Fritt ändrA i 

MAtEriAlEt sAMt BEslutA oM VilkEt nuMMEr MAtEriAlEt 

puBlicErAs i.

MAtEriAl skickAs pEr E-post till nyhEtEr@AlFAroMEo.org. 

VAnlig post skickAs till nyhEtsrEdAktörEns hEMAdrEss 

soM du hittAr i rEdAktionsrutAn.
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LEDaREn toRBJÖRn WULf nYHEtSREDaKtÖREn fUnDERaR Staffan ERLanDSSon

När ni nu får detta nummer av KB i era händer har en 
del redan ställt undan sommarbilen och börjat skrapa 
rutor på mornarna. Det är nära nog två månader sen 
100årseventet på Gärdet med efterföljande middag i 
Nynäshamn och någon månad till årsmötet som i år blir 
i Malmö, mer om det kan ni läsa i tidningen.

Jag skulle vilja passa på att tacka alla er som kom 
till gärdet, med och utan bil, det var en helt fantastisk 
dag och det kändes som besökarna strålade i kapp med 
bilarna och solen.

Uppskattningsvis var det drygt 400 bilar och 
ca.3.500 personer som under dagen passerade för att 
titta och uppskatta, bilar, sällskap, mat, kaffe mm.

Approå det vill jag tacka våra partners som var 
med att lyfta detta event, Lavazza bjöd ju på kaffe, 
Skafferiet som ordnade så vi fick mat /uppenbarligen 
populärt eftersom det fick fyllas på i flera omgångar, 
Alfa som hade med sig 3 nya Giulietta, 159 och Mito, 
dessutom kunde man hos Pirelli få lära sig mer om däck 
mm. Till er som ordnade med ponnys för de yngre kan 
jag bara säga Tack, tack vare er så kunde en hel del för-
äldrar stanna längre och titta på bilar mm.

Jag lämnade gärdet vi 16.30 för att bege mig mot 
Nynäshamn och middag med ca 160 likasinnade som 
också varit på Gärdet, behöver jag nämna vad det tala-
des om ?

Vi hade tävling och lotteri med fina priser som några 
lyckliga vinnare to med sig hem.

Bl.a hade vi en resa t&r Milano genom Lufthansa, en 
Pirellikalender, Ett antal kassar fyllda med produkter 
från Barilla och en 5l flaska rödvin, samma som vi f.ö 
avnjöt under kvällen genom Italwine (klart det var ita-
lienskt). Stort tack till alla som ställt upp med priser 
för detta.

Även om vi nu går mot en vinter och många av oss 
ställer undan bilar så vet jag att det ändå sker en hel cIao / torbjörn Wulf, vIce ordförande

del lokala träffar, allt från pizzakvällar till att ses över 
en kopp kaffe eller ett garagebesök. Fortsätt med att 
ta bilder, skicka in några rader om dessa träffar, under 
vintern ser vi ju alla fram emot att läsa om vad som 
sker hos er. 

Jag vet att vi haft 4 bra banmöten i år och efter de 
jag pratat med har de varit lyckade och välfyllda, det 
fortsätter naturligtvis kommande säsong också, kanske 
hinner jag med ett besök när det nu inte är nåt 100års-
event att planera.

Jag kan slutligen  nämna att våra annonser efter en 
kassör och medlemshanterare har fungerat, jag har fått 
ett par intressenter så förhoppningsvis har vi en bra 
lösning efter årsskiftet.

Ha en trevlig läsning av resten av KB 

Det är mörkt ute
Då var det slut. På backen ligger högar av döda löv. Hösten 

är här, allt vissnar, dör eller går i ide och min Alfetta GTV –77 
är såld. Det tog tre år på pallbockar och en låång icke åtgärdad 
åtgärdslista innan jag insåg att den aldrig kommer att hinnas 
med, speciellt inte sen vi sålt verkstaden med tillhörande hus och 
ska flytta till radhus utan garage. Nu hamnade den hos Jonta på 
CC Motors som ville återuppleva minnen från ungdomen. Några 
dagar efter leverans såg jag den igen på Klassikers Träffpunkt 
80 med alla fel åtgärdade. Och den var inte till salu.

Sånt är då livet. Men det slutar inte där. Nytt garage är ord-
nat, ett enbilsgarage med plats för arbetsbänk och bil, så jag 
måste även sälja GTV6:an. Jag har haft den lite drygt tre år och 
njutit mycket. Motorljudet ger gåshud, bilens kraft och design 
tilltalar mig fortfarande lika mycket som då den kom ut på 
marknaden i början av 80–talet men nu ska även den möta en ny 
ägare, så fort jag lyckas klämma ur mig en annons. 

I nya garaget hamnar min 75 TS. Tvåans och treans synk-
ringar byts i vinter av en händig man och sen ska den vara klar 
för ännu en sommar.

Bruksbilslivet är också påverkat. Min babyblå 156 TS såldes 
till Carl Legelius på Klassiker som länge varit sugen på en 156:a. 

156 SW:n med 5900 mil på mätaren har nu 6300 mil på mäta-
ren. Lite problem har det varit med bland annat gängpaj på olje-
pluggen samt vibrerande avgassystem som löstes av grabbarna 
på Power Car. Tempmätaren orkar sällan över 70 grader, så ny 
termostat är inhandlad.

Slutligen; även min 156 V6 lever farligt. Innan flytten säljs 
den inte då den har dragkrok, sen ska den ersättas av klok famil-
jebil med låga driftskostnader, helst ingen värdeminskning och 
dessutom rolig. Finns det något vettigt alternativ? En Giulietta 
2,0 JTDm 140, en beggad Alfa 159 SW 1,9 JTD, kanske en Fiat 

Uno 70 –87 med 5000 mil bakom sig? Eller någon miljöbil i 
mikroformat, krockkuddar överallt och till 100 procent återvin-
ningsbar?

Bilintresset tar sig underliga vägar, men det roliga är alla 
människor man träffar tack vare detta intresse. 100–årsjubileet 
var ett bra exempel på en sådan dag. Från tidig morgon till sen 
kväll fick jag göra det jag tycker bäst om; prata med likasinnade 
och träffa nya människor med trevliga och unika bilar. 

Kanske det är dags för dig som inte ofta går på träffar att 
börja delta lite i smyg denna vinter? Har du ingen träff nära dig 
själv kanske du kan slänga ut en blänkare på klubbens hemsida 
om restaurangbesök i dina hemtrakter? Vill du ha hjälp så hör av 
dig till någon funktionär i klubben så lotsar vi dig rätt. Och du, 
ta med kameran och skriv en blänkare om träffen! Utan med-
lemsbidrag blir KB torftigt.

Till nästa nummer söker jag bilder från sommaren 2010 då 
det är dags för en tillbakablick över året som gått. Vill du dela 
med dig får du gärna höra av dig! Kontaktuppgifter i redak-
tionsrutan.

SÅLD
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SEKREtERaR-REfLEKtIonER Bo m. HaSSELBLaD

Club Alfa Romeo är just nu troligen starkare 
och bättre än vi någonsin varit. Ett mail 
senaste veckan indikerade att vi nu snabbt 
närmar oss 2 300 medlemmar. Som Henrik 
Fleur, vår medlemsansvarige som trädde in 
när Filip av personliga skäl var nödgad att 
avsäga sig uppdraget, dock påpekade så är ju 
denna period vår topp då vi fortfarande har 
kvar medlemmar från värvningskampanjen 
förra hösten. Men vi hoppas att vi under året 
också levererat ett sådan mervärde för våra 
medlemmar att många av dem beslutar att 
fortsätta medlemskapet även kommande år. 
Det är ju upp till oss tidigare medlemmar 
att hjälpa till så att alla känner sig lika väl-
komna.

Här i Östergötland och Småland har vi 
haft en del aktiviteter och det är väldigt 
glädjande att se att vi inte bara attraherar 
vår medlemmar men fler och fler lyckas också ta med 
sig sin respektive och barn. Det är väldigt kul att se en 
sådan variation på deltagandet i våra träffar och sam-
mankomster. Det är också väldigt kul att se att de olika 
lokala träffarna som uppstått under de senaste två åren 
verkar fortsätta att leva sina egna liv. Det är ju så vi 
kan fortsätta ha roligast – den målsättning som formu-
lerades vid vår visionsdag för mer än ett år sedan som 
avslutades med ”framförallt skall vi har roligt!”

Vi har länge försökt tala om att om du behöver eko-
nomisk hjälp för att hyra ett rum, bjuda på kaffe, hyra 
en film eller kanske subventionera ett besök på något 
museum så är det bara att du hör av dig. Det finns 
pengar för just den typen av aktiviteter som gör att vi 
har roligt!

Säsongen för träffar, möten och körturer börjar ju 
nu sakta men säkert lida mot sitt slut. Vi kan ju se det 

lyckade arrangemanget på Gärdet och efterföljande 
fest på Utsikten Meetings i Nynäshamn som ett utrops-
tecken efter en gyllene 100-årssäsong. Torbjörn och 
alla andra inblandade i arrangemangen är värda ett 
stort tack för att jobb som lades ned, med väldigt lyckat 
resultat.

Nästa större klubbarrangemang kommer att vara 
årsmötet första advent i Malmö. Planeringen pågår för 
fullt och mer information finns på ett insticksblad i tid-
ningen. Anmäl dig och dina gäster redan nu och boka 
en helhelg i Örestad. 

Själv har jag gjort en insats för att bevara ytterligare 
en äldre, men inte gammal, Alfa. Det är en 33:a som jag 
försökt hitta en lämplig köpare till under några år. Det 
fanns intresse men tyvärr blev det aldrig någon affär. 
Till slut kände jag mig själv nödgad att hjälpa till att 
bevara även denna åt eftervärlden. Därför har jag nu 
utökat innehavet med en helt rostfri sådan 1.7 IE med 
drygt 5 800 mil på mätaren. Den har en historia som 
och är i sådant skick att jag kanske får anledning att 
återkomma i ett framtida Klöverblad. Men redan nu 
skulle jag vilja göra en efterlysning – den köptes tidigt 
i sitt liv av en herre som hette Gunnar Asplund. Han 
var klubbmedlem någon gång under 70 och 80-talet 
men var också en Lanciaentusiast. Under sent 50-tal 
och 60-talet körde han rally och deltog bland annat i 
både Monte Carlo och Midnattssolsrallyt under dessa 
år. Det är känt att han körde Monte Carlo-rallyt 1964 
i en Volvo tillsammans med någon Bengtsson. Charlie 
Lohmander var en av hans nära vänner och de tävlade 
troligen också tillsammans. Jag vet inte vem som körde 
och vem som läste kartor. Med tanke på den enorma 
kunskap som finns hos våra medlemmar vore det kul 
att höra av någon som kände Gunnar eller vet något 
mer om honom.

Det får vara allt för denna gång och jag ser fram 
emot att träffas i Malmö i slutet av november.

glada höSthälSnIngar, 
bo

Svezia

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

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

35 år på samma adress!

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

Tel 046-820 83

Vi har köpt 
Alfa-Rossos 

konkursplocklager 
samt en del 

övriga reservdelar 
till Alfa och Fiat

Tveka inte att ringa oss, 
vi kanske har 

delen Du behöver

Däck o fälg till Alfa 
har vi givetvis också

ÅRSmÖtE 2010
Klubbens årsmöte äger rum lördagen 27/11 på 
Quality Hotel Konserthuset i Malmö. I detta 
nummer av Klöverbladet finns den officiella 
inbjudan och programmet på ett löst blad. 
Saknar du bladet kan du antingen hitta det på 
klubbens hemsida, www.alfaromeo.org, eller 
kontakta sekreteraren.

Kom också ihåg att motioner till årsmötet skall 
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet, dvs 31/10. De kan skickas via e-post 
till sekreterare@alfaromeo.org eller via vanlig 
post till sekreterarens adress som du hittar i 
början av tidningen.
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OriginalmOnterat på världens främsta bilar.
När du kör en av de bästa bilarna i världen vill du inte pruta på prestanda,
stil eller säkerhet. Det är därför däck från Pirelli sitter originalmonterat 
på just din bil. Pirelli – alltid i täten.

pirelli.se

Svenljungav. 13, Målsryd. 
033-23 66 70.
Mån–fre 8–18, lör 10–13.   
www.tagejohanssonbil.se

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

uno + uno = autoduo

AUTODUO – Strömgatan 7 Malmö  
TELFON: 040-18 33 02  /  www.autoduo.se

Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.
10% RABATT!

Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

Vi finns till för dig och din bil, hör av dig så fort du har något problem där vi kan 
vara till hjälp. 
    Tag kontakt med oss på 040-18 33 02 eller rickard@autoduo.se
    / Rickard Bergh

Autoduo har en välutrustad verkstad som är auktoriserad service- och  
skadeverkstad för Alfa Romeo samt Fiat person-, transport- och husbilar. 
    Givetvis använder vi vår kompetens till alla andra bilmärken också genom 
vår anslutning till Mekonomen.

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö 
TELEFON: 040-93 14 50  /  www.autoklinik.se
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410-SVEZIA 210x148,5.indd   1 19-05-2010   16:12:57

Ny generalagent innebär också nya återför-
säljare. Svenska Bil är en av de större med 
många övriga märken i hallarna och har dess-
utom muskler att marknadsföra sina produkter. 

André Ingrosso är försäljningschef för Fiat och Alfa 
Romeo på Svenska Bil i Akalla.

– Under finanskrisen behövde vi bredda vårt utbud 
av märken och tyckte Fiat Group hade intressanta bilar, 
berättar André Ingrosso. Vi märker av intresset och 
har redan sålt bilar, innan vi egentligen kommit igång! 
Reservdelar säljer vi i redan, det som återstår att ordna 
är verkstadsdelen.

Uppstartsprocessen tar dock tid. Nya datasystem, 
rutiner, anställning och utbildning av både försäljare 
och verkstadspersonal är bara några av de uppgifter 
som måste lösas innan allt är klart.

– Efter årsskiftet hoppas vi ha fått ordning på 
allt. Då ska vi kunna erbjuda en komplett Alfa 
Romeo�anläggning med allt från försäljning till reserv-
delar och service. Innan dess är det försäljningsstart av 
nya Giulietta som ser ut att hamna helt rätt storleks-
mässigt. Vi hoppas mycket på den bilen!

Det står dock redan nu klart att Alfa Romeo går en 
ny vår till mötes i Sverige. Med den nya generalagen-
ten i ryggen kommer de nya återförsäljarna i landet att 
erbjuda nya modeller med rätt innehåll – både miljö-
mässigt och prestandamässigt – allt förpackat i klas-
siskt vackra bilar till konkurrenskraftiga priser.

fAktA MetroAUto grUPPen

Svenska Bil ägs av finska MetroAuto Gruppen, ett 
familjeägt företag som startade redan 1925. MetroAuto 
Gruppen bedriver verksamt i Finland och Sverige. 
För svensk del heter företagen Svenska Bil och Toyota 
Center Metro Auto. Svenska Bil har tio försäljnings- 
och serviceanläggningar i Stockholmsområdet och 
Göteborg. Försäljningen av Alfa Romeo och Fiat kom-
mer att ske på anläggningen i Akalla strax norr om 
Stockholm. 

Märkesrepresentationen är minst sagt stor. Förutom 
Fiat och Alfa Romeo säljs även Saab, Chevrolet, 
Cadillac, Mitsubishi, Nissan och Kia. För den nyfikne 
kommer det att ordnas VIP-kvällar under hösten.

Svenska Bil i Akalla 
säljer Fiat och Alfa Romeo

och kanske dags för vackra fälgar även på vintersu-
lorna. NDF har tagit hem italienska kvalitetsfälgar från 
Spath till MiTo och 159 med stora Brembo bromsok.

För MiTo finns 7,0x16 ET35 med 4/98 bultcirkel.

För 159, Brera och Spider finns 7,5x17 ET25 med 
5/110 bultcirkel.

Priserna hamnar troligen runt 2300 kr för 16 tum 
och 2650 kr för 17 tum.

Mer info om återförsäljare på www.ndf.se.

Snart är det vinter...

till MhrF:s förnämliga försäkring, söker cAr 
en besiktningsman i västra sverige, gärna i 
göteborgstrakten.

Besiktningsmannens uppgift är att ge råd till biläga-
ren, granska bilen och upprätta ett protokoll, som 
ligger till grund för ansökan om MhrF-försäkring. 
detta är ett viktigt förtroendeuppdrag, men inte 
speciellt betungande, antalet ansökningar per år är 
måttligt. MhrF arrangerar utbildning för blivande 
besiktningsmän, där aspiranterna får lära sig grun-
derna.

om du känner att detta är något för dig, kontakta 
Björn sandberg, MhrF-ansvarig i cAr. orso@bred-
band.net,  08 - 756 67 87.

Sökes
mHRf-besiktningsman 

Väst
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Alkoholkonsumtion 
under graviditeten 
kan skada barnet.

www.italwine.se

De bästa vinerna
från Italien

kommer inte som bag-in-box

Velletri 
Riserva
Rosso 
DOC

Nr. 22314. Pris: 87:-Nr. 22314. Pris: 89:-

Välkommen till 
Svenska Bil när du 
ska köpa din nästa 
Alfa Romeo.
André Ingrosso. 08-505 691 15   andre.ingrosso@svenskabil.se

 

Esbogatan 8. Akalla. 08-505 692 00. Må-fre 9-18. Lö-sö 11-16. www.svenskabil.se

Alfa Romeo Giullietta. Pris från 199.900 kr.

Även följande:
Tätningslister, gummimattor, 

klädsel, inredning och  
suffletter till  

europeiska modeller

Nordéns Karosseritillbehör
nordens.karosseritillbehor@swipnet.se

www.nordenskarosseritillbehor.se
Tel/Fax 0340-62 18 64
Mobil 070-274 18 98

s

Reservdelar
Alfa & Fiat & Lancia

Flera miljöbilar erbjuds, Co2-utsläppen 
ligger mellan 114 och 177 g/km.

Bränsleförbrukning bl. körning mellan 
4,4 och 7,6 l/100 km

Priser

Från 193 000 kr till 269 900 kr.

Utrustning Progression

16� stålfälgar, AC, sex krockkuddar, fem 
bältespåminnare, Alfa DNA system, 

motorer och PrISer för gIulIetta I SverIge
Då detta nummer av KB går till tryck är inga priser 
slutförhandlade. Den förmodade verkligheten läser 
du nedan. Utöver en diger standardutrustning har 
samtliga bilar givetvis fem stjärnor i Euro NCAP.

armstöd fram. Del/fällbart baksäte inkl genomlastnings-
lucka. Elektriska fönsterhissar fram, elektriskt justerbara/
uppvärmda ytterbackspeglar, höjdjusterbara och elupp-
värmda framstolar. Elektronisk Q2, Hill Holder, farthål-
lare, läderklädd ratt, radio/CD med MP3 och rattkontroller. 
Start&Stop (ej QV)

Distinctive (tillägg 6 000 kr) utöver Progression : 

16 tums aluminiumfälgar 2-zons klimatanläggning, färd-
dator med utökad funktion samt kromade sidofönsterlister.

QV utöver Distinctive : 
17 tums aluminiumfälgar, Brembo-bromsar, mörktonade 
bakre sidorutor. mörktonade huvudstrålkastare. Sidokjolar, 
sportratt, sportchassi, sportpedaler, svart interiör och tex-
til/läderklädsel sport.
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Diesel

1,6 JTDm 105 hk

2,0 JTDm 140 hk

2,0 JTDm 170 hk

Bensin

1,4 TB 120 hk

1,4 MultiAir 170 hk

1750 TBi QV 235 hk



Har du undrat över effektglappet i utbudet av die-
selmotorer till Giuliettan? Avståndet mellan den sva-
gare dieselns 105 hk och den starkares 170 hk har 
framstått som ett svart hål. Lösningen heter Giulietta 
2,0 JTDM–2 med 140 hk. Som bonus slänger Alfa 
även in en efterlängtad dubbelkopplingslåda.

Förutom att vara den mest krocksäkra kompaktbil som någon-
sin testats i Euro–NCAP (klarar redan idag kraven för 2012!) 
börjar även motorprogrammet klarna lagom till den svenska 
premiären. Ingen kan ha missat att bilar med låga utsläpp 
säljer. En titt i BilSwedens senaste statistik över nybilsförsälj-
ningen i Sverige visar att just bränslesnåla dieslar med miljö-
klassning ökar mest. För augusti 2010 var andelen dieslar 50,1 
procent jämfört med 40,5 procent samma månad förra året. 
Även miljöbilsandelen ökade från 38,7 procent augusti 2009 till 
43,7 procent i augusti 2010. Att Alfa Romeo då släpper en mil-
jöbilsklassad Giulietta kan inte vara fel.

Den nya 140 hk starka 2,0 JTDM–motorn har samma andra 
generationens Multijet Common–railinsprutning som sina 
syskon med 105 och 170 hk. Utvecklingen för 
dieselmotorer har gått fort de senaste 
åren, och Giuliettans motoral-
ternativ ligger i frontlinjen 
både vad det gäller effekt, 
vridmoment och utsläpp. 
Med DNA–väljaren i 
läge Dynamic hittar 
du 350 Nm vid 1750 
v/min, 0–100 km/h 

text: stAffAn erlAndsson
foto: AlfA roMeo

NYHETER aLfa RomEo 2011
tar 9,0 sekunder och toppfarten är 205 km/h samtidigt som 
bilen är klassad som miljöbil med 119g/km och en förbrukning 
på 4,5l/100 km vid blandad körning. På landsväg är siffran 
mycket respektabla 3,9l/100 km. Partikelfilter och klassning i 
avgasnormen Euro 5 är standard. Ägarkostanderna hjälps en 
god bit på traven tack vare serviceintervall på 35 000 km – tre-
tusenfemhundra mil.

Motoralternativen för Giuliettan blir således bensindrivna 
1,4 TB på 120 hk, 1,4 TB Multiair på 170 hk och Alfahannen 
1750 TBi QV som toppar med 235 hk. Dieselalternativen är 1,6 
JTDM med 105 hk, 2,0 JTDM på 140 hk och starka 2,0 JTDM 
på 170 hk.

AlfA tct dUbbelkoPPlingslådA

Debuten har redan skett på MiTo. Nu monteras den även 
i Giulietta 1,4 Multiair med 170 hk. Toppfarten är 
218 km/h, 0–100 km/h går på 7,7 sekunder 
samtiidgt som utsläppen är låga 121 
g/km med en förbrukning på 
5,2l/100km vid blandad 
körning.  Nästa 

steg blir att erbjuda dieselmodellerna med samma växellåda.

Givetvis finns en växelspak i bilen, men även paddlar på 
ratten enligt känt mönster från racingvärlden. Året är 2010 
och då bör en växellåda vara kommunikativ med bilens övriga 
system. TCT–lådan kommunicerar med bromsar, motorstyr-
ning, DNA–väljaren, Start&Stop–funktionen, styrningen och 
stabilitetskontrollen. Snabbheten i kommunikationen gör 
att växellådan snabbt anpassa växlingshastighet, mängden 
vridmoment på exempelvis vinterväg och fungera som både 
manuell alternativ automatisk växellåda. Till jobbet åker du 
i läge automat och på banmötet skiftar du enkelt till manuell 
växling och Dynamic Mode.

Utvecklingen har skett hos Fiat Powertrain. Enheten 

består av två parallella växellådor, var och en med sin egen 
koppling, som tillåter val och iläggande av nästa växel utan 
att den aktiva växeln påverkas. Då växlingen sker är den 
fysiska processen med val av drev i lådan redan klar – allt 
som återstår är den inaktiva lamellens ingrepp samtidigt som 
den aktiva enhetens lamell ska koppla ur. Vinsten är inte bara 
snabba växlingar. Komfort och en känsla av sportiga växling-
ar är några av fördelarna, en annan fördel är den i stort sett 
oavbrutna leveransen av kraft under hela växlingen vilket den 
sportigt lagde föraren uppskattar.

Efter provkörningen av Giulietta på Balocco i maj detta 
år var intrycken många och till största delen positiva även 
om snabba nedväxlingar till tvåan i QV–versionen var lite 
motsträviga i from av svårhittat läge på tvåan. Med Alfa TCT 
har utvecklingen redan löst detta problem och erbjuder kun-

derna det som krävs för att ligga i klassens frontlinje där 
Giuliettan nu egentligen har allt som krävs i 

den mördande konkurrensen. Idag finns 
även återförsäljare, verkstäder och 

en importör som håller måttet. 
Det som återstår är att köpa 

själva bilen, och även 
där verkar bilen över-

raska positivt med en 
aggressiv prissätt-

ning och generösa 
garantier. Finns 

det något skäl 
att åka annat 
än Alfa nu?

HYhETEr HYhETEr



Samma motor som Giuliettan monteras i 159, dock med 
fyra hk lägre effekt. Vridmomentet är 350 Nm vid 1750 v/
min och utsläppen 134 g/km för Berlina respektive 137 g/km 
för Sportwagon. Prestandasiffrorna 0–100 km/h är snarlika 
salig Alfetta 1,8; 0–100 km/h tar för Berlina 9,9 sekunder, för 
Sportwagon 10,1 sekunder, toppfarten är 202 respektive 200 
km/h.

Senaste större förändringen skedde 2008 varför 2011 bju-
der på mycket nytt inte minst interiört. Stolklädsel av både 
tyg och läder har uppdaterats och instrumentbrädan har fått 
många nya variationer på inlägg. Utrustningspaketen är enligt 
Alfa Romeo fyra till antalet, med två inriktade på komfort och 
två på sportighet. I grunden finns Pr ogression och Distinctive. 
Med Progression väljer du mellan Comfort eller Sport. För att 
krångla till det lite kan dessa två köpas antingen var och en 

Även Alfa 159 får ta del av nya 2,0 JTDM 
140. Kanske en given tjänstebilsfavorit?

för sig eller tillsammans. Comfort innebär multimediasystem, 
Blue&Me handsfree, rattkontroller på ratten, farthållare, elek-
triskt infällbara backspeglar, dimljus och vinklingsbart fram-
säte. Sport bjuder på 17” alufälg, sidokjolar, aluminiumklädd-
da pedaler, sportinstrument med vit belysning, läderklädd ratt 
och växelspaksknopp.

Med Distinctive väljer du mellan Comfort Plus eller TI. Den 
förra erbjuder navigation, Blue&me handsfree, aut. avbländ-
bar backspegel, regn– och dim(!)sensor och elektriskt infäll-
bara backspeglar. Med TI–paketet får du 18” turbinfälgar, 
sportchassi, sidokjolar, röda och bättre bromsok. Inredningen 
bjuder på skålade stolar, sportpedaler i aluminium, läderklädd 
ratt, växelspaksknopp och handbromsspak, Blue&me och  
sportinstrument.

Motoralternativen för 159 blir två dieslar och en bensinare. 

2,0 JTDM på 140 eller 170 hk samt nya och uppskattade 1750 
TBi på 200 hk.

Säkerhetsmässigt håller 159 hög nivå med antisladd, hill 
holder (hjälp vid start i backe) och inte mindre än sju airbags.

Enda stora nackdelen är att varken TCT–låda eller automat 
finns tillgänglig på 159 diesel.

Sist men inte minst finns åtminstone tre skäl som talar för 
en nymornad försäljning av 159; en förnuftig och radikalt änd-
rad prissättning, tryggheten som en stabil generalagent kan 
ge, inte minst i from av generösa garantier och till sist det som 
förvånande kunder hos Saab–handlarna upplever; en fräckare, 
billigare och snyggare bil med högre kvalitetskänsla i reglagen 
än nya saab 9–5! De uppfattar dessutom bilen som helt ny då 
den sålts i så klena antal på den svenska marknaden. Ska Alfa 
Romeo 159 gå en ny vår till mötes i Sverige?

HYhETEr HYhETEr



Bakom dessa siffror gömmer sig givetvis mycket teknologi. 
Common-railinsprutningen är av senaste generationen med en 
världsledande motorstyrning som lyckas kombinera hög effekt 
med betydligt lägre utsläpp än tidigare. Att detta teknikinnehåll 
paketerats i en smakfullt formgiven kaross gör inte saken sämre; 
MiTo har lyckats kombinera krocksäkerhet, miljömedvetenhet 
och italiensk design på mindre än fyra meter bil.

Motoralternativen för 2011 är två dieslar på 95 respektive 
120 hk. Bensinmotorerna är sex stycken; den 78 hk starka 1,4 
utan turbo, 1,4 TB med 120 alternativt 155 hk, och slutligen 1,4 
Multiair med 105, 135 eller 170 hk. Manuell eller Alfa TCT dub-
belkopplingslåda finns att tillgå. Som slutkläm kan nämnas den 
121 hk starka Dual Fuel som förutom bensin går på for-
donsgas. Vilka motorer som kommer att marknadsföras 
i Sverige återstår dock att se.

Allt verkar handla om Giulietta. Glöm inte bort 
minstingen MiTo som utvecklas i rask takt. 
Med nio olika motoralternativ finns det nästan 
säkert en som passar dig. Visste du att MiTo 
även säljs med en kombinerad gas/bensin–
motor?

I dagens miljökänsliga värld börjar pressmeddelanden 
med lågutsläppsbilarna, även från sportigt lagda till-
verkare som Alfa Romeo. MiTo 1,3 JTDM med 95 hk 
har sänkt koldioxidutsläppen från 112 till 104 g/km 
samtidigt som prestandasiffrorna är desamma. Med 180 
km/h som toppfart och 0–100 km/h på 11,6 sekunder 
tillhör MiTo de snabbaste i klassen. Kom ihåg att vi 
snackar miljöbil här!

nYhETEr

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Italienska Bil AB och If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.
*Den enda förutsättningen är att du köper bilen hos en auktoriserad Alfa Romeo-handlare.

Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så får du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på köpet. Kom-
plettera med Alfa Romeo Försäkring och du får ett mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet och snabb och 
smidig skadereglering. Alfa Romeo Försäkring är en god affär, den också.
 Alfa Romeo Försäkring garanterar att din Alfa Romeo alltid lagas på en märkesverkstad och med originaldelar. Vi 
har ingen övre belopppsgräns när vi ersätter däck, fälgar och fabriksmonterad stereo. 
Första året betalar du heller ingen självrisk vid djurkollision. Vi reglerar de flesta skador direkt över telefon och du får 
snabbt hjälp med det praktiska. Vår skadejour har öppet dygnet runt, kundservice vardagar 08-21  samt lördagar och 
söndagar 10-16.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns ett extra förmånligt erbjudande. Du hittar det på vår hemsida 
www.alfaromeoforsakring.nu 
 Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer om vår försäkring.

Försäkringen med fördelar 
                       ingen annan har.
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Tre stycken monster uppradade. SZ väcker stor uppmärk-
samhet än idag.

Med ett Alfa-intresse som sträcker sig utöver det vanliga 
var Italiens ambassadör Angelo Persiani en given besö-
kare på Gärdet.

Vackert hantverk från forna tider. Idag smäller man på 
en plastkåpa över hela klabbet och hoppas det ska vara 
snyggt.

De tre ägarna till de tre svenska SZ-bilarna. Fr.v 
Niclas Rosengren, Michael Söderlund och Göran 
Vidfeldt. Unikt att se tre av dessa bilar med dess 
ägare på samma träff!

Ingen bilentusiast 
har missat att Alfa 
Romeo firar 100 år 
som tillverkare 2010. 
Club Alfa Romeo Svezia 
firade på Gärdet i Stockholm med ett 
gediget arrangemang som lockade upp-
skattningsvis 400 bilar och drygt 4.000 
besökare.

Arbetet med 100-årsfesten har pågått flera 
år. 2006 firades klubbens 50-årsjubileum på 
Gärdet under succé-artade former med både 
många besökare och deltagare. 

– Femtioårsfesten 2006 gav mersmak, berättar klub-
bens vice ordförande Torbjörn Wulf. Därför lade vi 
även 100-årsfesten på samma ställe. Lätt att ta sig dit, 
mycket annat att sysselsätta övriga familjemedlemmar 
med och dessutom en god exponering mot allmänheten 
gjorde Gärdet till vårt val, fortsätter Torbjörn.

Tack vare ett gediget arbete av både tidigare och sit-
tande styrelse blev även årets fest mycket lyckad. Till 
största delen handlar det om ideellt arbete men givetvis 
även om pengar. Nuvarande styrelse med mästerfixa-
ren Torbjörn Wulf i spetsen lyckades skapa intresse hos 
företag som Lavazza, Pirelli och Skafferiet samt inte 
minst den nya importören som deltog med ett koppel 
Giulietta, Mito och 159 och därigenom minska kostna-
derna för klubben.

Vagnparken representerade tiden från 60-talet fram 
till nutid på ett bra sätt. Alfor från tidigare årtal är 
både sällsynta och dyrbara varför det blev en något 
skral utställning från tiden fram till 60-talet. Äldst, 
vackrast och absolut mest unik var givetvis Göran 
Vidfeldts Alfa Romeo 6C 2500 från 1944. Nyast och 
mest framtidssäkrad men ändå bakåtkompatibel gäl-
lande ursprunget var Giuliettan som importören hade i 
sitt tält.

Mest spontan var Åke Nyberg som helt plötsligt kom 
på att något måste hända.

– Det var så mycket folk som bara drev omkring, 
berättar Åke. Nånting måste hända! Då fick jag idén 
att leda en guidad tur genom de parkerade bilarna. 

Megafon hade jag, så det 
var bara att sätta igång.

Uppslutningen var 
mycket god under en 
mycket uppskattad tur 
bland de parkerade 
bilarna som givetvis par-
kerats i modellordning. 
Även rutinerade entusias-
ter fick sig nya fakta till 
livs blandat med en god 
portion nybergsk under-
fundighet.

Det var inte bara all-
mänhet och märkesentu-
siaster som deltog. Många 
av de svenska motortidning-
arna hade representanter på 
plats, liksom dagspress och 
TV4. Det blir mycket publici-
tet kring märket och klubben 
i kommande nummer. Även 
Giuliettan ska introduceras 
på marknaden i dessa dagar, 
så kanske vi kan värva ett 
gäng nya medlemmar till 
nästa fest? Varför inte 
ta en 105-års-
fest år 2015 till 
Nicola Romeos 
ära som gav mär-
ket sitt efternamn då han blev 
delägare 1915?

SpEKtaKEL
På GÄRDET

text och foto: stAffAn erlAndsson
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Ett Varmt Tack till alla
som besökte oss i tältet

den 28 augusti på Gärdet! 
Vilken dag och kväll!

Vi hjälper Er med festen. 

Kontakta oss på 08-650 90 20 
eller www.skafferiet.se

Vi har arrangerat 
fester sedan 1989 
och vet hur de blir bra.

Som Clubmedlem bjuder 
vi på en överraskning 
när Du anlitar oss.

22 23

foto: fredrik lUndqVist, Utsikten Meetings

En glad och långvarig Alfaman: Lasse Englén som varit 
aktiv i klubben sen den tid Alfasuden var på projektstadiet.

Skafferiet ordnade skaffning av italienskt snitt.

God blandning av gammalt och nytt, både bland bilar och 
folk. Undrar hur det ser ut om 50 år? Står 156:orna bredvid 
60-talsvagnarna då?

Bertone-kupéer på rad. I bakgrunden skymtar framtida 
klassiker i form av 116-serien.

En glad Mikael Kahlin med sina ögonstenar i famnen, 
givetvis med Alfa-logga på klänningarna.

Björn Nilsson från skånska Fuglie. En makalös kunskaps-
källa i det mesta, boklåde�ansvarig och till på köpet trevlig 
som få. En stor tillgång för vår klubb!

Far och son Selbo med mycket god assistans av Jane Ison 
sålde för allt vad tygen höll.

Intresserade publik lyssnar på Åke Nybergs guidade tur. 
Åke är figuren i bildens vänstra del, känns igen som den 
enda med megafon framför ansiktet.
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– Det här är min andra Giulietta 
men fjärde Alfa avslöjar Simon 
Sörhammar. Fronten har byggts 
om till en face-liftad modell. 
Motorn är renoverad och trimmad 
och går riktigt bra. I vinter ska 
den höjas, avgassystemet mår inte 
riktigt bra av en toksänkt bil.

alfa Romeo 6c 2500 1944
– Det är andra gången jag visar bilen, berättar ägaren  Göran Vidfelt. Första gången var på 
Åland för tio år sedan. Chassit byggdes redan 1938 men gömdes i en kolgruva under kriget. 
1944 byggdes bilen färdig med kaross från Touring och såldes till Sverige med Uno Ranch 
som köpare.

– Då jag köpte bilen hade den 
stått i garage sedan 1972, berät-
tar Peter Olander. Jag renoverade 
bromsarna, bytte olja och bat-
teri och besiktigade våren 2009. 
Annars är den helt orenoverad. 
Originaldäcken var lite hårda 
så dom har jag bytt samt avgas-
system, annars har det bara varit 
att tuta och köra!

alfa Romeo Giulietta tI 1961alfa Romeo Giulietta 1980

Sponsorer

Skafferiet är ett catering- och 
restaurangföretag som för dagen 
dukat italienska läckerheter i res-
taurangtältet. 

– Det har varit en väldigt bra 
dag, säger Thomas Wiklund från 
Skafferiet. Vackert väder, trevliga 
människor och vackra bilar!  

Hemsida: www.skafferiet.se

Ett mycket uppskattat inslag var 
Skafferiets restaurangtält. Givetvis 
var menyn italiensk dagen till ära.

Besökarna bjöds på kaffe av Lavazza Nordic AB som 
dessutom erbjuder klubbmedlemmar 400 kr rabatt på 
sin Amodo Mio kaffemaskin. Beställningsinfo hittar du 
på hemsidan under förmåner.

– Det är riktigt kul att vara här bland alla Italien-
älskare, tycker Massimiliano Ruggiero från Lavazza. 
Och besökarna verkar gilla vårt kaffe, vilket är ännu 
roligare!

Hemsida: www.lavazza.se

Bilentusiaster vill ha grepp om asfalten. Räddaren kan 
vara Jens Nisu från Pirelli Tyre Nordic AB. 

– Vi är ju ett italienskt märke och tyckte att vi och 
Club Alfa Romeo kanske kunde ha nytta av varandra, 
säger Jens. Tillsammans med Torbjörn Wulf från klub-
ben för vi diskussioner om hur vi kan erbjuda medlem-
marna rabatterade däck.

Hemsida: www.pirelli.se

Massimilano Ruggiero från Lavazza såg till att tusentals 
kaffetörstande besökare hölls på gott humör.

R–däck, vinterdäck eller sommardäck. Jens Nisu på Pirelli 
löser alla gummifrågor.

foto: fredrik lUndqVist, 
Utsikten Meetings
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För de som inte fick nog efter en hel dag 
på Gärdet hade Club Alfa Romeo hyrt in sig 
på Utsikten Meetings i Nynäshamn. Bilarna 
lämnades på gästparkeringen som denna 
dag mest liknade något från Museo Storico. 
Ägarna parkerade sig själva vid bardisken och 
festen fortsatte fram till tidigt nästa morgon. 

Det fina med en bilklubb är möjligheten att umgås 
utanför bilarna. Det må vara banmöten, små turer i 
landskapet, olivoljeprovning på vintrarna eller årsmö-
ten; det är alltid lika trevligt. 

100-åRSFESTEN DEL TVå; nattSKIftEt

Sensommarvackra Nynäshamn bjöd på vackert väder 
och en mycket rymlig anläggning väl anpassad för fest-
ligheter. Minglet började redan i receptionen som även 
innehöll en komplett bar. Innan middagen gavs möjlig-
het att prova och köpa olika fulländade olivoljor från 
Olja & Oliv i Stockholm eller svara på några enkla frå-
gor hos Lufthansa där du kunde vinna en flygresa med 
nonstopflyg från Arlanda till Milano.

Till skillnad från årsmötet 2009 – där köket trodde vi 
skulle provsmaka mat av portionernas storlek att döma 
– hade Utsikten Meetings inte snålat. Förrätten var en 
Toast Skagen med handskalade (!) räkor, åtföljt av ört-
glacerad oxfilé. Avslutningen var en smäcker choklad-
mousse med salmbär och rostade pistagenötter.

Under middagen lyckades Åke Nyberg lura upp Peter 
Falchi på scenen. Herr Falchi är förutom klubbmed-
lem även försäljningschef på nya generalagenten Fiat 
Group och sitter på svaren till alla frågor som svenska 
alfister kan tänkas ha. Med nybergsk lurighet och gäs-
ternas frågor fick Peter Falchi jobba en del före maten. 
Intervju med Peter Falchi återfinns på sidan 32.

Det som börjat bli en mycket trevlig vana är att 
bjuda på föredrag i samband med större klubbtillställ-
ningar. Denna gång var det återigen den sympatiske 
Bo Hagström som stod för underhållningen. Den gode 
Bo har förmågan att underhålla såväl som utbilda. 
Anekdoter från resor i Italien varvades med goda råd 
om matlagning. Årsmötet i Malmö den 28 november får 

svårt att bräcka denne sympatiske gentleman. En inter-
vju med Bo Hagström återfinns på sidan 34.

Lotterier och priser delades ut och stämningen var 
milt sagt god. Givetvis brändes ett mäktigt fyrverkeri 
av för att hedra 100-åringen. Kanske var det lite väl 
spännande då balkongens höjd motsvarade hälften av 
raketernas flyghöjd från den lågt placerade avfyrnings-
platsen. Inga kända dödsfall har dock rapporterats.

Jag tror jag talar för samtliga deltagare på denna fest 
då jag önskar uttrycka mitt tack för de som planerat 
och arrangerat detta spektakel. Det är svårt att ha det 
roligare än så här. Till 200-årsjubileet önskar jag dock 
ett två-dagarsarrangemang!



VIVI
SOM VAR DÄRSOM VAR DÄR
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Få människor är mer förknippade med italiensk 
mat och kultur än Bo Hagström. Tittarsiffrorna 
för Solens Mat i SVT är imponerande, Bo 
Hagströms (kok-)böcker attraherar varje vän av 
Italien men visste du att Bo Hagström har en 
bakgrund som skjutjärnsjournalist?

I samband med 100-årsfestligheterna i Nynäshamn hade 
styrelsen för Club Alfa Romeo bokat in en favorit i repris 
då Bo Hagström stod för anekdoterna och sanningarna på 
scenen under middagen.

Historien om Bo Hagström börjar i barndomsstaden 
Simrishamn. Redan som liten parvel väcktes intresset för 
matlagning, vilket till stor del är mormor Elma Marias 
förtjänst. Hon tjänstgjorde som kocka på Hotell Svea i 
Simrishamn och hade ofta den lille Bo med sig på arbetet.

I unga vuxna år blev det dock journalisttjänstgöring i 
skånsk landsortspress innan Aftonbladets Malmöredaktion 
tog sig an den unge och ambitiöse Hagström. Resultaten 
lät inte vänta på sig. Uppdragen var fjärran från dagens 
gemytliga resor i Solens Mat. 

I en mycket uppmärksammad manöver lyckades Bo 
Hagström få kontakt med den – enligt Moskva – inte helt 
rätt tänkande före detta generalsekreteraren i tjeckoslo-
vakiska kommunistpartiet Alexander Dub�ek. Mitt under 
kalla kriget beger sig Bo Hagström till Bratislava där 
han varje dag sätter sig i en park som den i onåd varande 
Dub�ek passerar på väg till och från sitt beordrade och 
meningslösa arbete på skogsförvaltningen. 

– Jag spelade turist och satt med några turistbroschyrer 
i näven och väntade på en parkbänk, berättar Bo. Trots 
övervakning fick jag kontakt med Dub�ek. Resultatet ham-
nade på förstasidan i Aftonbladet, minns Bo Hagström.

Några år senare var Bo i den lilla staden Gaeta 10 mil 
nordväst om Neapel. I Gaetas kastell satt en krigsförbry-
tare från andra världskriget fängslad. Den unge och orädde 
Bo lyckades ta sig in genom en öppen dörr och hann ta 
många bilder innan Guardia Civil dök upp. 

– Jag hade snabbt bytt den exponerade filmrullen mot 
en ny, så när Guardia Civil dök upp förstörde de fel film, 
berättar Bo. Sen skyllde jag på att jag trodde kastellet var 
ett museum och gick fri, även om adrenalinet pumpade.

Efter tio år tröttnade Bo på journalistiken i Sverige och 
sade helt sonika upp sig för att flytta till Spanien där han 
tillsammans med hustrun Maria Stålnacke bland annat 

startade en radiostation och drev restaurang. 1989 var det 
dags för Sverige igen och arbete som producent på SVT. 
Framgångsrika program som Gomorron Sverige, Aspegren 
mitt i maten och Sköna söndag producerades av Bo. Efter 
några år började Bo, med ett stort intresse för mat och 
Italien, kombinera sina intressen och började göra mat-
progam tillsammans med fotografen Per Anders Rudelius. 
Hittills har det blivit åtta säsonger. 

– Jag ville göra mat-
program från Italien, inte 
mat�reseprogram, berättar 
Bo. 2001 körde vi igång och 
nu har vi gjort åtta säsonger. 
Åtta år har gått fort, säger 
Bo, som dessutom skrivit ett 
flertal italienska matböcker. 
Den senaste – Buonissimo – 
är inte en traditionell kokbok 
utan snarare en kombination 
av guide och kokbok. Boken 
kommer att säljas via Club 
Alfa Romeos boklåda om alla 
planer går i lås.

Ännu en sida av den 
mångsidige Bo Hagström är 
att han dessutom verkar som 
konsul för Italien med kontor 
i Limhamn.

– Jag har öppet en dag i 
veckan och hjälper till med 
alla möjliga ärenden, både för 
svenskar och italienare.

På 100-årsfesten i 
Nynäshamn var Bo Hagström 
bland redan vunna vänner 
med smak för Italien.

– Ofta är folk som gillar 
Italien riktiga freaks, hävdar 
Bo. Det är inte bara bilar som 
är intressanta. Ofta är mat, 
kläder, resor och kultur lika 
intressant.

I sällskapet som besökte 
Nynäshamn denna dag 
tror jag många hade nickat 
instämmande åt Bo:s påstå-
ende. Vi som var på plats fick 
oss ett klassiskt hagströmskt 
föredrag med anekdoter, 
episoder och ren råvaruin-
formation för ingredienser 
som säkerligen inspirerat fler 
alfister att laga nya italien-
ska rätter under hösten.

SKåNES man I SoLEN
Många värmande recept finns tillgängliga på SVT:s 

hemsida för programmet Solens Mat. Kanske är det dags 
att laga något soligt till minne av den sommar som för-
svunnit och ersatts av mörker, rusk och kyla? Låt solen lysa 
upp maten i vintermörkret – Italien kan leva i köket under 
den mörka årstiden!

På Gärdet vandrade en distingerad gentleman bland de 
vackra Alforna. Resan till Nynäshamn företogs tillsam-
mans med Åke Nyberg i hans Giulia, en bil som även Bo 
har många minnen av från ungdomen. Även en svensk använder händerna när han talar.

Efter showen såldes CD�skivor med italiensk musik i urval av musikälskaren Bo som sam-
lat på sig tusentals italienska toner under sitt liv.

text & foto: stAffAn erlAndsson
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I mitten av september hade jag det stora nöjet att bli 
inbjuden på lunch av ambassadör Persiani. Platsen var 
italienska ambassaden på Djurgården, vackert belägen 
med enastående utsikt över Waldemarsudde och Söders 
höjder. Byggnaden som stod färdig 1910 var ämnad som 
bröllopsgåva till ryska prinsessan Maria Pavlovna och 
ritades av den inte helt okände arkitekten Ferdinand 
Boberg på beställning av Gustav den femtes son prins 
Wilhelm, även bror till ’’gamle kungen’’ Gustaf VI 

Adolf. För att göra en lång historia kort såldes 
fastigheten till italienska staten 1926 och har 
sedan dess inhyst bland annat ambassad för   
LA REPUBBLICA ITALIANA samt residens  
för dess ambassadör i Sverige.

Sverige uppmärksammades tidigt i Angelo 
Persianis liv. Som barn var han ofta i den lilla 
byn Marciano. Där vistades under några måna-
der varje år även en mycket arkeologi-intres-
serad svensk; Gustav VI Adolf. Denne var en 
mäkta populär man bland folket i den lilla byn. 
Vänlig och tillgänglig visade han italienarna en 
trevlig sida av Sverige. Där och då fick den unge 
Angelo Persiani den första idén om Sverige som 
ett land långt borta men ändå nära Italien. Föga 
anade han att han själv, ungefär ett halvsekel 
senare, skulle bo i ett hus som just Gustav VI 
Adolfs bror Wilhelm en gång lät bygga.

Yrkesmässigt har Angelo Persiani hun-
nit med mycket.  Den diplomatiska karriären 
startade 1975. Därefter har han arbetat i bland 
annat Norge, Kina, Finland, Brasilien, Schweiz, 
Uzbekistan och sen i våras Sverige.

Vad har ambassadören för erfarenheter av 
Sverige?

– Som ung forskare inom kriminologi kom 
jag 1970 till Sverige för att ta del av det svenska 
fängelsesystemet som inte bara låste in folk 
utan även satsade på rehabilitering som en vik-
tig del av ett fängelsestraff. Detta ledde vidare 
till stipendium och sociologi-studier i Sverige, 
på köpet fick jag svenska språket.

Under åren 1974-1975 arbetade jag under 
nio månader i Sverige. Det var ett trevligt 

gäng; tillsammans med Jurg 
Schopenhauer och Luano Mori 
reste jag landet runt och mötte 
både gamla och nya återförsäljare 
för att ge och ta emot synpunkter 
om Alfa Romeo i Sverige.

Ursäkta nyfikenheten, men hur 
kommer det sig att Alfa Romeo 
verkar spela en viktig roll i ambas-
sadörens liv?

– En gång alfist, alltid alfist! Det 
är alltid trevligt med Alfa Romeo, 
så mina avsikter är att delta i så 
många som möjligt av Club Alfa 
Romeos träffar under 2011.

Hur ser man på Sverige i Italien?

– Italienarna ser på Sverige som 
en mångsidig, framstående och 
vänskaplig högkulturell nation med 
sportiga invånare, kyligt klimat 
och inte minst som ett attraktivt 
turistmål. Även de sköna svenska 
damerna är omtalade. Det senare 
är jag själv väl medveten om då min 
hustru är svenska.

Hur ser den italienska närvaron ut i 
Sverige idag?

– Den italienska närvaron i 
Sverige är inte bara ambassaden. 
I både Malmö och Göteborg finns 
honorärkonsulat. Vi har även – bland 
mycket annat – en handelskammare, 
turistbyrå, kulturinstitut och en 
uppsjö av föreningar som ofta har 
de många italienska invandrarna i 
Sverige att tacka för mycket. 

Kultur är en viktig del av Italien 
som även märks i Sverige. I år gavs 
en nyutgåva av Curzio Mapalpartes 
bok Kaputt ut på svenska och 
Ennio Morricone belönades med 
Polarpriset för sin musik för att 
nämna några kulturhändelser.

För 150 år sedan, den 17 mars 
1861 grundades officiellt den ita-
lienska republiken. Detta kommer 
att uppmärksammas 2011 med stora 
festligheter även i Sverige från 
mars månad och framåt.

Till sist, har ambassadören några 
personliga italienska favoritresmål 
att dela med sig av?

– Det är svårt att plocka ut ett enskilt resmål. Italien 
är så mångfacetterat. Personliga favoriter är Venedig, 
Sicilien, Alperna och Dolomiterna men även Rom, och 
då inte bara klassiska resmål.

En annan favorit är Bracciano, som ligger nära min 
hemby 30 km nordväst om Rom. Här finns ett vackert 
slott – Il Castello Orsini Odescalchi di Bracciano – i 
lugna omgivningar utan mängder av turister. Detta sägs 

möt 

Angelo Persiani
Italiens ambassadör 
i Sverige

text & foto: stAffAn erlAndsson

vara platsen där Sir Walter Scott hämtade inspiration 
till sitt verk Ivanhoe. 

Ett par trevliga timmar rinner fort iväg och Angelo 
Persiani återgår till sitt arbete. Det är med en stillsam 
undran jag vänder hemåt; brukar ambassadörer gå 
på bilträffar? Har jag fått vara med om något unikt? 
Hursomhelst har det varit mycket trevligt och visar att 
i Italien lever folk med en speciell känsla i hjärtat även 
om de råkar vara ambassadörer.

Historiens vingslag ekar i ambassaden. Satt någonsin Maria Pavlovna i denna 
soffa? Eller drack kanske Curzio Mapalparte sitt kaffe här?

Ambassadör Angelo Persiani blickar mot Söders höjder på andra 
sidan vattnet från ambassaden.

Den 1 april 2010 tillträdde Angelo Persiani pos-
ten som Italiens ambassadör i Sverige. Redan 
efter en månad besökte han Skokloster i en 
mörkblå Alfa 166 med italienska vimplar på fram-
skärmarna. I augusti dök han upp på Gärdet till 
100-årsjubileet. Sverige har fått en ambassadör 
med smak för Alfa Romeo.

Med CAR på Gärdet. Nya Giuliettan föll 
defintivt Angelo Persiani på läpparna.
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Den 1 april 2010 tog Fiat Group officiellt över 
den svenska importen. Förberedelserna för 
återkomsten på den svenska marknaden har 
varit minituösa och förutsättningarna har nog 
aldrig varit bättre med stora återförsäljare och 
väl förberedda serviceverkstäder. Regionchef 
Peter Falchi berättar vad som hänt och vad som 
komma skall.

Jag träffar Peter Falchi på Fiat Groups kontor i Kista 
strax utanför Stockholm. Givetvis serveras italiensk 
espresso. Kontorslandskapet är ljust och öppet med 
milsvid utsikt. Det jag slås av är den positiva stämning 
och gemytlighet som råder. Det märks att folket på Fiat 
Group Sweden AB är bilintresserade i allmänhet och 
brinner för Fiat och Alfa Romeo i synnerhet. I framtiden 
ska även Lancia och amerikanska Chrysler Group tas om 
hand. Förändringen har bara börjat och vad framtiden 
har i beredskap kan vi bara gissa. Det torde dock vara 
ställt utom alla tvivel att många kommer bli förvånade 
över kommande modeller, en konsekvens av samgåendet/
delägarskapet mellan Fiat och Chrysler som – enligt Fiat 

Spa:s Sergio Marchionne – är ett måste för att överleva 
som biltillverkare på sikt. Kanske Lancia Voyager blir 
första exemplet i Europa och Chrysler 500C Lounge det 
första på den amerikanska marknaden?

Peter, vem är du och vad har du arbetat med tidigare?

Mitt namn är Peter Falchi, jag är 42 år gammal och 
har ett förflutet på bland annat GM, Opel, Chevrolet och 
senast som regionchef på nybilsförsäljningen för Citroen. 
I januari 2010 blev jag erbjuden jobbet på Fiat Group och 
tyckte det var en trevlig utmaning.

Vilket är ditt förhållande till Alfa Romeo och Club Alfa 
Romeo?

Det är ett långt förhållande! Redan som liten grabb på 
Kungsholmen i Stockholm såg jag en Alfa Romeo–skylt 
på ett hus vid Rålambshovsparken. Logotypen var fasci-
nerande för en liten pojke, så även om det mest handlade 
om mopeder och motorcyklar i ungdomen så fanns fun-
deringarna kring märket kvar. 1988 var det dags; första 
Alfan inhandlades och medlemskap löstes i CAR! Det blev 
en 33 QV som genom åren följdes av GTV6, 75,164, ännu en 
33:a och till sist en 156 Selespeed. Som rena hobby–bilar 
har jag hunnit med en Bertone och en Spider. Idag kör jag 

text & foto: stAffAn erlAndsson

Peter Falchi framför 
en skylt som skulle 
varit helt osannolik för 
några år sedan. Idag 
pryder logotyperna för 
Dodge, Chrysler och 
Jeep samma skylt som 
Fiat och Alfa Romeo. 
Snart får du se samma 
sak på bilarnas bak-
stammar. Bilvärlden 
ändras snabbt.

Alfa 159 1750 TBi.  

Vad är nytt för Alfa Romeo sen Fiat Group tog över?  

Det är mycket som hänt! Laget som jobbar i Sverige är 
ett gäng bilintresserade människor. Vi har bland annat 
arbetat mycket med att knyta till oss nya återförsäljare 
och verkstäder. Ambitionen är att återförsäljare ska fin-
nas i varje regions största stad. Vid starten i november 
kommer vi att ha 24 återförsäljare. Verkstadsantalet är 
anpassat för att de nya återförsäljarna ska kunna få lön-
samhet.

Varför har processen har tagit så lång tid?

Arbetet med nya återförsäljare och verkstäder tog tid. 
Då vi började närma oss ljuset i tunneln fick vi direktiv 
om att även Chrysler skulle integreras i organisationen 
vilket innebar att vi fick ta nya tag. Utöver organisatoris-
ka problem är det även mycket utbildning som ska genom-
föras inom bland annat garantier, mekaniker och säljare 
innan allt är klart.

Milt uttryckt har många Alfa–ägare varit missnöjda med 
priser och tillgång på reservdelar. Har det blivit bättre nu?

Definitivt. Vi beställer direkt från Alfas lager i Italien. 
98 procent av delarna är här nästa dag även om vissa kan 

dröja längre. Priserna har sänkts i snitt med 30 procent 
sen vi tog över. Vissa delar har blivit dyrare, andra bil-
ligare.

Hur ser planen ut för den närmsta framtiden?

I november är det premiär för nya Alfa Romeo i 
Sverige. Modellerna blir till en början MiTo, Giulietta och 
159. Alla bilar säljs med tre års nybilsgaranti och vägas-
sistans förutom vagnskadeförsäkringen. Vi kommer bland 
annat att satsa på TV–reklam inför återkomsten i mitten 
av november

Vilka är förväntningarna på de olika modellerna?

Giuliettan tror vi ska sälja bäst med 159:an som god 
tvåa före MiTo. Giuliettan har tagits väl emot av både 
press och kunder runt om i Europa. Vi har också fått 
trevliga signaler från framförallt Saab–handlarna om 
att kunderna uppfattar 159:an som en ny bil med fräsch 
design och ett bra pris, vilket gör att vi hoppas mycket 
även på den. 

Efterfrågan på miljöbilar kommer att vara stor och där 
är vi starka på både bensin– och dieselsidan. Den lilla tid 
som finns kvar av året ser vi som startsträcka för att sen 
växa under följande år.

Peter Falchi
Fiat Group 
Automobiles 
Sweden AB

’’ ’’
–  Laget som jobbar i Sverige 
är ett gäng bilintresserade 
människor... 
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I början av juli 2010 åkte vår familj på semester till 
norra Italien. Vi hade bilat ned och hyrt en lägenhet 
i semesterorten Caorle som ligger några mil norr om 
Venedig vid Adriatiska havet. Givetvis blev det mycket 
bad och sol men även utflykter. En dag var kosan ställd 
mot Venedig. Vi bestämde oss för att ta sjövägen med bil 
till Venedig, då det utanför Venedig finns halvöar som 
du kan köra bil på.  Från den norra av dessa kan man ta 
en färja direkt till närheten av San Marcos-platsen. På 
så sätt kommer man direkt in till centrala Venedig utan 
att behöva gå långt och utan att behöva leta efter en 
parkeringsplats. Att få uppleva Venedig från sjösidan 
var verkligen storslaget och denna resrutt kan verkli-
gen rekommenderas.

På väg till Venedig i en liten by fick jag plötsligt se 
något intressant. Utanför en verkstad stod en Alfa 75 i 
racingskrud. Min familj blev inte direkt jätteförvånad 
när jag tvärbromsade och svängde in till verkstaden. 
Bilen parkerades och jag började gå runt och inspek-
tera racern. Efter ett par minuter dök en äldre gentle-
man upp som visade sig vara ägaren – signore Franco 
Furlanetto. Jag hade givetvis tusen frågor men det visa-
de sig snart att vi hades vissa språkproblem. Han kunde 
ingen engelska och min italienska är på gränsen till 
obefintlig. Dock kunde vi efter lite tid ändå på något 
sätt förstå varandra och kommunicera via enstaka eng-
elsk/italienska ord samt genom gester och klotter på 
papper. 

Franco var mycket tillmötesgående och visade stolt 
upp bilen. Det visade sig att detta var en äkta Alfa 
Corse racer med chassinummer 015. Alfa Corse byggde 
1986-1991 totalt 29 Alfa 75–chassin som sedan används 
i olika racingsammanhang. De mest kända är Alfa 
75 Turbo Evoluzione-bilarna som bland annat körde 
WTCC och DTM samt de fem IMSA-bilarna som kördes 
i Giro di Italia. Alfa Corse–chassin som inte användes 
till fabriksbilarna såldes till olika privatstall och dessa 
kördes i olika klasser. Francos bil byggdes enligt det 
italienska reglementet Gruppo N3 och har körts i ita-
lienska grupp N–mästerskapet. 

När Franco öppnade motorhuven blev det extra 

text & foto: niclAs rosengren
beArbetning: stAffAn erlAndsson

Kolla vad 
jag hittade i

Under semester–resor hittar folk både det ena 
och det andra. En del hittar konst, andra kera-
mik. Niclas Rosengren hittade en tvättäkta Alfa 
75 Corse!

Det är inte var dag man ser en racerbil med fin 
finish från 80-talet som inte står på museum.

Tämligen unik, eftertraktad och dyr 
identitet på en Alfa 75; Alfa Corse 
Tipo 162 No 15.

’’ ’’
Det visade sig att bilen 
hade en likadan motor som 
jag själv har i min Alfa 75 
Challengeracer...
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bilen: alfa corse 015, tipo 162

täVlingsVikt:

Minimivikt för bilen inklusive förare är 1150 kg. 
Dagens matchvikt var 1167 kg med Furlanetto.

kAross:

Alfa Corse-byggd bur med diverse förstärkning-
ar i motorrum samt under bil och i bakvagnen. 
Förstärkningssvetsad överallt. Luckor, dörrar och skär-
mar i plåt.

Motor:

V6, 12 ventiler, 3 liter. Effekt 275 hk. SZ-grenrör, 
Original Bosch Jetronic insprutnings/tändsystem med 
original luftmassemätare och original luftburk. Motorn 
portat, balanserad och trimmad av Alfa Corse. Kolvar, 
ventiler och kammar enligt Alfa Corse-specifikation.

bränslesysteM:

Originaltank (67 liter). Kraftigare bränslepump, höjt 
bränsletryck. Påfyllning av bränsle utanför bil på höger 
sida men flyttat ca 200 mm bakåt jämfört med original-
placering.

VäxellådA: 

Original stegning 1-5, homologiserad med två slutväx-
lar original 11/39 samt kort 9/41.

Drev original (snedskurna). Diffbroms cirka 50 % 
spärrverkan.

krAföVerföring:

Original transaxel med hardyskivor och original driv-
axlar. Original koppling förutom lamellen som var typ 
”sinter”.

chAssi: 

33 mm torsionsstavar fram.  Korta skruvfjädrar på ori-
ginalplacering bak med justerbar höjd. Original kräng-
ningshämmare bak och fram. Justerbara Koni-dämpare 
med separat gasbehållare både fram och bak. Original 
wattlänk. Länkarmar fram original. Kulled vid caster-
stagsinfästning (typ 105-bil). Dedion-axel original för-
utom SZ–bussning i främre infästning. Styrspindelhus 
original. Nav (fram och bak) original.

broMsAr:

4-kolvsok fram (ATE?) med slitsade bromsskivor cirka 

280 mm, SZ-bromskivor med SZ-ok bak vid växellåda.

fälgAr/däck:

5–bult Speedlinefälgar i dimension 6,5X15 tum. Slicks i 
dimension 190x590 mm.

exteriört:

Nästan helt original Alfa 75 3,0. Sidolisterna och back-
speglarna som normalt sett är grå är lackade i samma 
röda färg som resten av bilen (färg: 555). TS stötfångare 
bak och fram istället för de tunga V6 originalstötfång-
arna.

inredning:

Rensad på allt onödigt.  FIA Momo-stol, FIA 6-punkts-
bälte, Momo-ratt, original lättad instrumentbräda med 
original instrument. Brandsläckare.

skick:

Bilen är i ypperligt skick, helt rostfri och med en myck-
et fin lack. Att bilen levt ett långt liv på racerbanorna 
syns det inte mycket av.

tävlingshistoria
Nuvarande ägare, Franco Furlanetto har haft bilen 

sedan 2003. Han har tävlat mycket framgångsrikt i 
italienska grupp N mästerskapet och kan titulera sig 
mästare 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008. I denna klass 
har han tampats med bilar såsom BMW 325, Peugot 309, 
Opel Vectra och Mazda 323.

Grupp N i Italien körs på banor såsom Monza, 
Mugello, Misano, Pergusa och Varano.

Före 2003 ägdes bilen av Boss Racing team som hör 
hemma i Rom. Enligt herr Furlanetto så kördes bilen 
under tidigt 90-tal både av Nicola Larini och Giancarlo 
Fishicella. Boss Racing Team verkar såsom privatstall 
ha köpt bilen direkt av Alfa Corse 1988. Jag fick med 
mig kopia på bilens italienska vagnbok som bekräftar 
att Boss Racing team ägde bilen före Furlanetto.

Furlanetto berättade att när det var längre race (en 
timme eller längre) så brukade en kompis till honom 
vara andreförare. Fadern till denne man var chefsme-
kaniker vid Autodelta under Carlo Chitis ledning. Han 
hade varit med under hela Tipo–33 tiden (1967-77) samt 
under F1–tiden (1977-1983).

intressant då det visade sig att bilen hade en likadan 
motor som jag själv har i min Alfa 75 Challengeracer, 
alltså den vanliga V6:an på 3 liter med 12 ventiler. Som 
jag uppfattade det så har bilen haft denna motor sedan 
den byggdes av Alfa Corse i slutet av 1987 (eller möj-
ligtvis i början av 1988). Franco hävdade med bestämd-
het att även motorn var byggd av Alfa Corse i Sentino 
Milanese där de hade sina lokaler. Motorn påstods ha 
275 cavalli (ett av de få italienska ord jag känner till). 
Jag tyckte det lät mycket för att vara grupp N men äga-
ren försäkrade att detta stämde. Jag frågade om det var 
OK om jag tog lite kort och det hade han inget emot.

Vid det laget hade vi nu varit och inspekterat bilen 
i en halvtimme och fru och barn visade tydliga tecken 

på att vi borde åka vidare mot Venedig. Sagt och gjort 
så tog jag farväl av bilen och ägaren och färden gick 
vidare mot Venedig. Dock kunde jag inte släppa tan-
karna på denna bil. Det fanns ju hur mycket som helst 
kvar att undersöka och många frågor om både bil och 
tävlingshistoria att ställa. 

Ett par dagar senare bestämde jag mig för att ensam 
åka till byn där bilen fanns, så när resten av familjen 
gick ned till stranden en förmiddag satte jag mig i bilen. 
Väl framme dök Franco upp igen och vi började ungefär 
där vi slutade ett par dagar tidigare. Jag hade funde-
rat på olika frågor jag hade och försökte nu få fram så 
mycket fakta det bara gick. Här är lite fakta jag lycka-
des få fram.

Notera ändrad placering av bränslepåfyll-
ningen.

STOR och väl markerad dragögla. De dion med väldigt mycket standard-
komponenter. SZ bromsar.

Franco Furlanetto på sitt kontor med en 
del av sina pokaler hann vunnit på racer-
banor från 60-talet tills idag.

Korta racefjädrar samt justerbara 
dämpare.

Säkert en dröm för många inom klubben. 
Tänk att ha en verkstad med Ferrari-Alfa 
Romeo inriktning.
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Furlanetto kör fortfarande i grupp N klassen med 

bilen och skulle helgen efter mitt besök köra race på 

Mugello. Mot slutet av mitt besök så kunde jag inte låta 

bli och fråga om det fanns en möjlighet att han skulle 

sälja bilen. Jo, det kunde han tänka sig. För bilen, en 

extra växellåda (kort utväxling) samt fyra extra fälgar 

med däck ville han ha 35.000 Euro. Han erbjöd mig att 

komma ned i augusti för att kunna prova bilen på bana 

i samband med deras race på Misano-banan. Gissa om 

jag blev sugen på det. Efter att ha konfronterat frugan 

med detta erbjudande avstyrdes dock detta intressanta 

objekt. 35.000 Euro är ju en hel del pengar för en gam-

mal Alfa 75. Jag vet ej om det finns någon prutmån på 

detta pris då jag ej gav mig in i konkreta förhandlingar. 

Är det någon inom klubben som skulle vara intresserad 

av att köpa denna bil så förmedlar jag gärna kontakt-

uppgifter till Franco Furlanetto. 

alfa corse bilar med 3,0 v6
Eftersom jag är barnsligt förtjust i Alfor med V6 

(alltså Busso V6:an) så har jag forskat lite kring Alfa 75 
V6 och dess tävlingshistoria.

Alfa Corse (AC) byggde totalt 29 stycken Alfa 75 
racers. De allra flesta av dessa utrustades med 1,8 tur-
bomotorer. Jag har lyckats identifiera fyra stycken med 
3,0 V6 motorer. AC 015 som jag skriver om i denna arti-
kel. AC 009 som kördes med stor framgång i Spanska 
standardvagnsmästerskapet mellan 1989 och 1993. 
Sedan fanns det också en annan AC 3,0 bil som kördes 
i Italienska grupp N mästerskapet i början av nittiota-
let. Denna bil blev grupp N mästare 1991 med Vincenzo 
Ferlito bakom ratten. Tyvärr vet jag inte vilket AC 
chassinummer denna bil hade. Det fanns sedan ytterli-
gare en 3,0 AC-bil som det kördes rally med i början på 
nittiotalet i främst Frankrike.

Originaltank samt original-
placering.

Äkta Alfa Corse bur. Samma dragningar 
på samtliga 29 AC Alfa 75 chassin.

275 hästar med diverse Alfa Corse 
förstärkningar i motorrummet.

ALFA ROMEO MITO QUADRIFOGLIO VERDE
BORN TO RACE.

Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: 6,0 l/100 km vid blandad körning. CO
2
-utsläpp 139 g/km vid blandad körning. Bilen på bilden är extrautrustad..

Bil AB Årsta Skolgränd 00 117 43 Stockholm tlf: 00 00 00 00Bil AB
Logo

www.alfaromeo.com

1.4 MULTIAIR TURBOMOTOR 170 HK. 0 - 100 KM/T PÅ 7,5 SEK.
ALFA ROMEO MITO QV FR 210.000 KR..
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Klassiska Mille Miglia är öppet även för dig 
och din Alfa Romeo! Alfa-räven Wille Ros 
samordnar ett svensk deltagande med ita-
lienska Duetto–klubben. Ta chansen att bli en 
del i denna orgie av nostalgi, historia och här-
ligt doftande bensinångor. Livslånga minnen 
garanteras – Jan–åke Jonsson på Saab kan 
bekräfta detta!

På torsdagskvällen den 12 maj 2011 går starten i 
Brescia. Hundratals vagnar med skiftande historia rul-
lar då iväg på ett fyra dagar långt äventyr. Det offici-
ella Mille Miglia är öppet för bilar från 1957 eller äldre. 
Genom ett särskilt tillstånd får dock även nyare vagnar 
delta, dock utom tävlan men ändå mitt i tävlingen. 

En exakt rutt är ännu ej klar. Säkert är dock att 
starten går i Brescia, Rom kommer att besökas samt 
målgång i Brescia med efterföljande festligheter. Rutten 
följer den ursprungliga Mille Miglia-tävlingens sträck-
ning; motorvägar är definitivt tabu. 

PreliMinärA etAPPer

Torsdag 12 Maj 2011: Brescia (första start 19.00) - 
Desenzano sul Garda - Peschiera del Garda - Verona 

- Modena (ankomst beräknad 23.30). Övernattning på 
förbokat hotell.

Fredag 13 Maj 2011: Modena (start 8.00) - Repubblica di 
S. Marino - Montefiore Conca - Urbino - Fossombrone 
- Gualdo Tadino - Valico di Montemezzo - Assisi - 
Spoleto - Terni - Narni - Civita Castellana - Roma 
(beräknad ankomst 21.00). Middag på kvällen (sent) 
med D.C.I. på la Palotta i centrala Roma. Övernattning 
på förbokat hotell.

Lördag 14 Maj 2011: Roma (start 6.30) - Ronciglione 
- Viterbo - Radicofani - S. Quirico d’Orcia - Pienza 
- Buonconvento - Siena - Firenze - Passo della Futa 
- Passo della Raticosa - Monghidoro - Sasso Marconi 
- Bologna - Modena - Reggio Emilia - Mantova - 
Castiglione delle Stiviere - Brescia (målgång beräk-
nad till 21.30). Framme på kvällen (brukar bli sent) i 
Brescia. Övernattning på förbokat hotell. Garda ligger 
bara 20km norr om Brescia.

Söndag 15 Maj 2011: Vila, prisutdelning, gemensam 
lunch och arrividerci.

hUr går det till?

Själva loppet eller 1000 Miglia går till så att vi star-
tar samtidigt med Ferrari, Maserati, O.M, Bugatti och 
hela gänget. Vi kör samma vägar och blandar oss hela 
tiden med deltagarna i det officiella racet.

SKA DU KöRA mILLE mIGLIa 2011?

text & foto: wille ros
beArbetning: stAffAn erlAndsson

Vi har dekaler (stora) som gör att myndighetsperso-
ner från Carabinieri/Polizia med flera släpper igenom 
oss i trafiken. En härlig känsla!

Folk står med flaggor och viftar och italienarna äls-
kar bara sina gamla klassiska Alfa Romeo. Emellanåt 
går det undan rätt rejält, så du måste vara van vid 
att köra fort. Du som inte känner att du vill köra som 
Nuvolari behöver dock inte oroa dig. Vi är flera som 
håller normalt tempo, vi hinner ikapp raceralforna 
ändå vid bästa kontroll. 

kostnAder

Vad kostar nu det här då? Till DCI betalar man 
100 Euro per person som täcker bland annat dekaler, 
PR-prylar och tillstånd. Jag bokar övernattningarna 
som betalas på plats, vilket brukar röra sig om 50�80 
Euro per dubbelrum. Middag i Rom brukar gå på 25 
Euro. Givetvis tillkommer bensin. Totalt sett handlar 
det inte om några stora belopp för denna livsglädjehö-
jande helg.

Under loPPet

Totalt kör man ungefär 180 mil på två dagar plus 
första kvällen, så det gäller att veta vad man ger sig in 
på. Vi äter tillsammans under loppet och stannar ofta 
för att fraternisera och ha skoj. Du är välkommen med 
en bakhjulsdriven Spider, 105–serie eller äldre. Bilen 
skall vara i gott skick och klara hela etapperna. Har du 

inte möjlighet att köra med en egen Alfa kan du kanske 
ställa upp som co-driver tillsammans med någon av 
Alforna i gruppen. Maila mig så ska vi se om det kan-
ske kan gå att få ihop.

resAn till itAlien

Mellan Malmö och Brescia finns flera alternativ. 
Nattfärja till Travemünde för bil och fyra personer i 
hytt kostade 1250 kr senast. Körsträcka Travemünde 
– Brescia är cirka 130 mil. Ett annat alternativ är 
Öresundsbron mot Rödby – Puttgartenfärjan och biltåg 
från Hamburg. Biltåg går från Hamburg till Verona 
alternativt Hamburg till Basel ifall man vill köra runt 
lite innan. Info om biltågen hittar du på www.autozug.
de . Annars är vägen över Alperna fantastisk. Vi pra-
tar oss samman i god tid för det finns säkert fler som 
vill ta sig till Brescia gemensamt. Jag kan Brescia och 
Verona och loppet så det blir en bra tur. Vill man ta 
med familjen, så ligger Brescia nära Garda-sjön som är 
en mycket trevlig plats. Efter tävlingens slut fortsätter 
man lämpligen semestern med familjen i vackra Veneto 
och Emilia Romagna eller varför inte Lombardiet? Ta 
en titt på kartan, jag har massor med tips på bra och 
billigt boende i krokarna.

Kontakta Wille för mer info och anmälan:
Mail: wille@veloce.se 
Tel: 040–164835
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Små fel kan bli kostsamma. Efter två topp-
lockslyft och byte av kolvringar var det ett 
betydligt billigare och enklare problem som 
stjälpte Alfan. Lösningen kostade drygt två-
hundra kronor.

I Klöverbladet nr 3 2010 berättade jag om dotterns 
Selespeedlåda där en trasig p-box kostade en ny väx-
ellåda. Ett typexempel. I det sammanhanget var jag i 
kontakt med Jonta på CC Motor i Eskilstuna som för 
kunds räkning sålde en Alfa 145. Kamrem nybytt och 
toppen helrenoverad, vilket tilltalade mig så mycket att 
jag bortsåg nästan helt från det faktum att motorn drog 
en hel del olja. Jag blev klart upplyst om det, ändå gick 
jag på det. Trodde att jag var intelligentare än så.

Hustrun och jag tog tåget till Eskilstuna, Jonta häm-
tade oss på centralen och affären gjordes upp. Körde 
cirka en kilometer till macken för tankning, då kopp-
lingspedalen åker i botten. All vår början bliver svår 
sägs det ibland. Samtal till Jonta som beordrar oss till-
baka till verkstaden. Trasig slang till kopplingscylin-
dern var felet, grabbarna löste det snabbt.

Anträdde hemfärden, drygt sextio mil. Bilen gick till 
en början bra, men ibland kändes det som att motorn 
gick tungt och då åstadkom den ordentliga rökmoln. 
Inte bra. Oljekonsumtionen var extremt hög. 

Att bara passera Sundsvall med damsällskap i bilen 

är näst intill omöjligt då där finns ett stort IKEA-
varuhus. Så även om det inte föreligger något speciellt 
behov måste man titta in, alltid slinker det med någon 
nyhet eller åtminstone en liten ’’säck’’ med värmeljus.

Efter besöket ville en cylinder inte hänga med 
längre. Drygt fem mil till Härnösand där vänner kunde 
härbärgera oss, klockan var nu sex på kvällen. Var det 
rådligt att köra så långt med tre cylindrar? Tycktes inte 
ha något val, men både bilen och jag slet ont dessa mil. 
Fram kom vi och hade en trevlig kväll med vännerna.

Morgonen efter ville inte bilen starta. Eftersom jag 
inte hade några verktyg att ta loss tändstiften som sit-
ter långt nere i motorn lämnade vi den och tog bussen 
de tio sista milen hem. Senare blev jag specialist på 
losstagande av tändstift, vilket var nödvändigt med 
tanke på oljeförbrukning som ibland kunde vara 1,5 
liter på fyra mil.

Väl hemma med bilen togs kompressionsprov, som 
visade att två cylindrar var nästan komp.lösa. Där 
har vi felet trodde alla ’’experter’’ i min omgivning. 
Kolvringar byttes på alla cylindrar med full kompres-
sion som följd, men inte någon mindre oljeförbrukning. 

Alla mina kamrater var väldigt engagerade i proble-
met. ’’Vi tar loss toppen igen för en ingående kontroll’’ 
var nästa råd, som inte det heller gav något resultat. 
Någon nämnde under resans gång något om vevhusven-
tilation, men fick då inget gehör. Nu återstod endast den 
möjligheten. Två slangar från ventilkåpan monterades 

text & foto: håkAn nordin

LItEn TUVA KAN STJÄLPA ÄVEN EN aLfa

Blå, självsäker och stilren. Drar numer mindre bensin än olja per mil.

mInALfA

bort för granskning. En liten tryckfjäder låg tvärs över 
i den ena slangen. Var det ett misstag att den låg där, 
eller...      

Datauppkopplingen till Alfa låg 
nere vid denna tidpunkt så bilen fick 
vila några veckor. Så småningom gick 
det att utläsa på dataskärmen att i 
denna slang skulle det sitta en ’’back-
ventil’’ för 250 kr. Den införskaffades, 
monterades och nu fungerar bilen till 
belåtenhet. Det var den lilla tuvan 
som höll på att stjälpa Alfan.

Många människor i min omgivning 
var verkligen delaktiga i problemet. 
Inte en enda sade något om att jag är 
en ’’dåre’’ som köper en Alfa. Dom 
kanske tänkte det. När problemet 
var löst blev jag lite oförsiktigt kaxig 
och svarade på frågan vad det var för 
fel: ’’På kvalitetsvagnar som Alfa är 
det ofta bara små fel, exempelvis en 
liten backventil’’. Inte ens då fick jag 

speciellt mycket mothugg. Troligtvis tycker de synd om 
mig men de har de inget för. Det blir Alfa Romeo även i 
fortsättningen.

En liten skruttig slang innehållanden backventil löste problemet för futtiga 250 kr. 
Arbetstid räknas i minuter, om man nu inte lyfter toppen två gånger först.

MAntorP PArk

Mattias Andersson från Linköping hade en otrolig 
säsongsavslutning i STCC på hemmabanan Mantorp 
Park. Det började bra redan från början. Vid test-
körningen var han trea, endast 8 hundradelar efter 
Richard Göransson som var 
snabbast. I första kvalet var 
han på fjärde plats efter sitt 
första kvalvarv. Han satt i 
depån och avvaktade lite, 
men han var inte säker på om 
det skulle räcka tiden ut, så 
Mattias gick ut och körde ett 
varv till. Han var förste föra-
re att gå under 1.21 och han 
var därmed snabbast. Tiden 
stod sig kvalet ut. Frågan var 
om han skulle kunna upp-
repa bravaden även i andra 
kvalet. Mattias gick ut tidigt 
och satte en ännu bättre 
tid och detta kunde ingen 
matcha. Mattias stod alltså i 
pole för första gången någon-
sin i STCC, detta i den sista 
STCC-helgen någonsin!

mattias andersson vann Stcc-finalen
Han förvaltade detta väl genom att följa upp med 

vinst i första racet. Ni får en utförligare rapport i nästa 
nummer av KB...

bengt-Åce guStavSSon - WWW.racefoto.Se

PRESSTOPP
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När detta skrivs har ca 2/3 körts av årets 
racingsäsong och det börjar närma sig final-
dags i de flesta raceserier.

I STCC har Mattias Andersson kört sin bästa säsong på 
många år och han fick äntligen kliva överst på prispal-
len på Ring Knutstorp i våras. Det var ingen engångsvi-
sit på pallen, vi har sett honom där flera gånger i år...

Efter ett litet uppehåll var det så dags för 
Västkustloppet i Falkenberg. Sveriges snabbaste och 
kortaste bana. Mattias kvalade in som sexa, men i Q2 

fick han inte till det utan han fick starta från åttonde 
rutan. I racet lyckades han plocka två placeringar och 
sluta sexa. I andra racet startade han trea, men efter en 
påkörning på första varvet, som gjorde att han hamna-
de utanför banan, innebar att han rasade ända ned till 
13:e plats innan han kom igång igen. Han lyckades dock 
köra upp sig till sjätte plats i mål igen. I privatförar-
cupen blev Robin Appelqvist tvåa i första racet medan 
Claes Hoffsten bröt. Båda bröt i andra racet. Appelqvist 
på ett spektakulärt sätt med ett motorras modell större.

Det blev ett riktigt sommaruppehåll på fem veckor 
innan STCC återvände till Karlskoga igen. Tack vare 

vårens framgångar hade nu Mattias 40 kg extravikt 
i bilen. Den extra vikten gjorde att Mattias inte räk-
nade med att nå till Q2, men han kvalade in som sjua 
så det gick vägen! Men det blev inget Q2, för en sprint 
hade gått sönder i rattstången vilket orsakade ett rejält 
glapp. Teamet hann inte fixa detta i tid då Q2 bara är 
10 minuter långt. Tommy Rustad i Volvo hade problem 
med en drivaxel och eftersom han också missade Q2 
fick Mattias ändå starta som sjua. I racet blev det som 
vanligt trångt i starten, men han lyckades ta sig ige-
nom oskadd. Han tog sig upp till sjätteplats och jagade 
sedan Richard Göransson ända till mål. Han startade 

trea i race två, men på uppvärmningsvarvet ville inte 
servostyrningen fungera! Han provar att slå av och på 
motorn flera gånger för att om möjligt få igång servo-
pumpen, men det fungerar inte... När bara tre kurvor 
återstod till start var han inställd på att vika in i depån 
för att bryta racet. Han gjorde ett sista försök att åter-
starta motorn och vips fungerade servostyrningen! Han 
gjorde en bra start och kom igenom första svängen som 
tvåa bakom Dick Sahlén. Sahlén ledde racet även förra 
gången man körde i Karlskoga. Då fick han ge sig mot 
Janne ”Flash” Nilsson. Nu körde han ett perfekt lopp 
och han gjorde sin Seat så bred att Mattias aldrig kom 

AlFA Romeo på våRA SvenSkA RAceRBAnoR
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förbi. Han tog sin första seger någonsin och Mattias 
körde in som tvåa och tog årets tredje pallplats. Han 
ligger fortfarande kvar på femte plats i tabellen och 
tredje plats i teammästerskapet. I privatförarcupen 
blev det en mörk dag för Appelqvist och Hoffsten... 
Appelqvist rasade motorn igen och Hoffsten körde av 
ett motorfäste...

I den Historiska Racing Cupen körde man Svenskt 
Sportvagnsmeeting i juli och närmare 300 bilar kom till 
start! Lennart Henjer kom inte till start i första racet 
(!) och blev ”bara” trea i andra! Han leder dock sin 
klass inför årets två sista tävlingar. Arne Allard tog en 
tredje och en fjärde plats och han ligger tvåa i sin klass. 
Anders Agfors tog två fjärdeplatser och han ligger 

också tvåa i sin klass. Roland Falkenbäck slutade sexa i 
ena heatet och tyvärr kom han inte till start i andra.

SSK körde sin stora sommarfestival Raceweek sista 
helgen i juli och det var naturligtvis Claes Hanström 
som försvarade Alfa Romeos heder i denna tävling. Han 
tog två femteplatser i SSK Classic där han ligger trea i 
tabellen. 

Det var allt för den här gången, nästa gång avrundar vi 
säsongen med resultatet från alla finaler.

 
mvh 
bengt-Åce guStavSSon - WWW.racefoto.Se

Claes Hanström. Roland Falkenbäck.

Anders Agfors. Anders Allard. Lennart Henjer.
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med Club-logga i gult på blå bakgrund. 
Kan strykas fast.
17 tygMärke AlfA roMeo
8 cM    80:-
med det klassiska Alfa Romeo-märket

18 clUb-Pin 15 MM    35:-
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! 
Pin med 4-färgslogo.

19 AlfA roMeo-Pin 13 MM    35:-
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin 
med 4-färgslogo.

20 nyckelring Med keycode, 
blå/sVArt    75:-
Med ett nummer på baksidan som gör att 
upphittad nyckelknippa läggs i närmaste 
brevlåda och sedan skickas tillbaka till 
ägaren. Svart eller blå.

21 nyckelring AlfA roMeo i 
MetAll    120:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

22 nyckelbAnd    40:-
som håller reda på såväl nyckelknippan 
som mobilen.

19

18

polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.
34 AllVädersjAckA s-xl   695:-
Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot 
vind och regn men samtidigt transporterar 
ut fukt och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, 
bröstficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 
innerfickor. Finns i storRöd med Alfa-loggan 
tryckt på bröstet.

35 kylVäskA    320:-
Läcker picnic-korg med kylfunktion, perfekt 
att ha med sig på träffen! 
Handtaget är tillverkat i racerlätt alumi-
nium och korgen är ihopfällbar vilket gör att 
den passar i vilken räser som helst.
Alfa-loggan i tryck på locket!

36 dekAl t. nUMMerskylthållAre   
20:-
Dekal till nummerskylthållare som monteras 
över bilhandlarreklamen. Passar både till 
stora och små hållare.

KLUBBshoppEn

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på 
vår hemsida  
AlfAroMeo.org. Du kan även 
e-posta din beställning till adres-
sen 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.

storlekstAbell för beställning AV oVer-

Aller hittAr dU i webbUtiken.

1 kePs clUb AlfA roMeo 
röd   120:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

2 kePs AlfA roMeo röd   140:-
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 PikétröjA clUb AlfA roMeo 
herr s-xl & dAM 36-40    300:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- 
och herrmodell.

3

6

7 822

5

4

4 ficklAMPA Med dynAMo   95:-
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett 
par snabba tryck på handtaget så är den 
laddad och klar att användas. Helt oumbär-
lig att ha i handskfacket! Clublogo tryckt 
i vitt.

5 bälte Med VerktygssPänne
295:-
Coolt bälte med verktyg i spännet. 
Skruvmejsel, stjärnmejsel, 10-ans hyls-
nyckel och ölöppnare. Varför ha verktygslåda 
längre?

6 t-shirt röd VUxen  s-xxl   120:-
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   100:-
Röd med klubbtext i vitt på bröstet.

8 dAMlinne röd s-l (36-40)    120:-
Ny modell! Röd med vita rand kring söm-
mar. Klubbtext i vitt på bröstet.

9 t-shirt för bArn   100:-
Röd t-shirt med vita stripes, nästan 
samma som vuxentröjan fast i barnstorlek. 
Tillverkad i 100% bomull med Club Alfa 
Romeo-logo i vitt tryck på vänster sida. 
Tröjan krymper ej då den är förtvättad. 
Finns i storlekarna 110/120, 130/140 och 

150/160

10 klUbbstreAMer, gUl
inVändig/UtVändig    20:-
med texten club Alfa romeo, för invändig 
eller utvändig montering.

11 klisterdekAl clUb AlfA 
roMeo (ej På bild) 8 cM    30:-
Rund dekal med Clublogo

12 klisterdekAl AlfA roMeo
10 cM    25:-
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

13 klisterdekAl AlfA roMeo
30 cM    50:- 
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, stor

14 klUbbdekAl, 6st. sMå    35:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

15 klUbbdekAl, 3st. storA   45:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

16 tygMärke clUb AlfA roMeo
8 cM    40:-

27

20 21

23 MAnschettknAPPAr i silVer 
890:-
Supersnygga manschettknappar i silver. 
Motivet är den välkända Alfa Romeo-
grillen och dessa är tillverkade i Italien för 
Alfa Romeo. 2 st som levereras i en sam-
metspåse.

24 bilkUdde Med Pläd   190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 fleecetröjA s-xl    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.

26 VindjAckA för bArn (ej På bild)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.

27 MekoVerAll MechA toP
s-xxl    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäck-
ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34
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prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 
Mycket intressant. 98 minuter lång.

19 dVd AlfA roMeo
rAcing throUgh tiMe
Pris 135:- PlUs frAkt
55 minuter lång DVD till ett riktigt bra pris 
koncentrerar sig på Alfa Romeos tävlings-
verksamhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 
30-talet och vidare till succerna med Alfettan 
mot nutiden.

20 AlfA roMeo gtV/gt
AV fAbrizio ferrAri
Pris 260:- PlUs frAkt
Text på Italienska enbart men med mycket 
illustrationer och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 
via GTV Turbodelta och GTV6 till GTV V8 
med en Montreal motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 AlfettA the AlfA roMeo 
158/159 grAnd Prix cAr
AV ed McdonoUgh
Pris 150:- PlUs frAkt 
ett Verkligt rAcerPris.
Berättelsen om en utav världens mest seger-
rika tävlingsbilar Alfettan.
I perioderna 1938-1939 , 1946-1948 och 1950-
1951 vann den nästan alla tävlingar den 
ställde upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om 
denna legendariska bil som fanns i 6 till 10 
exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare 
till nutid, intervjuer med förare och mekani-
ker samt tävlingshistorier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken 
därifrån förmedlas.

Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

22 MontreAl the essentiAl 
coMPAnion
AV brUce tAylor
Pris 800:- PlUs frAkt
Bibeln om Alfa Romeos 70-tals superbil med 
sin helaluminium V8 kommen direkt från 
tävlingsbanorna.
Rikt illustrerad med all information (tror 
jag) du behöver för att äga eller bara älska en 
Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, reno-
veringstips, tävlingshistoria och brudar på 
motorhuven här finns allt.
Över 300 sidor på engelska.

23 zAgAto MilAno 1919-2009
Pris 525:- PlUs frAkt
Denna mycket rikt illustrerade bok om 
Karossmakaren Zagatos första 90 år utav 
bilproduktion
är ett måste för varje intresserads soffbord. 
Text på engelska.

24 AlfA 75 & MilAno driVen 
to be different
koMMer Att kostA cA 700:- + frAkt
den rekoMenderAs
Nu kommer den första historiken om Alfa 75 
mångas favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, Trycks 
i endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behandlas.

25 AlfA roMeo ProdUction 
cArs froM 1910
AV stefAno d´AMico och MAUrizio 
tAbUcchi
Pris 2200:- PlUs frAkt

En verklig kloss i två band som väger över 
6 kg och har över 1100 sidor otroligt rikt 
illustrerad.
Plöjer djupt i varendaste bilmodell som 
lämnat Alfa Romeos fabriker från 1910 till 
2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint levere-
ras i 1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engel-
ska och Italienska.
Finns i ett begränsat antal exemplar till 
detta pris men fler kan tas hem till ett pris 
beroende på fraktkostnaden.
Danska klubben sålde 30 ex till sina medle-
mar, hur många säljer vi?

26 Alfa romeo from 1910 to 
2010 av Maurizio tabucchi
inget pris klart ännu.
Över trehundra rikt illustrerade sidor 
beskriver vårt märkes historia de första 
hundra åren.
Mycket utav bilderna är faktiskt nya och 
finns inte i alla andra historiker.
Texten är trevligt skiven utan att innehålla 
för mycket tekniska data.
En trevlig kloss att ha på soffbordet för att 
fostra grannen, svärfar eller kompisarna.

27 AlfA roMeo 100 years
av Maurizio tabucchi
kommer att kosta runt 500:-
Den officiella 100 års jubileumsboken.
280 rikt illustrerade sidor på engelska med 
historik och framtid för vårt märke.

28 how to powertune 
Alfa romeo V6 engines
inget pris klart ännu.
Denna bok har vi väntat länge på, förhopp-
ningsvis kommer den nu i sommar.
Vad den handlar om? Behöver det presen-
teras?

Bilböcker till Club Alfa Romeos 
medlemmar – en möjlighet.
hUr gör jAg och VAd erbjUds?
Utbudet ser ut som nedan och finns till-
gängligt så länge lagret räcker. Lagret kom-
mer 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.

frAkt
Vi skickar dina böcker helst med Posten 
eller DHL på ett så ekonomiskt vis som 
möjligt.
Du kan också hämta några titlar i 
Stockholm eller hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker 
på Göteborgs Motorshow, Skottorp, 
Skokloster, 100-års festen och Rosersberg.

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 
övervägande i färg.

2 AlfA roMeo owner´s bible 
AV PAt brAden
Pris 350:- PlUs frAkt.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 
Owner´s bible. Mycket tekniska tips varvat 
med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 
har Spica Insprutning. Text på engelska, bil-
der i svartvitt.

5 AlfA roMeo giUliA coUPé 
gt & gtA 
AV john tiPler  
nytt Pris 450:-. billigAre! 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 sextiotalets rundhäckar, sjuttiotalets 
flathäckar, åttiotalets ankstjärtar för att 
sluta med nittotalets 916 spider. Text på eng-
elska, 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 förgasarmotorer med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra 
motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-
ning också.Text på engelska, bilder och dia-
gram i svartvitt. 112 sidor

8 AlfA roMeo dUetto
AV giAncenzo MAdAro
Pris 275:- PlUs frAkt
Faktaspäckat om en av de mest älskade 
modellerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder 
i färg och svartvitt. 95 sidor.

9 AlfA roMeo tiPo 33
AV Peter collins och ed 
McdonoUgh
Pris 600:- PlUs frAkt
Hela historien om Alfa Romeos legendaris-
ka världmästarbil i sportvagnsklassen och 
dess syster för landsvägen världens kanske 
vackraste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapi-

tel handlar om designstudierna Carabo, 
Pininfarina P33, Iguana, Cueno och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or 
som även kom att användas i Alfa Romeo 
Montreal eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 AlfA roMeo giUliettA
AV Angelo tito AnselMi
nytt Pris 450:-. billigAre! PlUs frAkt
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 
om Giulietta plus intervjuer med folk som 
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
tillfälligt slUt VäntAs åter till 
hösten 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga 
gärning 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
nytt Pris 275:-. billigAre! 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 525:- 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 
svartvitt 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 
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6569 Karlsson stefan Kristinehamn   166 3,2 2005 
6568 Pertti torni KlauKKala
6567 Persson fredriK lund
6566 Colling magnus stoCKholm
6565 roboz Peter Jyllinge
6564 Jigholm Per norrKöPing
6563 lenngren bJörn mariestad
6562 berg Kent Järfälla
6561 sollenberg hans uPPsala
6560 ramm david stoCKholm
6559 JaCobsson lars ingarö
6558 KoKKi sePPo uPPsala XXt807 159 2,2 Jts 2006 svart
6557 brodin ulf huddinge Jau415 alfetta gt 1976
6556 berntsson ingela hJälteby  sPider 1992 röd
6555 rudal Per stoCKsund
6554 dahlgren mats helsingborg  sPider 2,0 1985 
6553 erson bengt stoCKholm  gtv sPeCial edition 2002
6552 oldin Jaan malmö sKg608 sPider 2001 silvermetalliC
6551 uggla Christoffer sKanör hKz441 156 1999 lJusblå
6550 andersson Jonas malmö mCX195 166 3,0 v6 24v  mörKblå
6549 ling Carina trelleborg asm902  1999 
6548 fröst Peter västerås Xsf935 gtv 2001 
    hrm949 gtJ 1973 
6547 lilius KaJsa Kågeröd tly425 156 2,0 Jts  röd
6546 fidJeland Jan ensKededalen sWP545 147 1,6 ts lusso 2001 silvermetalliC
6545 eKholm bo mJölby
6544 hansson ingemar saltsJöbaden KeJ525 mito 2009 röd
6543 Jansson osCar västra frölunda
6542 ingrosso andré stoCKholm
6541 Pettersson tomas lillKyrKa
6540 JaCobson Charlotte stallarholmen  156 sW 2,0 ts 2000 rosso Proteo
     gt 3,2 v6 2004 rosso brunello
6539 Paulander henriK stoCKholm dmt408 giulia sPrint 1600  röd
    Cml578 159 sW 1,9 Jts röd
6538 lundin PatriCK göteborg PbK694 156 2,0 ts 1999 verde amazzonia
6537 nilsson PatriK mörarP KyX455 alfetta gtv 1981 lJusgrå metalliC
6536 bergqvist JoaKim linKöPing aro961 alfetta 1,8 1977 röd
6535 gervind anders svedala eat462 giulia 1300 ti 1969 röd
6534 svensson lennart åhus sKJ063 gtv 3,0 v6 24v 2001 gråmetalliC
6533 asK andreas göteborg rPl174 156 2,5 v6 24v 2000 mörKblåmetalliC
6532 ferrante alberto sandviKen Wub619 gt  grigio stromboli
6531 henriKsson Karl-arne värmdö  1600 gta 1965 
6530 mingotti dennis ronneby  75 2,0 ts  
6529 holm Johan nora Xyn610 159 3,2 q4  
6528 Karlsson roy hindås Ptn336 164 3,0 v6 1994 silvermetalliC
6527 bodén thomas frösön  gtv 3,0 v6 24v 1998 
6526 eriKsson Jonas sKePPlanda                      
6525 hellgren Claes mölndal Xub870 sPider 3,0 v6 24v 2001 svartmetalliC
6524 eriKsson Peter solna uzJ232 156 Jts 2004 gråmetalliC
6523 ullman hanna annelöv ura681 147 2,0 ts 2004 svart
6522 theorin måns göteborg  75 turbo  svart
6521 Kindlund håKan bromma rXX752 156 2,0 ts sPortWagon  
6520 alberius martin göteborg  156 2,0 Jts 2004 grå
6519 malmgren miChael motala  gtv 3,0 1998 svart
6518 marino eKdahl helena ensKede                         
6517 atterhall martin Järfälla hur619 gt 1600 Junior 1975 blu olandese
    rPl122 156 sW 2,0 ts 2000 silver
    mfb531 gtv6 1987 svart
6516 utterborn hans högsby  159 sPortsWagon 2,0 Jtd  
      sPider  
6515 Carlsson WiKtor hult  164 ts 1994 silver

Gör er röst hörd, redan innan valet! vilka vill 
ni skall ha förtroende att styra vår ädla klubb 
2011, året då Alfa romeo går in på sitt 101:a 
levnadsår och klubben sitt  55:e? 
valberedningen vill gärna få förslag från med-
lemmarna på personer som passar i de olika 
rollerna som skall besättas. man kanske rent av 
känner sig träffad själv!

sedan förra året har styrelsen drabbats av en 
del oväntade utmaningar, där ledamöter fått för-
ändrade förutsättningar i privatlivet. Tack vare 
att styrelsen haft bra besättning har det gått att 
lösa, men nya krafter behövs.

stadgarna föreskriver att styrelsen består av 
ordförande samt 4-8 ledamöter, där vi tillämpar 

2 år i taget på ledamöterna och växlar hälften 
varje år för kontinuitetens skull.

för 2011 behövs:
ordförande, nyval, denna post är på ett år i 
taget.
Ledamot (kassör), fyllnadsval ett år (p.g.a. för-
tida utträde)
fyra ledamöter,  nyval eller omval på två år.

valberedningen tar gärna emot synpunkter och 
förslag på bra personer, ju fler vi har på kandi-
datlistan desto bättre.

hör av er till valberedarna med tips och tyck, 
redan nu.

Attentione!

club alfa romeo behöver 
tillskott i StyrelSen

Svezia

valberedningen@alfaromeo.org,
björn nilsson: kastanjelund@swipnet.se ; 0707-833 738
fredrik Sigbjörnsson: fresig@telia.com ; 0705-691 750



posTTiDninG B
cLuB ALfA romEo c/o fiLip WEnnErGrEn, 

örnsTiGEn 3, 183 50 TäBy

Det kan 
vara rationellt 
att vara 
emotionell

Det fi nns tillfällen i livet när det kan vara klokt att vara väldigt emo-
tionell. Som när man köper en fantastisk bil med hjärtat. Då kan 
det vara bra att veta att det fi nns sätt att behålla bilens värde bättre.
 Till exempel genom vår FormulaUTM-behandling - en unik 
ytbehandling av bilens lack. I många fall blir lacken snyggare än 
nyskick och du får en bil som blir lättare att hålla gnistrande ren. 
Att vaxa den behöver du inte ens tänka på.
 Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår Trygghets-

försäkring SecureTM. Den fi nns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande behandling omfattar 
också interiören. Alla kunder får även tillgång till vårt 
förmånsprogram ApperanceClubTM. För mer information om våra 
tjänster kontakta närmaste Mr CAP.

Se www.mrcap.com


