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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

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

CLUB ALFA ROMEO C/O TORBJÖRN WULF, 

VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

STYRELSEN 2011

ORDFÖRANDE
TORBJÖRN WULF
VINBÄRSVÄGEN 22

168 59 BROMMA

TEL: 0734-425 72 21

MAIL: ORDFORANDE@ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE
BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2C

582 17 LINKÖPING

TEL: 073-91 53 01

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR
MIKAEL GRANS
EDVIN ADOLPHSSONS VÄG 6

169 40 SOLNA

TEL: 073-500 19 65

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

LEDAMÖTER
MICHA FORSGREN GRÖNVALLS
ORRVÄGEN 21A, 141 72 SEGELTORP

TEL: 070-316 25 78

MAIL: MICHA.FORSGREN@WIDRIK.SE

MIKAEL KAHLIN
GRANITVÄGEN 21

312 32 LAHOLM

TEL: 070-972 23 50

MAIL: KAHLIN@WEKUNET.SE

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28

183 30 TÄBY

TEL: 070-840 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@PAR.SE

NICLAS ROSENGREN
DALESLÄTT 1

460 21 UPPHÄRAD

TEL: 070-288 40 83

MAIL: NIKLAS.ROSENGREN@SAAB.COM

ROBERT SVENSSON
GJUTAREGATAN 20

268 31 SVALÖV

TEL: 070-6206474

MAIL: RSN549@GMAIL.COM

STEFAN WERNER
SKOGSSTIGEN 1

443 32 LERUM

TEL: 0302-139 33

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
HENRIK FLEUR
O D KROOKS GATA 77, 254 43 HELSINGBORG

TEL: 070-274 21 81

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG
STEFAN ATTERHALL
CRONSTRÖMSVÄGEN 14, 168 66 BROMMA

TEL: 070-732 76 56

MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 

POSTORDER
HENRIK SELBO
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA

MAIL: POSTORDER@ALFAROMEO.ORG

BOKLÅDAN
BJÖRN NILSSON
KASTANJELUND FUGLIE, 231 94 TRELLEBORG

TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTANJELUND@SWIPNET.SE

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.

Ciao!
I våras tog jag och hustrun ett beslut vars följder skulle bli 

oanade. Den avstyckade bondgård vi bott i, med två tillhörande 
lador varav den ena med fullt utrustad bilverkstad på 140 kva-
dratmeter, skulle säljas.  Arbetsbördan med att renovera och 
underhålla var för stor, dessutom var det dags att hitta grannar 
med barn som dottern kan leka med. Traktorer och hästar i all 
ära, men de är inte något man tar med sig in i lekstugan eller 
upp i studsmattan. Nu sitter vi i nybyggt radhus med barn och 
lekplatser överallt och det känns riktigt bra.

Följderna har kunnat ses på klubbens annonssida där jag 
sålt tre bilar under senare tid. Sent i höstas gick GTV6:an iväg 
till en köpare som jag tror är helt rätt för bilen. Att döma av 
de dryga 100 mil som Fredrik Malmberg hann tillryggalägga 
innan vintervilan kommer han att njuta av den. I min vagnpark 
återstår en 75 TS och 156 SW:n som andrabil. Gamla andrabi-
len, en 156 V6 –98 skall säljas.

Inför flytten köpte jag något som kanske inte är helt rums-
rent i denna klubb, men jag måste säga att Honda CR–V från 
år 2000 inte är en dålig bil då man flyttar. Dragkrok och fyr-
hjulsdrift är bra tillbehör i den vargavinter som slog till precis 
innan vi flyttade. Jag intalar mig dessutom att den är unik då 
den inte är svensksåld utan Peru–såld (!). En svensk familj tog 
hem den som flyttgods och har nyttjat den sparsamt sen dess. 7 
700 mil på 10 år är inte mycket.

Alfa Romeo i Sverige och världen står inför spännande 
utmaningar. Fiat Groups reklamkampanj för Giuliettan under 
hösten har nog kostat mer än föregående tio års samlade 
reklambudgetar för märket.

Samarbetet med Chrysler kommer även att märkas i 
Sverige. Redan i juli gör ett anrikt märke comeback då 
Chryslermodellerna 300C och Grand Voyager helt plötsligt blir 

Lancia. Till hösten kommer även Lancia Delta och helt nya 
Ypsilon. 

Globalt sett satsar Chrysler och Fiat Group rejält vilket för 
Alfas del kommer att märkas i flera nya modeller. Närmast lig-
ger ersättaren till 159 som debuterar 2012. Mångmiljardbelopp 
pumpas in i nya och moderniserade fabriker. På sikt kom-
mer samarbetet att märkas än mer, då bland annat Jeeps 
SUV–kunskaper omsätts i en ny Jeep Patriot och en Alfa–SUV 
baserad på Giulietta–plattformen. Det är en intressant framtid 
vi står inför och många hardcore–entusiaster kommer säkert att 
få nattsömnen störd och känna sin vardagliga grundtrygghet 
hotad då nya modeller, som faktiskt är avsedda att säljas i stora 
volymer, planeras. På gott och ont är framtiden är redan här, 
det var många år sedan den sista riktiga Alfan (Alfa 75) lades 
ner.  Kanske kan dessa storsäljare på sikt skapa ekonomiskt 
utrymme för en glad liten bakhjulsdriven bil i vettig prisklass. 
Tänk er en lätt liten kupé med 1,4–liters Multiairmotorn på 
sisådär 200 hk och en prislapp strax över 200 000 kr…

#6 2010

Fo
to

: S
ta

ff
an

 E
rla

nd
ss

on

Buongiorno Alfistas!

LEDAREN TORBJÖRN WULF NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Vintern har slagit grepp om Sverige från norr till 
söder och årsmötet i Malmö blev nära på insnöat i 
dubbel bemärkelse. 

Just årsmötet var en riktigt trevlig tillställning 
i flera bemärkelser, dels fick vi besök av Italienske 
Ambassadören Angelo Persiani, dels hade vi en 
fantastisk 45 minuters show av Seth Engström just 
efter mötet och även vid middagsborden med otro-
ligt flinka fingrar.

Det var en bra uppslutning med ett 50 tal delta-
gare på själva mötet och drygt 70 på middagen.

Jag vill passa på att tacka Annica för tiden som 
ordförande, Annica kunde inte närvara på plats 
och vi saknade henne och fick tyvärr inte möjlighet 
att tacka av ordentligt på plats, men det kommer 
på annan väg. I samma veva vill jag tacka Stefan 
Swedbratt för tiden i styrelsen, det har varit en 
trevlig tid.

På tal om styrelsen så har vi fåt tre nya med-
lemmar som jag önskar välkomna, det är Niclas 
Rosengren, Robert Svensson och Mikael Grans, 
Mikael är tillika klubbens nye kassör.

Inför kommande år och vår så lär det ju mekas, 
putsas och ses för en Pizza eller en espresso skulle 
jag tro. Även om det inte är lika mycket träffar nu 
i kylan och snön vill jag ändå påminna om att det 
finns medel för att faktiskt ha träffar av olika slag, 
det finns dessutom bidrag att få till träffarna, året 
om. Hör av er till styrelsen med vad ni vill göra och 
vilka medel som ni önskar. 

Även om det känns mörkt, kallt så försvinner 
tiden snabbt och det blir snart vår igen med fler 

CIAO / TORBJÖRN WULF, ORDFÖRANDE

träffar. Det är ju de traditionella träffarna vid 1 
maj, banmöten, Tjolöholm och en massa annat. 
Stefan Atterhall kommer att driva banmöten och 
kommer att kommunicera mer genom både KB och 
hemsida om vad som gäller, hör av er till honom om 
ni har idéer eller vill hjälpa till som funktionärer. 
Funktionärer behövs för övrigt till alla event så 
fundera på var ni kan hjälpa till med det, det är 
inte speciellt betungande ju.

Till sist vill jag tacka för förtroendet som jag 
fått som Ordförande, jag hoppas jag kan tillföra en 
hel del till klubben och tillsammans med styrelse-
kollegor utveckla en del nya event och koncept.

Minnen från fornstora dagar; egen verkstad och GTV6.
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER BO M. HASSELBLAD

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

Det får bli några korta rader denna gång då tiden i 
stort sett är fylld med förberedelser inför årsmötet. 
Det har ju varit ett lite jobbigt år för styrelsen av 
många anledningar men nu laddar vi för fullt inför 
nästa år. Samtidigt hade vi ju en hel del lyckade 
arrangemang under det gångna året. Skokloster, 
där jag tyvärr inte kunde vara med själv för första 
gången på många år, var ju väldigt lyckat enligt rap-
porterna. 100-årsjubiléet på Gärdet och efterföljande 
fest i Nynäshamn tillhör ju också de framgångsrika 
evenemangen under året. Dessutom fortsätter ju 
lokala intiativ att poppa upp på olika håll. Spontana 
träffar med en lite tur på trevliga vägar tillsammans 
med fika och bulle eller pizza ser jag annonserade allt 
oftare. Det är ju det som faktiskt är livlinan för klub-
ben – någon som på en ort vågar föreslå att vi ses på 
ett café, en pizzeria eller till och med en parkerings-
plats för att bestämma vad som skall hända! Om det 
krävs lite ekonomiskt bistånd så har klubben pengar 
för just sådana aktiviteter. Du kan kolla med vem som 
helst i styrelsen så fixar vi det. Jag och andra styrel-
semedlemmar har skrivit om detta många gånger men 
trots det så kommer det inte så många förfrågningar. 
Själv tycker jag det vore toppen om det fanns begäran 
om mer pengar än vi avsatt för detta ändamål, men vi 
är långt därifrån. Som kom in med förfrågan, spen-
dera några kronor på kaffe med dopp och samla ihop 
de lokala kompisarna. När ni väl träffats en gång så 
säger erfarenheten att det blir fler. Och då blir klub-
ben rikare!

Jag tänkte avsluta men en kort anekdot: Jag hål-
ler på med lokalpolitik och sitter som ledamot i en 
del nämnder i Linköping. I Äldrenämnden har jag 
jobbat tillsammans med en dam som förutom att 
hon är socialdemokrat också är lokal ordförande för 
LO-förbundet Kommunal. Trots att jag sitter på andra 
sidan så gillar jag henne väldigt bra som person. 
Häromdagen hade jag sällskap med henne till parke-

ringshuset samtidigt som jag försökte få tag i hotellet 
i Malmö där årsmötet skulle hållas. Hon undrade var-
för jag svor lite grann när det var upptaget hela tiden 
och jag förklarade att jag höll på att arrangera ett års-
möte för en förening., en sammanslutning av bilmän-
niskor. Drog sedam till med att det fanns en klubb 
vars medlemmar var helt insnöade på Alfa Romeo – 
varvid hon utbrast ”Va kul!, där var vi med för länge 
sedan!” Lite konsternerad fortsatte vi samtalet och 
det visar sig att hon och hennes man hade åtskilliga 
Alfor och hon kände Veine Johansson och kommen-
terade hans garage i källaren i villan. Tydligen sålde 
hon och hennes man en något rostig Giulia till Veine 
för ett antal år sedan. Frågade också om Arne Allars i 
Vikingstad fortfarande var aktiv. Vi fortsatte att prata 
ett tag och jag undrar om hon inte har bättre koll på 
Alfor från 60-talet än jag har.

På samma sätt har jag under de senaste åren haft 
förmånen att lära känna en tjej som jobbar på VTI och 
vars sambo är gammal Alfa-räv. De har nu varit med 
vid flera av våra lokala träffar och arrangemanf.

Vad vill jag då säga med detta? Mest att det är all-
tid fel att döma hunden efter håren. Jag tror inte att 
jag skulle gissat att någon av dem var speciellt intres-
serade av bilar, ännu mindre ett litet märke som Alfa 
Romeo och allra minst att de skulle kunna något om 
dem! Hur fel man kan ha ibland. Dessutom understry-
ker det ju vikten av att vi faktiskt fortsätter att jobba 
med att få med fler tjejer som aktiva deltagare i klub-
ben. Vi kanske inte är så nördiga trots allt!

Framförallt är vi inte alla medelålders, grånande 
män med ett obskyrt fritidsintresse. Vi är en del av en 
rörelse som kan bli mycket större och bättre!

Ha en God Jul och ett Gott Nytt År – var ni än är!

VINTERHÄLSNINGAR FRÅN EN KYLSLAGEN 
SEKRETERARE,
BO

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är en av lan-

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag 

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

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

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

Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

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

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. 

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

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

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

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du kansliet enk-

last via e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia

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

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Mer än en verkstad
Oavsett vilken motor, om du 
kör på bana, i skogen eller på 
gatan har vi alltid något att 
tillföra. Mer än 15 års praktisk 
erfarenhet gör Autokinito till 
experter på Alfa Romeo, men 
vi servar, trimmar och reparerar 
alla bilmärken.

Rullande landsväg
Många kommer till oss för 
att ställa in motorn med 
hjälp av vår bromsbänk eller 
chassidynamometer (rullande 
landsväg). Oavsett om du åker 
tävling eller bara bil till jobbet 
är detta det bästa sättet att få 
ut det mesta ur din bil, vare sig 
du är ute efter prestanda eller 
lägsta bränsleförbrukning.

Reservdelar
Vi jobbar med de bästa och 
flesta på marknaden förekom-
mande märken när det gäller 
reservdelar och tillbehör.

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se
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Lördagen 27:e november höll Club Alfa Romeo 
Svezia sitt årsmöte på Quality Hotel Konsert huset i 
Malmö. En fylligare summering av protokollet kom-
mer i nästa nummer av Klöver bladet. Jag ville i alla 
fall sammanfatta mötet i en kort notis i detta num-
mer.

Rolf Carstens valdes till ordförande för mötet och 
ledde förhandlingarna med den äran. Tack Rolf!

Det sista året summerades i verksamhetsberät-
telsen och punkt för punkt i verksamhets  planen 
utvärderades hur väl målen uppfyllts. Det har varit 
ett jobbigt år vad gäller styrelsens arbete och orga-
nisationens olika funktioner vilket reflekteras i att 
målen i många fall inte helt uppnåtts. Däremot har 
det generellt inte påverkat verksamheten, eller påver-
kat medlem marna eller potentiella nya medlemmar 
negativt vilket är ett viktigt konstaterande.

Glädjande är att medlemsantalet under året fort-
satt att öka och vi nu har 2 260 medlemmar. Det är 
resultatet av den lyckade värvningskampanjen vi 
genomförde under hösten 2009. Andelen kvinnliga 
medlemmar fortsätter också att öka om än långsam-
mare än föregående år.

Kassören redogjorde för klubbens balans- och 
resultaträkning för året. Resultatet för året är ett 
modest överskott på 73 tusen kronor. Klubbens ekono-
mi fortsätter alltså att vara god. Revisionsberättelsen 
redovisades också och de noteringar revisorerna gjort 
påpekades.

Medlemsavgiften för 2011 fortsätter att vara SEK 
395:-. Verksamhets- och förvaltnings berättelserna 
godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret.

Verksamhetsplanen för 2011 innebär ett år då 
styrelsen koncentrerar en hel del energi på att adres-
sera de svagheter som under 2010 gjorde styrelsear-
betet besvärligt. I övrigt kommer inriktningen att 
vara att fortsätta att utveckla klubbens grundläg-
gande verksam hets områden.  Mer detaljer i nästa 
Klöverblad.

Torbjörn Wulf valdes till ordförande för 2011, 
enligt valberedningens förslag. Annica Nilsson hade 
avsagt sig omval och också valt att avsluta sitt lång-
variga styrelseengagemang.

Då Roland Sjölander under året avsagt sig styrel-
seuppdraget i samband med utlandsflytt krävdes val 
av en styrelseledamot att ta hans plats kommande år. 
Valberedningen föreslog att Mikael Grans valdes för 
detta år, vilket är ett nyval.

Valberedningens förslag till omval på två år av 
Bo M. Hasselblad och Mikael Kahlin liksom nyval 
av Niclas Rosengren och Robert Svensson. De nya 
styrelsemedlemmarna kommer att presenteras när-
mare i nästa nummer av Klöverbladet. Revisorerna 
Håkan Andersson och Hans-Peter Magnusson valdes 
för ytterligare ett år i enlighet med valberedningens 
förslag. Valberedningen fortsätter också oförändrad 
med Björn Nilsson som sammankallande och Fredrik 
Sigbjörnsson som andre ledamot.

Förtjänsttecknet ”Röd Nål” delades inte ut vid 
detta årsmöte då det är en utmärkelse som ordföran-
den enväldigt beslutar över. Då Annica Nilsson varit 
förhindrad att delta i styrelse arbetet förelåg inte 
något förslag detta år.

Förarna i Challenge uppmärksammade, via Markus 
Moberg, två medlemmar som ansvarat för att banmö-
ten och Challengeserien under 2010 fungerat problem-
fritt och smidigt. Stefan Atterhall, som hållit ihop 
samtliga banmöten, samt Mattias Arvidsson, tävlings-

ledare för Challenge. Båda 
har lagt ned mycket tid på 
detta under 2010.

Torbjörn Wulf, som 
tillträdande ordförande, 
uttryckte klubbens upp-
skattning för allt det arbete 
Annica gjort under de många 
åren i styrelsen och hennes 
helhjärtade engagemang. 
Årsmötet beslutade att ge 
i uppdrag till styrelsen att 
överlämna en tack- och 
avskedsgåva till henne som 
uttryck för klubbens tack-
samhet.

NOTERINGAR FRÅN ÅRSMÖTET
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Nytt Alfa Romeo armbandsur
Alfa Romeo armbandsur har kommit
i ny uppdaterad modern design

Det nya armbandsuret har fått ett lyft både i stil och kva-
litet. Boetten är naturligtvis i högglanspolerat stål och den
tydliga urtavlan, i svart eller vitt, pryds av Alfa-loggan.
Det nya urverket är automatiskt, självuppdragande och
vattentätt (3 atm). Visarna är självlysande och förutom
klockslag visas sekunder, datum, veckodag, 24-timmars
visning med mera. Klockrem av metall eller läder.

Ta nu chansen att fira dig själv, din Alfa
och inte minst Alfa Romeos 100-års jubileum!
Armbandsuret är den perfekta gåvan till alfisten!

Uret levereras från Danmark. Pris: 879:- DKK plus frakt.
8 dagars returrätt samt 12 månaders garanti.

Beställ på: alfaur@live.dk
Glöm inte att ange svart eller vit urtavla och metall- eller
läderrem. På alfa@paradis.dk får du också mer informa-
tion och bilder på armbandsuren.

Under mötets gång hade vi privilegiet av ett besök 
av Italiens ambassadör i Sverige, Angelo Persiani. 
Han lyssnade på redogörelsen för det gångna året och 
fick sedan ett tillfälle att tala till mötesdeltagarna. 
Det är uppenbart att han tycker klubben är en impo-
nerande orga ni sation som ger ett mervärde åt Alfa 
Romeo-ägare i Sverige. Han uppmuntrade också klub-
ben att ta tillfället i akt att engagera sig och medlem-
marna i det 150-årsfirande av Italien som en enhetlig 
stat som äger rum under hela 2011. Ambassaden 
tillsammans med italienska näringsidkare och han-
delskammare kommer att driva ett antal aktiviteter 
under året där klubben och medlemmarna kan få till-
fälle att delta. Mer om detta kommer säkerligen under 
året. Det var ett mycket trevligt och uppskattat inslag 
under mötet och vi kommer säkert att få tillfällen 
även i framtiden att få träffa ambassadören.

Som sagt, ett komplett protokoll kommer i nästa 
Klöverblad men nu vet ni det mesta om de viktigaste 
besluten som fattades. Jag kan avsluta med att kon-
statera att mötet hölls i en trev lig och uppmuntrande 
stämning. 

TEXT: BO M HASSELBLAD
FOTO: GUNNAR NORNEMARK

Niclas Rosengren, Torbjörn 
Wulf och Robert Svensson.



• Minst fem stjärnor och 31,5 poäng i Euro NCAP:s 
 tester enligt 2009-års kriterier (minst 32,5 i tester 
 före 2009)

• Skydd för fotgängare (14 poäng)

Lagen för myndigheternas fordonsinköp gäller för 
såväl hyrbilar, poolbilar, förmånsbilar som personal-
bilar. 

Källa: Ynnor AB

KLÖVERBLADET KLÖVERBLADET10

NYHETER

11

NYHETER

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
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Ny kapskiva endast 
1,3 mm tjock

Kapskivor med 1,3 mm tjocklek har väsentligt 
bättre stabilitet jämfört med kapskivor med 1,0 mm 
tjocklek samtidigt som kaptiden och materialförlus-
terna kraftigt reduceras jämfört med 1,6 mm skivor. 
Flexovit har  utökat sitt sortiment Mega-Line med en 
1,3 mm kapskiva. Den nya kapskivan är avsedd för 
kapning med 125 mm vinkelslipmaskin. 

Se även www.saint-gobain-abrasives.com

Från den 1 oktober 2010 höjdes kraven på svenska 

myndigheters bilar, krav som både MiTo diesel och 

vissa Giulietta diesel uppfyller. Förutom att vara klas-

sade som miljöbilar enligt nuvarande lagstiftning (el, 

hybrid, max 120 gram CO2 för diesel- och bensinbilar 

eller 9,2 l/100 km för alternativbränslen), ska myndig-

heterna uppfylla följande säkerhetskrav:

MiTo och Giulietta uppfyller kraven

Svezia
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Hösten 2004 köpte norska 
DEFA CarGard och införlivade 
varumärket i koncernen. 32 år 
efter CarGards grundande för-
svinner CarGard och all fokus 
läggs på DEFAs nya billarm 
DVS90.

1978 uppfanns CarGard–
larmet och har sedan dess 
varit en standard för billarm. 
Företaget var exempelvis först 

Billarmens moder läggs ner
med aktivering av larmet vias 
amgnetnyckel och blinkande 
synlig diod. Volvo använde sig 
av Cargard som originallarm 
långt in på 90–talet och under 
senare år har många lärt sig 
känna igen en blinkande blå 
diod i framrutan. Nu är det 
dock slut och under vintern 
2010 utgår larmet och varumär-
ket ur sortimentet.

Kamasa Tools smartarensning
Sot och annat skräp kan sätta igen tändstiftsgängor. Kanske kan Kamasa Tools nya verktyg 

rädda dig från en dyrbar topplocksdemontering. Gängrensningen startas i botten av gängan 
genom en smart expanderskruv som gör att eventuell smuts och metallspån följer med 
upp och inte hamnar i förbränningsrummet. Detta underlättar vid rengöringen av 
tändstiftsgängor och rätar samtidigt ut eventuella skador på gängorna. 
Gängverktygen finns i 3 storlekar (M12, M14, M18) kostar 406 kronor 
inklusive moms och finns i handeln redan idag

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

Registrera dig för ett enkelt 
nyhetsbrev (gratis) så får du 
en kod att anvönda i Veloce 
Publishings webshop. 45 pro-
cents rabatt, med vissa förbehåll, 
kan ge en riktig fin bok till ett 
mycket bra pris. Erbjudandet 
gäller fram till den 31 december 
2010. Surfa in på www.veloce.
co.uk och köp dig själv en hård 
juklapp!

Klöverbladets redaktion 
väljer utan att tveka en magni-
fik bok om en bil som borde få 
någon form av pris; Alfa Tipo 33! 
Författarna Peter Collins och Ed 
McDonough ger dig hela histo-
rien om bilen, dess förare, täv-
lingar, chassinummer och varje 
individs kända historia. Köp!

Veloce Publishing ger 45% rabatt

din fullserviceanläggning

svenljungav. 13, Målsryd. 033-23 66 70.
vardagar 8-18. lördagar 10-13.

www.tagejohanssonbil.se

159 Sportwagon
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Med totalt sex motoralternativ –  tre dieslar och tre 
bensinare – torde alla kunna hitta någon modell som 
passar humör, gasfot och plånbok. Med två miljöklas-
sade alternativ kan även miljömedvetna ha roligt när 
de åker bil. Priser och fakta hittar du nedan.

Då Giuliettan testades i EURO/NCAP blev resulta-
tet, enligt de nya kraven, kort sagt lysande. Eller säk-
rast i sin klass om man vill skryta lite.

Den stora nyheten för modellen är att dubbel-
kopplingslådan Alfa TCT som först hittades i MiTo 
nu kommer till Giuliettan. Den erbjuds till en början 
1,4 Multiair på 170 hk och kommer senare även på 
2,0 JTDm 170 
hk, bägge med 
Start&Stop. 
Förhoppningsvis 
hittar den ner 
även i 2,0 JTDm 
140 hk. Både 

Lillasyster MiTo då? Händer något med den modellen? 
I Sverige har av någon anledning ett antal 155-häs-
tarsversioner annonserats ut. Om ett bilmärke belönas 
med Engine Of The Year känns det naturligt att det är 
just en sådan motor i bilen jag köper. Multiair-motorn 
saluförs i 105, 135 respektive 170 hk, där samtliga 
drar nytta av den nya teknologin och effek-
tivare motorer både vad gäller förbrukning, 
utsläpp och prestanda jämfört med vanliga 
turbomaskiner. En jämförelse mellan 1,4 
Turbo 155 hk Multiair med 170 hk Multiair 
visar tydligt fördelen av forskning och 
utveckling. 

Som de flesta vet ’’finns’’ Alfa Romeo återigen i Sverige. I mitten av november sköts det med 
skarp ammunition i ett sällan skådat Alfa–fyrverkeri både i press och hos handlare. Vad finns 
då i bilarna?

förbrukning och utsläpp minskar med TCT–lådan. 
Multiair–motorn på 170 hk kliver nästan ner till mil-
jöklassning med 121 g/km med TCT.

Upplösningen på den skärm som Giuliettan säljs 
med har fått mycket kritik i pressen. Förhoppningsvis 
kan det nya systemet RadioNav från Magneti Marelli, 
som kombinerar GPS och underhållning, skapa en 
känsla av 2010-tal. Enligt Alfa Romeo finns det nu en 
6,5” stor högupplöst skärm i bilarna. I samarbete med 
TomTom lanseras även Blue&Me TomTom, som med 
pekskärm låter dig ta hand om telefon, navigation och 
annan information.

 
Diesel l/100 km* CO2 g/km Progression Distinctive QV 

1,3 JTDm 95 

hk 

Start&Stop 4 104 167 250 kr 182 250 kr - 

1,6 JTDm 

120 hk 4,6 122 - 197 250 kr  

Bensin l/100 km CO2 g/km Progression Distinctive QV 

1,4 Multiair 

105 hk 

Start&Stop 5,8 136 157 250 kr 172 500 kr - 

1,4 Turbo 

155 hk 

(lagerbilar) 6,5 153 - 187 250 kr - 

1,4 Multiair 

Turbo 170 hk 

Start&Stop 6 139 - - 212 250 kr 

 

159 
Bilen som alltid är vacker går en ny vår till mötes. Uppdaterad (sänkt) prislista, nya 
motorer men dessvärre finns ingen automatlåda eller fyrhjulsdrift. 136–

hästarsversionen av 2,0 JTDm parad med automatlåda känns annars som en given 

tjänstebilsfavorit. 159:an sjunger på sista versen då det ryktas om att ersättaren Giulia 
ska vara klar 2012, och då dessutom lanseras på den amerikanska marknaden. 

 
Alfa 159 är ändå ingen gammal bil. Läs testet i Auto Motor & Sport nr. 24/2010 så ser du 

att den lyckas bra i kamp mot tyska vagnar. Designen håller dessutom ytterligare många 

år, så efterträdaren har mycket att leva upp till. 
Om du inte har behov av kombi men av en Alfa Romeo kanske prissättningen kan ställa 

till litet huvudbry. En Giulietta 2,0 JTDm 170 hk eller en 159 med samma motor? 

Giulietta QV eller 159 1750 TBi? Priserna skiljer inte mycket, och 159:an har dessutom 
TI–paket som tillvalsmöjlighet… 
Diesel l/100 km* CO2 g/km Sport Sport Plus TI-paket 

2,0 JTDm 

136 hk 5,1 134 268 500 kr 281 500 kr + 21 500 kr 

2,0 JTDm 

136 hk 

Sporrtwagon 5,2 137 278 500 kr 291 500 kr + 21 500 kr 

2,0 JTDm 

170 hk 5,4 142 274 500 kr 287 500 kr + 21 500 kr 

2,0 JTDm 

170 hk 

Sportwagon 5,5 145 284 500 kr 297 500 kr  

Bensin l/100 km CO2 g/km Sport Sport Plus TI-paket 

1750 Tbi 200 

hk 8,1 189 261 500 kr 274 500 kr + 21 500 kr 

1750 Tbi 200 

hk 

Sportwagon 8,3 194 271 500 kr 284 500 kr + 21 500 kr 

  

Modell–fakta Alfa Romeo Svezia 
 
Som de flesta vet ”finns” Alfa Romeo återigen i Sverige. I mitten av november sköts 
det med skarp ammunition i ett sällan skådat Alfa–fyrverkeri både i press och hos 
handlare. Vad finns då i bilarna? 
 
Giulietta 
Med totalt sex motoralternativ –  tre dieslar och tre bensinare – torde alla kunna hitta 
någon modell som passar humör, gasfot och plånbok. Med två miljöklassade alternativ 

kan även miljömedvetna ha roligt när de åker bil. Priser och fakta hittar du nedan. 

Diesel 

l/100 

km* CO2 g/km Progression Distinctive QV 

1,6 JTDm 105 hk 4,4 114 226 000 kr   

2,0 JTDm 140 hk 4,5 119 - 243 000 kr  

2,0 JTDm 170 hk 4,7 124 - 268 000 kr  

Bensin l/100 km CO2 g/km Progression Distinctive QV 

1,4 TB 120hk 6,4 149 196 000 kr 202 000 kr  

1,4 Multiair Turbo 170 hk 5,8 134 - 223 000 kr  

1750 TBI 235 hk 7,6 177 - - 273 000 kr 
• blandad körning 

• samtliga modeller uppfyller normen EURO 5 

 

Då Giuliettan testades i EURO/NCAP blev resultatet, enligt de nya kraven, kort sagt 

lysande. Eller säkrast i sin klass om man vill skryta lite. 

Den stora nyheten för modellen är att dubbelkopplingslådan Alfa TCT som först hittades 
i MiTo nu kommer till Giuliettan. Den erbjuds till en början 1,4 Multiair på 170 hk och 

kommer senare även på 2,0 JTDm 170 hk, bägge med Start&Stop. Förhoppningsvis hittar 
den ner även i 2,0 JTDm 140 hk. Både förbrukning och utsläpp minskar med TCT–lådan. 

Multiair–motorn på 170 hk kliver nästan ner till miljöklassning med 121 g/km med TCT. 

 
Upplösningen på den skärm som Giuliettan säljs med har fått mycket kritik i pressen. 

Förhoppningsvis kan det nya systemet RadioNav från Magneti Marelli, som kombinerar 

GPS och underhållning, skapa en känsla av 2010–tal. Enligt Alfa Romeo finns det nu en 
6,5” stor högupplöst skärm i bilarna. I samarbete med TomTom lanseras även Blue&Me 

TomTom, som med pekskärm låter dig ta hand om telefon, navigation och annan 
information. 

 

MiTo 
Lillasyster MiTo då? Händer något med den modellen? I Sverige har av någon anledning 

ett antal 155–hästarsversioner annonserats ut. Om ett bilmärke belönas med Engine Of 

The Year känns det naturligt att det är just en sådan motor i bilen jag köper. Multiair–
motorn saluförs i 105, 135 respektive 170 hk, där samtliga drar nytta av den nya 

teknologin och effektivare motorer både vad gäller förbrukning, utsläpp och prestanda 
jämfört med vanliga turbomaskiner. En jämförelse mellan 1,4 Turbo 155 hk Multiair 

med 170 hk Multiair visar tydligt fördelen av forskning och utveckling.  

Accelerationssiffrorna 0–100 km/h för 155/170 hk–versionerna är  8,0/7,5, toppfart 
215/219, förbrukning landsväg 5,3/4,8 l/100 km samt utsläppen av CO2 153 mot 139 

g/km. Nu återstår lagerbilar att sälja, så förhoppningsvis kanske den ersätts med 
Multiairmotorn på 135 hk. 

 

 

Accelerationssiffrorna 0–100 km/h för 155/170 hk-
versionerna är  8,0/7,5, toppfart 215/219, förbrukning 
landsväg 5,3/4,8 l/100 km samt utsläppen av CO2 153 
mot 139 g/km. Nu återstår lagerbilar att sälja, så för-
hoppningsvis kanske den ersätts med Multiairmotorn 
på 135 hk.

MODELL–FAKTA ALFA ROMEO SVEZIA
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Bilen som alltid är vacker går en ny vår till mötes. Uppdaterad (sänkt) prislista, nya 
motorer men dessvärre finns ingen automatlåda eller fyrhjulsdrift. 136-hästarsver-
sionen av 2,0 JTDm parad med automatlåda känns annars som en given tjänste-
bilsfavorit. 159:an sjunger på sista versen då det ryktas om att ersättaren Giulia 
ska vara klar 2012, och då dessutom lanseras på den amerikanska marknaden.

Alfa 159 är ändå ingen gammal bil. Läs testet i Auto Motor 
& Sport nr. 24/2010 så ser du att den lyckas bra i kamp mot 
tyska vagnar. Designen håller dessutom ytterligare många år, 
så efterträdaren har mycket att leva upp till.

Om du inte har behov av kombi men av en Alfa 
Romeo kanske prissättningen kan ställa till litet 

huvudbry. En Giulietta 2,0 JTDm 170 hk eller en 159 
med samma motor? Giulietta QV eller 159 1750 TBi? 
Priserna skiljer inte mycket, och 159:an har dessutom 
TI-paket som tillvalsmöjlighet

 
Diesel l/100 km* CO2 g/km Progression Distinctive QV 

1,3 JTDm 95 

hk 

Start&Stop 4 104 167 250 kr 182 250 kr - 

1,6 JTDm 

120 hk 4,6 122 - 197 250 kr  

Bensin l/100 km CO2 g/km Progression Distinctive QV 

1,4 Multiair 

105 hk 

Start&Stop 5,8 136 157 250 kr 172 500 kr - 

1,4 Turbo 

155 hk 

(lagerbilar) 6,5 153 - 187 250 kr - 

1,4 Multiair 

Turbo 170 hk 

Start&Stop 6 139 - - 212 250 kr 

 

159 
Bilen som alltid är vacker går en ny vår till mötes. Uppdaterad (sänkt) prislista, nya 
motorer men dessvärre finns ingen automatlåda eller fyrhjulsdrift. 136–

hästarsversionen av 2,0 JTDm parad med automatlåda känns annars som en given 

tjänstebilsfavorit. 159:an sjunger på sista versen då det ryktas om att ersättaren Giulia 
ska vara klar 2012, och då dessutom lanseras på den amerikanska marknaden. 

 
Alfa 159 är ändå ingen gammal bil. Läs testet i Auto Motor & Sport nr. 24/2010 så ser du 

att den lyckas bra i kamp mot tyska vagnar. Designen håller dessutom ytterligare många 

år, så efterträdaren har mycket att leva upp till. 
Om du inte har behov av kombi men av en Alfa Romeo kanske prissättningen kan ställa 

till litet huvudbry. En Giulietta 2,0 JTDm 170 hk eller en 159 med samma motor? 

Giulietta QV eller 159 1750 TBi? Priserna skiljer inte mycket, och 159:an har dessutom 
TI–paket som tillvalsmöjlighet… 
Diesel l/100 km* CO2 g/km Sport Sport Plus TI-paket 

2,0 JTDm 

136 hk 5,1 134 268 500 kr 281 500 kr + 21 500 kr 

2,0 JTDm 

136 hk 

Sporrtwagon 5,2 137 278 500 kr 291 500 kr + 21 500 kr 

2,0 JTDm 

170 hk 5,4 142 274 500 kr 287 500 kr + 21 500 kr 

2,0 JTDm 

170 hk 

Sportwagon 5,5 145 284 500 kr 297 500 kr  

Bensin l/100 km CO2 g/km Sport Sport Plus TI-paket 

1750 Tbi 200 

hk 8,1 189 261 500 kr 274 500 kr + 21 500 kr 

1750 Tbi 200 

hk 

Sportwagon 8,3 194 271 500 kr 284 500 kr + 21 500 kr 
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M
edan snön föll ihärdigt och blåsten över 
de skånska slätterna gjorde tillvaron 
utomhus riktigt bedrövlig samlades 
många sydliga Alfisti inne i värmen 
hos Quality Hotel Konserthuset. Att så 

många trotsade vädret och lyckades ta sig till samman-
komsten vittnar ju om att det är en alldeles speciell anda 
vi har inom klubben. Denna kväll byttes Cuore Sportivo 
mot Cuore Avventuroso! I alla fall för tillresta vänner!

Speciellt roligt var det att träffa så många medlemmar 
som inte haft en chans att delta vid våra senaste årsmöten 
på nordligare breddgrader. Det visar ju att det är viktigt 
att vi fortsätter traditionen att hålla vartannat årsmöte i 
Stockholm och vartannat på olika ställen i Sverige. På så 
sätt får alla en chans att vara med någon gång i alla fall.

Vid själva mötet var ett uppskattat inslag ett spon-
tant besök av Italiens ambassadör Angelo Persiani som 
bland annat berättade att han var engagerad i Svenska 
Alfa Romeo under 70-talet. Nu har han under sin korta 
tid lyckats delta i flera klubbarrangemang. Han sågs för-

sta gången på Skokloster, strax efter sin utnämning till 
ambassadör till Sverige, han stannade till på Gärdet i 
samband med 100-årsjubiléet och nu lyckades han hitta 
tid även för årsmötet. Det är jättetrevligt och vi ser fram 
emot många fler besök i samband med våra möten och 
evenemang. Det är alltid lika uppskattat och en viktig 
signal att Club Alfa Romeo ses som en betydelsefull insti-
tution som främjar italienska intressen i Sverige och en 
länk mellan länderna.

Efter mötet intog Seth Engström scenen i samlings-
lokalen. Seth marknadsförs som trollkarl men han är 
mycket mer än så. När förslaget först väcktes av Torbjörn 
Wulf var jag själv lite skeptisk till tanken. En trollkarl 
ger ju gärna intrycket av något bäst ägnat för barnkalas 
och liknande. Seth bevisade att det är helt fel och han 
trollband publiken under hela föreställningen. Han är 
bland annat mästare i kortkonster, i Sverige, Europa och 
även världen, och var finalist i tv-programmet Talang 
2008. Att han dessutom excellerade i trick med snören 
och visade en remarkabel matematisk förmåga på svarta 

ÅRSMÖTESMIDDAGEN

tavlan gjorde att det fanns variation. Seth fanns sedan 
kvar under middagen och besökte borde där han på nära 
håll fortsatte att förbluffa deltagarna. Att det tilltalade 
hela församlingen med ett ålderspann från tre till åttio-
sex är en bedrift i sig. Det var kul att se Jane Ison stå med 
händerna krampaktivt knutna runt de tio kort hon fick 
av Seth medan Peter Manstrup Kristensen stoppade sina 
tio i fickan. Hur det än gick till lyckades trollkarlen flytta 
tre av korten från Peters ficka till Janes hand! Fråga Jane 
och Peter hur och de kommer inte att ha en aning men vi 
såg det ju alla!

Middagen serverades sedan i hotellets matsal och 
medan Toast Skagen bars in började samtalen vid borden 
flyta och när vi serverades varmrättens fläskfilémedal-
jonger med murkelsås hade sorlet tilltagit i takt med att 
vinet serverats. I samband med efterrätten och kaffet 
såldes de traditionella lotterna och kommersen var livlig. 
Henrik Selbo och Björn Nilsson hade, som vanligt, samlat 
ihop en imponerande samling lotteripriser och dragning-
en ledde till en intensiv koncentration så inget lottnum-
mer missades. 

Efter middagen dröjde sig många kvar vid middagsbor-
den medan andra retirerade till baren. Jag fick förmånen 
att prata en hel del med Sten Hjalmarsson och hans hus-
tru Birgitta. Det var ett stimulerande samtal där vi talade 
på om klubben idag och klubben under årens lopp. Sten 
och Birgitta tillhörde de som ignorerat snön och ovädret 
och kommit tvärs över Skåne från Degeberga.  Sten har 
varit i med i klubben sedan dess ursprung 1956 och har 
vid det här laget hunnit bli åttiosex men fortfarande med 
glimten i ögat och spänst i sinnet.

I baren löstes säkert många intrikata tekniska problem 
och diskuterades en mängd saker klubben skulle kunna 
göra. Kanske även världsfred och meningen med livet 
ägnades ett och annat meningsutbyte. När jag slutligen 
drog mig tillbaka var aktiviteten i baren fortfarande liv-
lig och pågick säkert länge därefter.

Som summering tycker jag det var ett lyckat årsmöte 
och en minst lika lyckad kväll som avslutning på Alfa 
Romeos 100-årsfirande! Nu ser vi fram mot nästa 100 år!

TEXT: BO M HASSELBLAD
FOTO: MICKAEL ERIKSSON



ÅRSMÖTET

20 KLÖVERBLADET

ÅRSMÖTET

21KLÖVERBLADET



22 KLÖVERBLADET

ÅRSMÖTET

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

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Italienska Bil AB och 
If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.26

89
    

    
AR

-1
00

1

Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så 
får du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på 
köpet. Med Alfa Romeo Försäkring och du får ett 
mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet 
och snabb och smidig skadereglering. 
 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 djur-
kollision. Vi reglerar de flesta skador direkt över tele-
fon och ger snabbt hjälp med det praktiska. Skade-
jouren 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 som du hittar 
www.alfaromeoforsakring.nu 
 Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer.

Fördelar ingen 
annan försäkring har.



24 KLÖVERBLADET 25KLÖVERBLADET

TEXT & FOTO HÅKAN EKBERG

ALFA ROMEO 100 ÅR

När jag och min familj skulle hämta ut hyrbilen vid 
Ciampino flygplats söder om Rom i somras, försökte vi 
övertyga Hertziskan att vi naturligtvis skulle få till-
fälle att köra den nya Alfa Romeo Giulietta som nyss 
kommit ut på marknaden. Jag gick nästan ner på knä 
för att slippa välja mellan pest och kolera, en alfisti 
kan väl inte komma hem och erkänna att han varit 
tvungen att köra tyskt! Men så blev det, Alforna var 
uthyrda, inte ens en italienare blev det.

Vi körde söderut och var naturligtvis tvungna att 
titta till Alfas fabrik utanför Napoli. Det fanns bara 
två, tre bilar på den gigantiska parkeringen. Det var 
lördag! Trots det tyska automatväxlade åkdonet var 

det ganska tryggt och mycket lärorikt att köra på 
den smala och slingriga vägen utmed Amalfikusten. 
Det är de tre F:en som gäller; Förakt för trafikregler, 
Fräckhet och sist men inte minst Förnuft. Funkar inte 
de två första, får man ta till det tredje.

Inte många Alfor på Milanofabrikens parkering, 
men på Gärdet i Stockholm lördagen den 28:e augusti 
hade Club Alfa Romeo Svezia samlat uppemot 400 
Alfa Romeo för att fira 100-årsminnet av bilmärkets 
födelse. Vädret var på ett strålande humör och solen 
sken på skönheterna. De flesta modeller som till-
verkats efter andra världskriget fanns på plats. På 
hedersplatsen stod en vacker 6C 2500 Superleggera 

från La Carrosseria Touring. Strax bredvid hade den 
nye importören för Alfa Romeo, Fiat och Lancia ställt 
upp Alfas nya modeller MiTo, Giulietta och den några 
år äldre 159, så vi fick bekanta oss dem. Giulietta har 
inte släppts i Sverige än, så detta var ett första tillfälle 
att bekanta sig med modellen. Även Giuliettans 50 år 
äldre namne fanns där. För oss själva var det andra 
gången eftersom vi sett den hos en Alfahandlare i 
Italien i juli.

Åke Nyberg hade ställt upp ett urval av Alfa 
Romeos modeller på rad och berättade inlevelsefullt 
om de olika modellerna, från Alfasud till Alfetta, 
Bertone, Montreal, Giulietta, Giulia och alla med 

några bokstäver som efternamn för att visa vilka vari-
anter det finns; Duetto, GTV, Zagato, Junior, Spider, 
Sprint Veloce, TI mm. 

På eftermiddagen åkte ett hundratal av oss ner 
till Nynäshamn för att avnjuta en gemensam middag 
och intervju med den nya importören och höra deras 
kamp för att göra en nysatsning av koncernens märken 
i Sverige. Dessutom berättade Bo Hagström om sina 
upplevelser i samband med inspelningarna av Solens 
Mat. Vi som uppskattar det som italiensk industri, 
natur och kultur har att erbjuda, önskar att han ska 
ha inspiration att göra en säsong till med sitt program. 
Vi önskar också Alfa Romeo lycka till på nästa 100 år.

6C 2500 Superleggera från Touring, blå ritad före WW2.

Giulia SS, Ovanlig och härlig bruksbil. Giulietta Sprint 1962.

Giulietta Berlina 2010.

AR:s vackra motor.

Giulia Spider 1964 svart AR Klöverbladet #4, 2010
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Planläggningen av resan var tämligen enkel med både 
destination och datum fastställda. Boendet var för-
lagt till ”svenskhotellet” Albergo Riva där många av 
klubbmedlemmarna bokat in sig.

Rean gick över Berlin där första övernattningen 
skedde. Etapp två tog oss till München och OKP. Vi 
skulle vara nere på fredagen, midsommarafton och 
tog två övernattningar ner första natten i Berlin. 
Därefter bar det av mot Munchen för besök på OKP 
– en välkänd Alfa–verkstad med många intressanta 
bilar i lagret. Väl framme på OKP visade det sig dock 
att alla deras bilar var på väg till Milano, så det var 
inte mycket att se. Köpte en insugspackning i hopp om 
att bli kvitt fågelkvittret under huven och drog vida-
re. Hittade ett hotell i Memmingen i södra Tyskland 
där vi kunde förbereda oss för ”toppattacken” över 
alperna nästa dag. 

Färden mot slutmålet resan gick genom Tyskland, 

Österrike, Lichtenstein – där vi tog en kopp kaffe –   
och Schweiz. Siktet var ställt på Sankt Bernadino. Vi 
stannade nedanför passet och åt vår matsäck som vi 
släpat på från Sverige. Ryktet hade gått att det några 
dagar tidigare varit problem med snö och att några 
Spiders haft en snöig färd över Alperna. Vi försäkrade 
oss om att det inte snöade och började uppstigningen. 
Körstilen blev lite speciell på den kurvrika vägen då 
min motor inte drar mellan 2000-2500 rpm (jag ska 
justera Webrarna!). Hemma märks det inte så mycket, 
men på branta serpentinvägar blev det svårare. Varva 
ur till närmare 5000 v/min på ettan och sedan raskt 
i med tvåan utan att tappa för mycket varv och fart 
inna det var dags för nästa kurva där ettan lades i 
med hjälp av hederlig dubbeltrampning och sedan 
börja om. Växellådan hade dålig synkning innan och 
den är inte bättre nu! Men det var det värt för vägen 
var fantastiskt vacker och när vi kom upp var belö-
ningen en strålande utsikt.

Sedan gick det utför! En av resans större över-
raskningar var ett hölass på 2000 m höjd i en hårnåls-
kurva! Tur att Bertonen är så liten och lätthanterlig. 
Efter detta fördelade vi körsysslorna så att jag körde 
och tittade rakt fram och Filip försökte se runt hör-
nen efter eventuella möten.

Vi anlände till Reno och hotellet vid femtiden och 
förstod att vi kommit rätt då parkeringen var full med 
Alfor! På kvällen delade vi på några burkar matjessill 
och lite Ålborg Jubileum följt av Grappa, det var ju 
midsommarafton även i Italien! 

Så kom lördagen och det var dags för firandet med 
stort F! Jag tror att alla från CAR Sverige hade varsin 
version av vad som skulle ske och vart. Vi fick i alla 
fall en adress till utställningsområdet som vi kunde 
knappa in i GPS:en. Glada i hågen satte vi kurs mot 
Milano. Helt plötsligt blippade GPS:en till och med-
delade glatt att vi var framme på vår destination! En 

TEXT & FOTO: ANDERS OCH FILIP HELLBERG
BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

MED BERTONE TILL MILANO

Anders Hellberg har länge närt en dröm 
om att köra till Italien med sin Bertone. 
Anledningarna att inte göra det hade 
fram till sommaren 2010 varit fler än 
anledningarna att göra det. Sonen Filip 
tryckte dock på, och i samband med 
Alfa Romeos 100–årsjubileum blev 
resan äntligen av!

sak visste vi med säkerhet och det var att vi inte var 
framme! Då fick vi syn på några Alfor som kom efter 
oss med en Giulia SS i spetsen. Vi tog rygg på detta 
sällskap, men efter ett tag kändes det fel och senare 
ännu mer fel, varför vi svängde av emedan de andra 
Alforna fortsatte. 

Efter lite snurrande hittade vi ändå fram till 
utställningsområdet. Där fanns det Alfor! Ryktet sa 
att det var 4000 Alfor på plats; allt från de allra första 
till senaste Giuliettan. Jag som tycker att udda model-
ler är intressanta fick se både Alfas buss och Jeepen 
Matta. Det är även trevligt att se de vanliga 4-dörrars 
Alforna som nästan inte finns kvar. Jag tänker då på 
1900, Guilietta, Guilia men även nyare Sudar, och när 
såg man en fin orenoverad Alfetta från 1973 sist? I 
mitt tycke är ändå Carabinieri-Alforna de fräckaste, 
tankarna går direkt till TV–serien Bläckfisken.

Arrangemanget som sådant var inte så genomtänkt. 

Filip och Anders Hellberg vid San Bernadino, höjd 2066 möh. Firandet i Milano på kvällen. 



RESEREPORTAGE

28 KLÖVERBLADET

RESEREPORTAGE

29KLÖVERBLADET

Man hade hyrt en utställningshall som storleksmäs-
sigt påminde om Älvsjömässan. I denna jättehall 
fanns förutom ett tiotal Alfor en mycket liten kiosk 
med försäljning av 100–årsgrejor, T-shirts, muggar. 
Till detta fanns endast en kassa! Ni kan föreställa er 
det hela själva, gå ner till lokala korvkiosken och tänk 
er att 4000 personer ska handla i luckan! Dessutom 
vet de inte riktigt vad som finns eller vad de vill ha. 
Rörigt? Ja i alla fall med svenska mått! 

Efter träffen på utställningsområdet skulle enligt 
programmet bilarna köra i kolonn till Milanos cen-
trum i grupper om 100 bilar med poliseskort. Det 
hela började storstilat med mängder av MC-poliser 
och tog med sig de första bilarna mot Milano. Sedan 
gick det sämre alla 4000 ville åka samtidigt med följd 
att ingen kom fram. Efter en timme hängde sig alla 
på tutan och körde åt alla håll, vi hängde på! Ni kan 
nog räkna ut vad som händer när tusentals bilar skall 
in till centrum – kö – och dessutom 36 grader varmt!  
Motortemperaturen gick sakta men säkert upp trots 
elfläkt och isolerade avgasrör. Efter ett tag var det 
dags att köra igång värmen och sedan öppna huven i 
bakkant. Det blev oliiidligt hett i kupén. Filip trött-
nade, klev ur och gick bredvid vilket var snabbare. 

Därefter tröttnade även jag och körde upp bilen längs 
trottoaren, öppnade huven. Därefter lämnade vi bilen 
och gick iväg för att äta middag. 

Hemfärden gick genom Schweiz och de högt bel-
käna passen Simplon och Grimsel – båda på höjder 
över 2000 meter. Därefter fortsatte vi genom Luzern 
till Mulhouse där vi besökte Frankrikes nationella 
bilmuseum ”Schlumpf collection”. Detta var verkligen 
sevärt, över 100 Bugatti, massor av tävlingsbilar och 
även några Alfor.

Dagen därpå körde vi till Sverige direkt från 
Frankrike, 130 mil. Vi stannade på Nurnburg Ring 
som dock inte var öppet för körning varför vi fortsatte 
hemåt. Bertonen spann som en katt hela vägen hem. 
Vi körde totalt 444 mil, det var bare o åk! Eller som 
Filip sa vid hemkomsten: när man åker vanlig bil blir 
det tråkigt efter ett tag, det blir de aldrig med Alfan!

De samlade intrycken av resan att vi hade det fan-
tastiskt roligt och jättetrevligt på svenskhotellet med 
de andra från CAR. Tack alla ni som var där! Efter 
att ha upplevt 100 årsfirandet måste man ju säga att 
om vårt kära Alfa har samma sorts organisation så är 
det en bedrift att överleva i 100 år!

Bildtexter
1 
2
4
7  
8

Stilren italiensk parkering av svensk vagn i Milano. Man tar seden dit man kommer!

Läckert ljusblå högerstyrd Bertone o sällskap av ytterligare något tusental Alfa Romeo.

Möte med hölass på 2000 meters höjd!
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Hustrun blev eld och lågor när vi tillsammans med 
ett annat par fick erbjudandet att besöka Mona och 
Bruno en vecka i Italien. Jag, som till skillnad mot 
hustrun, inte är van resenär och tycker allmänt att 
det är besvärligt att resa skulle till en början oppo-
nera mig. Sämre karl är jag inte än att jag kan ändra 
mig! Bruno, infödd italienare, Mona sammanboende 
sen trettio år med honom, kan man få bättre guider?

Onsdag eftermiddag den 15 september landade vi 
på Malpensa flygplats, något väster om Milano. Hyrbil 
anskaffades, en liten behändig Fiat Panda 1.2, ingen 
racerbil men den utförde sitt uppdrag till belåtenhet. 
Efter 10-12 mil västerut mot Torino tar vi av från 
stora vägen någon mil norrut till byn Roatto, 230 
meter över havet, där Mona och Bruno bor. Granne 
med den obligatoriska kyrkan och den lilla baren vid 
den öppna platsen, piazzan, och det näst intill obliga-
toriska slottet.

Bruno Colombo är född 1944 i Torino, alltså pen-
sionär men konsultarbetar två dagar i veckan åt Fiat, 
där han förövrigt varit anställd i 45 år. Troligtvis har 
båda parter svårt att avvara varandra. Att han skulle 
visa oss grabbar (65+), Bosse och undertecknad staden 
Torino och Fiat museet var självklart. Dessvärre var 

Fiat–museet stängt på grund av renovering.

Fiat fabriken, som låg nästan mitt i den stora sta-
den, upptog massor av kvarter. Där arbetar fem tusen 
man med att tillverka 800–1000 bilar om dagen. Alfa 
Mito, Fiat Idea, Punto, och Multipla samt Lancia 
Musa produceras där. 
En stor utställningshall, Fiat Mirafiora � Motor 
Village, med enbart nya bilar skulle besökas. På 
vägen dit blev jag fast vid två tillfällen. Först vid en 
parkering, där stod parkerad en liten röd läcker Fiat 
500 Abarth som måste synas noggrant, den var verk-
ligen häftig. Nästa tillfälle var den stenbelagda breda 
gångvägen in till utställningshallen, där låg fyra, inte 
så djupa poler med Alfa, Fiat, Lancia och Jeep:s logga 
i mosaik. Väldigt effektfullt. Den invigde läsaren blir 
säkert inte lika förvånad som jag över att Jeeps logga 
fanns med.

En förklaring krävs av Bruno, som berättar 
följande. Januari 2009 köpte Fiat 20 procent av 
Chryslerkoncernen där Jeep ingår. Chrysler får en del 
teknologi av Fiat och tillsammans gör man beräknade 
stora rationaliseringseffekter. År 2014 räknar man 
med ett minskat antal bottenplattor från femton till 
elva stycken, varav fem är mer eller mindre flexibla. 

ITALIENRESA 
MED MERSMAK

TEXT & FOTO: HÅKAN NORDIN

Vinsterna blir bland annat betydligt kortare tid för 
tillverkning av fordonen, lägre inköpskostnader om 
760 miljoner (!) euro och med förbättrad teknologi 
ytterligare ungefär 600 miljoner euro. Alltsomallt 1,5 
miljarder euro utslaget på ett antal år. 

Fiat Auto som består av Alfa, Fiat, Lancia, 
Ferrari och Maserati beräknar att tillsammans med 
Chryslergruppen i framtiden sälja 6 miljoner bilar 
årligen. Detta trots att man i juli 2010 upphörde med 
tillverkningen av Alfas Brera och Fiat och Alfas 
Spider. Nu undrar man om det är för gott eller om 
tanken är att komma med något nytt tillsammans 
med Chrysler. Den som lever får se. Redan inom en 
kort framtid startar tillverkning av Fiat 500 i Mexico. 
Enligt amerikanska bestämmelser och försäljning 
sker via Chryslers återförsäljare. Chef för Fiat 
Autos satsning i USA är den inte helt okände Sergio 
Marchionne, som vi bara kan önska lycka till.

Bruno har som tidigare nämnts varit anställd 45 
år i Fiatkoncernen, en stor del av den tiden som chef 
för Comau Fiat Grop som med nära 7000 anställda 
tillverkar karosserirobotar. Över 800 av dessa är 
verkliga robotspecialister. Robotarna tillverkas i 
första hand för eget bruk men man bygger även auto-

matiserade fabriker för andras räkning med de egna 
robotarna eller andra fabrikat. Minst ett femtontal 
länder har anlitat Fiat Automation Robotar, däribland 
Sverige där Bruno träffade sin svenska kärlek Mona. 
Robottillverkningen känner de flest av oss inte till, 
eller hur?

Ur Fiat chefen Gianni Agnellis hand har Bruno för 
några år sedan mottagit en orden � Maestro delto lavo 
� som betyder mästare i sitt arbete, efter godkännande 
av Italiens statschef. Inte illa. 
Hustrun Mona flyttade 1980 till Italien och betraktar 
sig som italienska, trots att hon är väldigt mån om sitt 
ursprung. Italienskan sprutar ur hennes mun – som en 
riktig italienska. Hon har dessutom en helande kraft 
i sina händer � en healer som botar. Italienska fot-
bollslandslaget och stora delar av Milans lag har tagit 
del av hennes kunnande. 1986 fick hon utmärkelsen 
�Guldhänder � för sitt arbete och Årets person 1988. 
I övrigt är hon utbildad sommelier, därav de  långa 
utläggen om druvor hit och dit vid måltiderna.

Uppe i norra Italien, i distriktet Piemonte, som vi 
befann oss i, är naturen lite alpliknande, inte konstigt 
med Schweiz alper några mil norrut. Byn La Morra 
som vi besökte en dag ligger 530 m över havet med 

Vy över vindistriktet Le Langhe. Typiska byggnationer uppe på bergskammarna.
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en vidunderlig milsvid utsikt över vindistriktet Le 
Langhe. Många av dessa små byar som ligger högt 
uppe på bergskanterna byggdes under 1700 talet är än 
idag förvånansvärt välbevarade. 
På eftermiddagarna låg vi vid poolen och svalkade 
oss efter att ha varit kulturella tidigare på dagen. 
Kyrkbesök brukar ingå vid besök i andra länder, så 
även för oss. Fantastiska byggnader. Äldre stadsdelen 
i Torino var uppbyggd med dessa stora palatsliknande 

Värdparet Mona och Bruno framför familjebilen Alfa Brera med 210hk dieselmaskin.

Res–sällskapet framför Fiat Pandan. Hustrun Birgitta till vänster, Bosse och Gerd till höger.

byggnader med mängder av burspråk och torn, en 
enastående byggnadskonst. 
Värdparet, tillika våra guider lade ner ett jättearbete 
på att för oss förklara Italiens seder och bruk. Vi 
kände oss lite som Bo Hagström från Solens mat när 
vi körde omkring på dessa smala krokiga vägar på 
väg till någon av de många små restauranger för att 
inmundiga ortens ostar, viner med mera.

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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Vi tar väl och hoppar in där vi slutade i förra numret... 
Tre tävlingar återstod och Jylland stod närmast på pro-
grammet. Jylland var även näst sista deltävlingen i det 
Skandinaviska mästerskapet. Mattias kvalade in på 11:e 
plats och i första racet kom han på 10:e plats och sexa i 
STCC. Andra racet startade bra och Mattias var på väg 
upp genom fältet. Han passerade Dick Sahlén efter långa 

rakan, men Dick svarade direkt med en riktig hockey-
tackling i nästa kurva som tog så illa att Mattias tvinga-
des bryta.

Knutstorp var årets näst sista tävlingshelg i STCC 
och final för det Skandinaviska mästerskapet. Det var 
ju här som han tog sin historiska första seger i våras, så 
humöret var på topp. Mattias fick en hel del arbete efter 

Säsongen är slut och det är dags att runda av...

Årets kanske största glädjeämne i Alfa Romeokretsar måste väl ändå vara Mattias Anderssons fram-
fart i STCC. Ingen kan väl ha undgått hans framgångar där? Två segrar i år och fjärdeplats totalt!

påkörningen på Jylland, men efter testkörning på Sturup 
kändes bilen bra. Han var trea på den fria träningen på 
Knutstorp och fyra i första kvalet. I Q2 fick han till femte 
bästa tid. I racet ledde Ekblom från start till mål före de 
båda Volvobilarna. Mattias hade inga problem att hänga 
med i deras tempo, men han kom aldrig förbi. Fyra i mål 
mindre än två sekunder efter segraren. Alfan trivs på 
Knutstorp! Andra racet kördes i regn och Mattias blev 
åter fyra, men trea i STCC. I Skandinaviska mästerska-
pet slutade han på nionde plats. Claes Hoffsten blev 18:e i 
båda racen.

Grand Final på Mantorp Park. Den sista STCC-helgen 

någonsin på Mattias hemmabana Mantorp Park. Han var 
sprudlande glad inför tävlingen och han kände att både 
han och bilen var på topp. Han var snabbast i första kva-
let och lyckades vara snabbast även i andra! Hans första 
pole någonsin i STCC! I starten körde han långsamt ned 
för startrakan och när starten gick stämplade han gasen 
i botten och ingen hängde med! Thed Björk fick problem 
då hans bil gick för sakta och han bromsade upp ena 
raden av bilar. Mattias koncentrerade sig på att få en 
perfekt utgång på långrakan för att få en lucka på första 
varvet. När han tittade i backspegeln såg han att han 
hade lyckats! Men tyvärr var det som vanligt en incident i 
Parissvängen och säkerhetsbilen kom ut... Mattias tvinga-

RACINGSÄSONGEN ÄR ÖVER FÖR I ÅR
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des göra om sin fina start och han lyckades igen! Ingen 
kunde hänga med i hans tempo och han vann sin första 
”riktiga” seger i STCC! Robert Dahlgren var två sekun-
der efter i mål och han ledde STCC inför det allra sista 
racet. I andra racet brast tyvärr en bärarm för Mattias, 
men hans poäng räckte ändå till fjärdeplats i årets STCC. 
Richard Göransson vann STCC-mästerskapet för fjärde 
gången. Varken Appelqvist eller Hoffsten lyckades ta sig i 
mål i de båda finalracen. Hoffsten kom trea i privatcupen 
och Appelqvist kom femma.

Alforna i de andra racingklasserna som jag bevakar 
lyckades pricka in sina finaler på samma helg i slutet 

av september. SSK körde sin final på Kinnekulle Ring 
och Sportvagnsmästerskapet och den Historiska Racing 
Cupen körde i Falkenberg. Fast besluten att få uppleva 
båda, åkte jag helt enkelt mellan banorna och bevakade 
alla klasser! På Kinnekulle fanns naturligtvis den gamle 
kämpen Claes Hanström med i SSK Classic som körde i 
samma heat som SSK Klass 2 och Yokohama Cup. Flera 
förare gjorde bort sig genom att göra felaktiga starter 
och blev därför diskade. Resultaten gjorde att flera förare 
bytte platser efter finalen och Hanström, som slutade tvåa 
i finalen, kom på andra plats i klassen. Han hade samma 
taktik som alla andra år; jämn och fin körning och aldrig 
sämre än femteplats i något race! 

I Sportvagnsmästerskapet gapade årets mästerskaps-
tabbeler i år tomma på Alfa Romeo??? Här brukade ju det 
härja många alfor förr i tiden. Var har alla tagit vägen?

I den Historiska Racing Cupen finns det i alla fall 
några gamla klenoder kvar.

Lennart Henjer körde hem två andraplatser i finalen 
och han vann därmed klassen för GT/GTS upp till 1300cc. 
Arne Allard körde inte finalen, men han kom trea i klas-
sen för äldre standardbilar upp till 1600cc. Anders Agfors 
körde in som tvåa och etta i finalen och han kom tvåa i 
klassen för nyare standardbilar 1966-1971 upp till 1600cc. 
Roland Falkenbäck kom inte till finalen, men han slutade 

på sjätte plats i klassen för nyare standardbilar 1966-1971 
upp till 2500cc. 

Det var allt för i år från Racefoto. Vi hörs och syns till 
våren igen.

Lycka till med allt skruvande i vinter.

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON - WWW.RACEFOTO.SE
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ÅRETS HJULNÖTTER
Nöt-Red blir nästan själv knäckt av nötskapandet, en uppgift som tycks återkomma allt 
oftare... Kanske vore det bättre att koka kola som extraknäck? – Hur som helst, här är 
årets knepigheter, nöttorftigt insamlade, och än så länge inneslutna i hårdknäckta skal.

Svar skickas enligt anvisningarna efter den sista uppgiften. Segraren kan se fram emot 
en hållbar, CO2-snål och skattefri belöning: Berömmelse och ovansklig ära i hela 
Club Alfa Romeo!

1 Liten uppvärmning, vilket är bilmärket? 

1. OSCA
X. Moretti
2. Fiat

2 Efter 1940 har en enda i F1-VM ingående Grand Prix-
tävling vunnits med en 16-cylindrig motor, nämligen den 
här. Vilket var bilmärket?

1. Ferrari
X. BRM
2. Lotus

3 Denna bil hade en motor, som utvecklades i samar-
bete med vilken firma?

1. Coventry Climax
X. Cosworth
2. Weslake

4  Denna klassiska transportbil tillhörde som synes stal-
let Ecurie Ecosse. Var i världen hade det sin bas?

1. Skottland
X. Frankrike
2. Spanien

5 Vilket märke förknippar man med mannen på bilden?

6 Alfas historia är ju extra intressant detta år, och en 
viktig del av det ärorika förflutna är givetvis Alfas konstruk-
törer. Vem bar ansvaret för denna klassiska tävlingsbil? 

7  En modern formel 1-motor är en makalös manick, 
exemplifierat av denna maskin från Cosworth. Exakta 
effektuppgifter finns inte att få, men runt 700 hp vid 18000 
rpm verkar troligt. Hur högt vridmoment ger månne motorn 
då? På-traven-hjälp: För en Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS 
anger man ett högsta vridmoment på 322 Nm.

 

1. 300 Nm
X. 600 Nm
2. 900 Nm

8  Astrofysiker tycks nu vara eniga om att allt började 
med en ”big bang” för 13.7 miljarder år sedan. All materia 
som nu finns i universum var strax före smällen hoptryckt 
till en ”boll” med en diameter på... 

1. 10 mm

X. 10 km

2. 10 ljusår

9  Dessa seriefigurer var mycket populära för länge 
sedan. Vad var tecknarens förnamn?

1. Ola 
X. Jan-Erik
2. Torsten1. X. 2.

1. X. 2.

BJÖRN SANDBERGÅrets hjulnötter
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19  Den här spännande och lättskruvade modellen kom 
aldrig i produktion, tyvärr. Vilken motor satt i bilen?

20 Vilken bana är bilden tagen på? Den som dessutom 
namnger avsnittet får en guldstjärna av tredje storleken!

17  Nu blir det 
mer kultur! I en känd 
symfoni klappar en 
slagverkare till med 
en stor klubba, och 
väcker effektivt de i 
publiken som even-
tuellt nickat till. Vad 
heter kompositören?

18  En intressant motor ur det förflutna. Vilken beteck-
ning hade bilen den satt i? 

13  Differentialbromsar finns i flera olika utföranden. Vad 
kallas denna?

1. Lamelldiff
X. Viskös diff
2. Torsen diff

14  Vem konstruerade denna flygmaskin?

1. Leonardo da Vinci
X. Otto Lilienthal
2. Wilbur Wright

15  Ganska klart vad denna fula ankunge egentligen 
ville växa upp till, eller hur? Olyckligtvis blev den aldrig 
något annat än..., ja vad heter den?

16  Från måttligt vackert i fråga 15, till oerhört elegant. 
Ett av Pininfarinas mästerverk! Vad heter modellen?

10 Denna formelbil från 50-talet finansierades av ett 
företag som sysslade med...

1. Lager. (Hyllor etc)
X. Lager. (Öl alltså)
2. Lager. (Glidlager t ex)

11  Vad heter kurvan som Clark befinner sig i?

1. Paddock hill 
X. Eau rouge
2. Woodcote

12  Vilket förnamn hade tecknaren? 

1. Richard 
X. Robert
2. Russel

Nöt-Red behöver ha ditt svar 
senast den 10 januari 2011 till:

orso@bredband.net 

Björn Sandberg
Hangarvägen 3
183 66  TÄBY
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KLUBBSHOPPEN

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

ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
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 lad-
dad och klar att användas. Helt oumbärlig 
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:-
med Club-logga i gult på blå bakgrund. 
Kan strykas fast.

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-

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34
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NOSTALGIA&BÖCKER

16

14
20 21

NOSTALGIA&BÖCKER

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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INFO&NYA MEDLEMMAR

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

6602 Kavcic Peter A Fyllerydsvägen 50 352 49 Växjö  155

6601 Hedlund Mats Bryggargatan 7 C 811 39 Sandviken  GT 2006 Röd

6600 Bengtsson John Västra Stillstorpsgatan 9 417 13 Göteborg  156 2,5 V6 24V 1998 Silvergrå

6599 Forsberg Oskar Kakelvägen 6 B 227 30 Lund  147  

6598 Tärnbrant Thord Klarälvsgatan 19 653 49 Karlstad                        

6597 Kruszynski Martin Balladvägen 20 245 42 Staffanstorp TKE237 156 2002 Röd

6596 Håkansson Pia Drottningvägen 16 245 33 Staffanstorp UAE694 156 2,0 JTS SW  Röd

6595 Gottarp Lillie Barrvägen 5 863 35 Sundsbruk SNX233 166 2001 Silvermetallic

6594 Backvall Mathias Närkesgatan 6 116 40 Stockholm WYR826 GT 2,0 JTS  Gråmetallic

6593 Moberg Leif Rostvägen 18 462 60 Vänersborg FKH110 GTV 6 1984 Mörkröd metallic

6592 Fölstad Johan Sandelsgatan 9 A 115 34 Stockholm FMX374 156 2,0 TS 1999 Grå

6591 Lindström Mattias Vintergatan 6 C 891 36 Örnsköldsvik  75 2,5 V6 1986 Silvermetallic

6591 Lindström Mattias Vintergatan 6 C 891 36 Örnsköldsvik  GTV 2,0 1986 Silvermetallic

6590 Odnäs Gunnar Ekhagegatan 13 441 44 Alingsås  159 2,2 JTS 2006 Röd

6589 Adenbring Lars Fregattvägen 15 263 52 Lerberget MNH215 156 2,0 TS 1998 Röd

6588 Drace Rijald Sparrfeltsgatan 114 504 44 Borås  156 2,0 TS 2001 Silvermetallic

6587 Wennberg Anders Södra Fiskebäcksvägen 31 436 58 Västra Frölunda  156 GTA 2004 Röd

6586 Ronstrand Klas Östersnäsvägen 20 431 36 Mölndal  2000 GTV 1974 

6585 Nilsson Fredrik Kronborgsgatan 1 252 22 Helsingborg WBR397 Brera 3,2 V6 2008 

6584 Persson Urban Torviggsgatan 6 253 61 Helsingborg XJD789 166 TS  Vinröd

6583 Ahlberg Bertil Almvägen 2, Hästnäs 647 93 Mariefred FSW262 Spider 3,0 1996 Röd

6582 Nordh Leif Fotbollsgatan 39 602 37 Norrköping                      

6581 Karlsson Mats Ljuragatan 109 603 51 Norrköping                      

6580 Lundqvist Roberth Pinnmogatan 9 603 86 Norrköping                      

6579 Emilson Peter Hjälmseryd 7 570 01 Rörvik  156 2,0 TS SW 2001 Grå

6579 Emilson Peter Hjälmseryd 7 570 01 Rörvik  GTV 2,0 TS 1998 Svart

6578 Hermansson Cathy Sparvvägen 3 703 48 Örebro  Spider 1986 Röd

6577 Edström Mikael Betesvägen 10 B 703 60 Örebro  159 JTDm SW 2007 Svart

6576 Granholm Leif Daggstigen 2 A 163 55 Spånga TBD770 147 2,0 TS Selespeed  

6575 Runesson Johan Norsesundsvägen 65 441 63 Alingsås  156 SW 2002 Röd

6574 Åkvist Lars Kvarnaberget 16 334 91 Anderstorp RBM095 156 2,0 TS 2000 

6573 Ericsson Anders Sickla kanalgata 31 120 67 Stockholm LNK527 159 1750 Tbi SW TI 2010 Vit

6572 Ulander Christian Hammarvägen 21 923 31 Storuman DWP992 166 3,0 V6 1999 Silvermetallic

6571 Bråthen Tom Norrbyvägen 5 746 37 Bålsta WRJ703 166 3,0 2005 Grigio dolce aqua

6570 Andersson Jörgen Gäddvägen 8 374 51 Asarum                          

KB - redaktionen
tackar för i år och

önskar Er alla

En Riktigt God Jul
Ett Gott Nytt Alfa-år!
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