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YttERspalten

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

Allt roligt har ett slut, även denna sommar 
och värme.

Sista banmötet på Mantorp har i skrivan-
des stund just gåt av stapeln och jag inser hur 
snabbt alla bandagar försvann och jag lycka-
des alla av dem, inte alls kul.  I vissa delar av 
landet är redan minusgraderna på plats under 
nättrena medan det dröjer ytterligare ett par 
veckor mer söderöver.

Några turer till med Spidern innan den 
ställs av för vintern, har jag riktigt tur vinner 
jag på en av Lotterna jag köpt och kan åka ny 
Giulietta under vintern, eller kanske någon av 
er gör det.

Lotteriet rullar på men det finns chans på 
lotter ännu, senast 31 oktober är det som gäller 
så passa på att köp innan dess.

Har ni vägarna förbi Stockholm i slutet av 
oktober så är det en bilmässa o Nacka 28-30 

oktober där klubben är representerade, är ni 
istället i krokarna i slutet av november så är 
det ju årsmöte i Stockholm i år, förhoppnings-
vis lika trevligt som de senaste som gjorts.

Jag tycker mig ha märkt att fler och fler 
som kör Alfa blinkar och hälsar på varandra, 
riktigt kul måste jag säga. Det är fler som tyck-
er det är riktigt kul med just detta, även om en 
del inte riktigt kommit in i denna gemenskap 
och undrar varför jag vinkar och hejar, fast 
tids nog är de säkert med på noterna J.

Innan det nu blir för sent så passa på att 
ordna spontana träffar och umgås, fika, ha 
kul, jag vet att det finns en del planerade 
innan snön lägger sig och dubben är på.

LEDAREN	 tORBJÖRN	WULF

ciao
Torbjörn Wulf
ordförande
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KLÖVERbladetNYAmedlemmar

Ans. uTgiVARe sTyRelsen genom

ToRbjöRn Wulf

REdakTiONEN
Adress:
klöverbladeT 
ATT: sTAffAn eRlAndsson
sofiA gyllenHielms Väg 9
193 31 sigTunA

NYhETSREdakTöR
sTaffan erlandson
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
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

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 FörE-

dra MEn vanlig post FungErar också. kontrollEra att BildErna har god kvalitEt MEd En upp-

lösning 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 nyhEtsrE-

daktörEns hEMadrEss soM du hittar i rEdaktionsrutan.

#5 2011
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NYHEtSREDAKtÖREN	FUNDERAR	 StAFFAN	ERLANDSSON

Inte så mycket att fundera över denna 
gång. Jag hyser dock stor tacksamhet till de 
gentlemän och förhoppningsvis snart också 
kvinnor som bidrar till att fylla Klöverbladet. 
Vardagen är oftast fulltecknad med andra syss-
lor som att sköta om hemmet, arbetet och föda 
barnen, varför det kanske inte alltid finns tid 
över att skriva artiklar till Klöverbladet. Skulle 
du dock finna tid är du alltid välkommen att 
skicka in material. Det behöver inte vara så 
pretentiöst, det räcker med några bilder från 
en träff och lite text, eller kanske du vill tipsa 
om ett nytt italienskt vin, eller några rader och 
bilder om en trevlig italiensk semesterort från 
Italienresan du gjorde i somras. En bra idé kan 
vara att höra av sig innan du börjar skriva så 
kan vi tillsammans fundera över eventuella 
frågor eller bilder. Skicka mail på nyheter@
alfaromeo.org så hjälps vi åt om du känner för 
det.

En uppmaning till Giulietta–ägare (940–
serien)! Har du lust att bidra med lite svar 
på fem snabba frågor och bidra med en bild 
på dig själv och  din bil? Ni har haft det kul 
med era bilar ett tag nu, och jag tror många 
är nyfikna på hur mycket skitbra/kul/trevlig 
Giulietttan är.  Tänkte mig korta intervjuer via 
mail och några bilder som du tar och skickar 
in. Intresserade kan väl höra av sig på mailen 
ovan!

Annars leker livet – jag har precis fått klart 
med ett riktigt garage efter ett år av vilsenhet 
i ynka 35 kvadratmeter med kartonger och 
bildelar stuvade från golv till tak. Nu är det 140 
kvadratmeter yta och dags att skita ner hän-
derna igen!

nyA mEDLEmmAr häLsAs väLkomnA TiLL

Christer	 GotlandsGatan	58	 116	65																	 stoCkholm	 JtZ394	 spider	 1996	 svartmetalliC
Wille	 harpeGatan	2	d	 271	42																	 Ystad																								 Ura679	 156	Gta	 2004	 svart
mikael	 s:t	persGatan	24	 602	33																	 norrköpinG																			srW156	 147	selespeed	 2001	 Gråblå
håkan	 nämndemansGatan	14	 602	09																	 norrköpinG	 	 spider	ts	 1997	 svart
niklas	 mässväGen	21	 616	31																	 åbY	 	 lola	t91-50	(formUla	3000)	 	 röd
simon	 fredrik	bööks	väG	12	 291	45																	 kristianstad																		 	 	
Jon	 blodstensväGen	29	 752	58																	 Uppsala	 nfm908	 156	 1999	 svart
larsolof	 kobbaviksväGen	9b	 439	31																	 onsala	 lps743	 GiUlietta	2,0	Jtdm	140	hk	 2011	
Jan	 sUnnanstiGen	9	 167	31																	 bromma	 XZX876	 159	2,2	Jts	sW	 2007	
riCk	 varvsGatan	4	 392	30																	 kalmar	 hpX261	 159	ti	 2008	 röd
annette	 bJörnstiGen	4	 386	95																	 färJestaden																		 	 	 	
håkan	 pettersminne	 268	76																	 kåGeröd																						 	 	 	
mikael	 råstorp	stationsväGen	4C	 285	93																	 markarYd																						 156	 	
	 	 	 	 	 Gtv	6	 	
maGnUs	 mellbY	sUnnanbäCken	2	 519	96																	 fotskäl	 	 159	 2006	 Grå
kJell	 salabaCksGatan	64	 754	32																	 Uppsala	 lUf707	 Gtv	6	 1984	 Grå
martin	 svartälvsGatan	24C	 713	31																	 nora	 mUY328	 145	1,6	 1995	 verde	Cararibi
Joakim	 vatUlandsGatan	3	 452	31																	 strömstad	 Jsf112	 GiUlietta	2,0	Jtdm	140hp	 2011	 nero	etna
henrik	 åshammarväGen	58e	3	tr	 730	60																	 ramnäs	 WUk600	 147	2,0	ts	 2005	 rosso
åke	 krUkmakareGatan	4	b	 262	33																	 änGelholm	 UXe966	 156	2,5	v6	24v	 2004	 mörkGrå
thomas	 domarbaCken	44,	4	tr	 145	57																	 norsborG	 UUZ130	 156	sW	2,5	v6	 2004	 GriGio	lUCe	di	amalfi
paUl	 katrineberGsväGen	131	 146	49																	 tUllinGe	 ntn065	 159	 	 svart
david	 barbros	Gränd	2	b	 791	70																	 falUn	 	 155	v6	 1993	 GråmetalliC
Johan	 klinGspors	väG	3	b	 186	42																	 vallentUna	 rCU037	 156	2,5	v6	24v	 2000	 svart
tim	 aspnäsväGen	45	 589	27																	 linköpinG	 mnd314	 Gtv	 1986	 röd
miChael	 ripväGen	18	 175	64	 Järfälla
Jon	 reGnvädersGatan	16	 418	32																	 GöteborG	 mCC266	 156	2,0	ts	 1999	 mörkblåmetalliC
benGt	 andra	tvärväGen	1	 433	63																	 sävedalen	 moe264	 spider	2000	 	
daniel	 överåsliden	26	 562	40																	 taberG	 rdo701	 156	2,5	v6	24v	 	 GriGio	Chiaro	metalliC
daniel	 kYndelsmässoGränd	11	 126	37																	 häGersten	 159	sW	1,9	Jtd	 	 Grå
bJörn	 UGGleväGen	25	 131	44																	 naCka	 bsh906	 brera	3,2	Q4	 2007	

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 Henrik på 

kansliet på telefon 070-274 21 81. du når kansliet enklast via 

e-post, medlem@alfaromeo.org

bli	medlem	i

Svezia
Det var här livet bakom ratten startade. Ettåetthalvt år gammal bakom ratten på grannens traktor vid besök hos 
mormor Agda i Stora Tuna strax söder om Rommehed. 
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SEKREtERAR-REFLEKtIONER	 BO	m.	HASSELBLAD

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

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

har du en gammelbil? som gammelbil räknar vi in bilar 
inklusive serie 116. det vill säga t o m alfetta. vi räknar 
också in alfasud-serien och spider  tills den gick ur pro-
duktion år 1991. 

nu är det dags att vi drar igång registro Classico svezia. 
det har varit på gång ett tag. varför ska vi ha ett sådant? 
vi vill gärna ha mera verksamhet i klubben som är inriktat 
på alfa romeos ärorika historia som biltillverkare och 
belysa de äldre vagnarna. 

vi vill:
• ha fler artiklar om dessa bilar i Klöverbladet
• ha artiklar om ägarna till dessa bilar, nuvarande 
 och tidigare
• skapa en plattform för att utbyta erfarenheter 
 och tips
• titta på tävlingshistorien med alfor i sverige 
 och utomlands
• få igång att bilarna kommer ut ur garagen och lador 
 så att vi kan njuta av dem
• ordna träffar med detta fokus inom klubbens ram

ni som har information om gamla bilar, välkomna att dela 
med er. vem har t ex information om den gammelalfa som 
påstås ligga begravd under Bahcos fabrik i eskilstuna?

Registro Classico Svezia
välkommen att anmäla dig till denna sektion, kontaktper-
soner nedan
vi vill gärna ha synpunkter, hjälp och glada tillrop. hör av 
er till

Björn nilsson rolf Carstens
kastanjelund@swipnet.se rolf@chram.eu
0707-83 37 38 073-642 48 70

Nu börjar planerna för årsmötet ta mer fast form. Klubben 
har ju utvecklat en tradition under senare år att hålla vart 
annat årsmöte i Stockholm och vart annat på andra orter. Sedan 
2006 har vi varit i Jönköping, Stockholm/Älvsjö, Göteborg, 
Stockholm/Nacka och Malmö.

Det är med andra ord Stockholm som åter skall stå som värd 
för årsmötet. Sökandet efter lämpliga ställen att hålla årsmötet 
började redan under våren och har fortsatt även under somma-
ren. Det är ju glädjande att våra årliga sammankomster attra-
herar fler och fler medlemmar och vi ser fram emot ytterligare 
ett rekordår. Det innebör dock också att antalet ställen vi kan 
använda för årsmötena blir färre. Vi har en del kriteria som jag 
tror är viktiga för att det skall vara roligt och trevligt för hela 
familjen, eller i alla fall medlem och respektive, att vara med. 
Någorlunda centralt läge med bra kommunikationer, möjlighet 
för möteslokal för minst 100 och middagskapacitet närmare 150. 
Dessutom tror jag det är viktigt att själva mötet, middagen och 
boendet för tillresta finns inom samma väggar. 

Nåväl, efter mycket sökande och otaliga samtal och offer-
ter kommer vi att vara på Clarion Stockholm. Det ligger på 
Ringvägen precis vid Skanstull och är därför lätt att ta sig till, 
både med bil från utifrån Stockholm eller med kollektivtrafik 
för stockholmare och tågresenärer. Jag hoppas vi ser en ännu 
större samling medlemmar än tidigare år.

Vilket leder till det egentliga ämnet för min funderingar i 
detta nummer. Kommer DU till årsmötet? 

Årsmötet är ditt tillfälle att påverka klubbens verksamhet. 
Som i alla demokratiska organistioner så finns det möjlighet för 
alla medlemmar att väcka frågor, göra förslag, ställa frågor och 
hålla sig informerad om klubbens inriktning och mål. Under de 
år jag varit sekreterare – och det börjar bli ett antal – så har vi 
haft en motion vid ett årsmöte. Jag skulle gärna se att det hade 
funnit många flera för klubbens årsmöten att ta ställning till. 
Samtidigt har jag sett att det, bland annat i våra diskussionsfo-
rum på nätet, finns väldigt många bestämda uppfattningar om 
vad klubben skall eller inte skall göra. Det är ju omöjligt för oss 
i styrelsen och deltagarna vid årsmötet att ta ställning till dessa 
förslag om de inte lyfts fram vid årsmötet. För att föreslå något 
behövs ingen komplicerad procedur. Skicka gärna ett mail till 

mig så hjälper jag dig gärna att skriva det som en motion till 
årsmötet. Sedan kommer en del att godkännas och en del att 
avslås. Men förhoppningsvis leder de alla till fruksamma dis-
kussioner som också kan ge oss i styrelsen en fingervisning om 
vad det är vi skall lägga vårt krut på. 

Det finns ju en del saker inom klubbens verksamhet som 
utgör grundvalen för att ett medlemskap skall vara värt 
pengarna. Jag tror alla tycker att vår fina medlemstidning, 
Klöverbladet, är en sådan verksamhetsgren. Skall vi satsa ännu 
mer på att utveckla den?

Vi har en hel del lokala träffar och möten som våra medlem-
mar arrangerar. Vad kan klubben göra för att underlätta och 
utveckla dessa. Ni som har tagit initiativet till dessa träffar 
har säkert en hel del idéer om hur det skulle kunna bli bättre 
och enklare. Men om vi inte får in förslag från er som kan vi i 
styrelsen inte göra så mycket mer än att uppmuntra och stödja 
dem. Som vi talat om så många gånger förut som finns det 
pengar för den som vill arrangera någon sammankomst men 
kanske behöver lite smörjmedel. Ersättning för att bjuda på 
fika eller bidrag till pizzan som avslutar träffen kan ju vara en 
sådan sak. Inträdesbiljetten till något intressant muséeum en 
annan. Har du tankar, hör av dig till styrelsen så fixar vi det 
säkert.

Avslutningsvis blir det en fundering över varför alla dessa 
idéer cirkulerar på  nätet men inte resulterar i förslag till sty-
relsen eller motioner till årsmötet. Jag tror att ett fundamentalt 
problem kan vara att man har idéen men känner att man inte 
har kraften eller tiden är göra det själv. Kanske vi skulle behöva 
ett bättre utvecklat system för att i så fall samla ihop ett gäng 
som gemensamt kan genomföra arrangemanget. Har du tankar 
kring detta, skriv ett förslag och skicka det till någon i styrelsen 
så tar vi det vidare.

Att delta vid årsmötet är alltså viktigt om du vill ha en röst i 
hur klubben fungerar och om du inte kan delta själv så kan du 
framföra dina synpunkter i alla fall. Hör bara av dig till någon i 
styrelsen! Men om du inte för fram dina åsikter är det ju sedan 
svårt att kritisera, eller hur!!!

HälsninGar, bo

Klubbens årsmöte äger rum lördagen 26/11 på 
Clarion Hotel Stockholm kl. 16:00. I samband 
med årsmötet har vi också underhållning och 
middag. Vi ser fram emot ett ännu större delta-
gande än tidigare. Tag med dig din respektive 
och var med om en av höjdpunkterna under 
klubbåret. Det är ett evenemang där både du, 
som klubbmedlem, och familjemedlemmar kan 
ha trevligt i gott sällskap.

I detta nummer finns separat den officiella 

inbjudan/kallelsen 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 29/10. De kan skickas via 
e-post till sekreterare@alfaromeo.org eller via 
vanlig post till sekreterarens adress som du hit-
tar i början av tidningen.

ÅRSmÖtE	2011



KLÖVERBLADET KLÖVERBLADET8

INFORmAtION&aktiviteter

9

INFORmAtION&aktiviteter

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

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

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

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

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.
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Europa är
vår marknad
www.acitransport.se

Linolje-
såpa

Hur mår dina händer? Har du ledsnat på att 
de känns som rå köttfärslimpa då du tvättat dem 
efter mekningen? Prova linoljesåpa! Användarna 
blir närmast sekteristsiska efter att ha provat; den 
tvättar och återfettar på ett helt överlägset sätt. Tar 
även bort färg, fungerar ypperligt som enda ren-
göringsmedel i hemmet och kan även användas 
för att såpa altanen som då får ett gråaktigt utse-
ende. Går dock ej att dricka. Finns bland annat på 
Gysinge Byggnadsvård och Tvålmakaren.
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VINN EN NY GIULIETTA!

1:a pris En helt ny Alfa Romeo Giulietta 170hk. Utrustad med larm med 
dubbellåsning, sportpaket med sportratt, sidokjolar, sportpedaler, alu fälg 
18´´ Sport. Mörk interiör, mörkt innertak och sportstolar i textil/läder. Valfri 
färg. 1 års helförsäkring ingår.

Värde 243.400:- 

2a – 6e pris 
Lavazza Espressobryggare 
Amodo Mio.
Värde ca 1.795:-/st

7e – 14e pris 
Alfa Romeos snygga och rymliga
kylväska för utflykten!
Värde 350:-/st

Lottpris 495:-
Betala på Pg: 86 18 81-1 NU!

Lotterietid 1/6 – 31/10. Absolut sista betalningsdag är 31/10. Dragning sker den 7 november.
Antal lotter 1.050, delas ut from 1-1.050 och ges vartefter betalning kommer in på Pg: 861881-1
Glöm ej att skriva namn, adress, email och telnr. när du betalar din lott!

Vinstandel 49%. Beviljat av Lotterienheten vid Idrottsförvaltningen 31/5. Kontrollant 
Anita Attersand. Lotteriföreståndare Torbjörn Wulf 073-425 72 21. Vinnarna meddelas på 
www.spangahockey.se samt www.alfaromeo.org. Dragning sker på faktiskt antal sålda lotter, 
ev. osålda lotter plockas bort. Mer info. hittar du på www.spangahockey.se och på 
www.alfaromeo.org

Bilen på bilden kan vara alldeles fantastiskt extrautrustad.

Teater i marsvinsholm 9 juli.
Det var en skara på 16 personer från klubben som mötte upp 

i det fagra Marsvinsholm för att se Ystad stående teatersäll-
skaps uppsättning av ”På resa med moster Augusta”. Vädret var 
varmt men det fanns en risk för regn. Dock klarade vi oss från 
det, förutom en liten skvätt precis före föreställningen började. 

Alfa	och	konsterna

TExT & fOTO: mickaEL ERikSSON

De bilar som var representerade var allt från en 8C  till ett 
antal Spider. Samt lite i skamvrån en BMW. Vi hade en trevlig 
picknick innan förställningen med mycket bilprat. Själva för-
ställningen var underhållande då alla roller spelades av endast 
tre personer.  Det var nöjda deltagare som åkte därifrån i den 
skånska sommarkvällen.
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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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Regn, regn, lite solsken och regn igen. Så skulle man kunna 
sammanfatta sommarens Thulinträffi Landskrona. Fast vad gör 
det egentligen? Det var ju första gången i träffens 16-åriga his-
toria som det var grått och blött och det fanns många, många 
utställare och glada besökare som höll humöret uppe. Så visst 
blev det trots allt en riktigt trevlig dag.

Men så är ju också också Thulinträffen speciell. Det är 
inte många träffar som ligger mitt i centrum på staden och 
som blandar en medeltida miljö med både bilar, motorcyklar, 
mopeder, radiostyrda modeller, veterancamping, mopedrally, 
concours de charme, underhållning och en riktig ångbåt i vall-
graven. Helt unikt! 

klöverbladet ber att få tacka Gunnar nornemark och 
fyrklöverbladet för tillstånd att publicera denna artikel!

ThuLintRäFFEN 2011

TExT & fOTO: guNNaR NORNEmaRk

I “Lilla Italien” samsades Alfa Romeo, Fiat och Lancia med 
en fin utställning. Visst blev det några återbud på grund av reg-
net men det blev ändå en intressant samling som kunde visas 
upp. Alfa Romeo kunde visa upp Håkan Perssons fantastiska 
Bertonecoupé. En mångårig renovering som nu äntligen var 
klar. Hans fantastiska jobb hittar du påAlfapower: http://www.
alfapower.nu/viewthread.php?tid=21452&page=1

Där fanns också Lennart Persson (Håkans far) med sin Alfa 
Romeo 2000GTVsom han köpte ny 1974 och fortfarande har 
kvar. Se stort reportage i “ OSTALGIA” nr 9/2011.

Fiat Classic Club hade den perfekta inroparen i form av 
Dorthe Marhauers underbara Fiat 600D Multipla. Med moped 
på släpet och en mängd tidstrogna tillbehör och prylar.

Lancia representerades av Anders Hofverberg och hans fina 
Lancia Fulvia HF Coupé. En pärla som lockade många intres-
serade. Inne på Citadellets borggård firades två femtioårsju-
bilarer. Volvo P 1800 och Jaguar E-Type. Volvo P 1800-klubben 
utsågs

för övrigt till “Bästa klubb”. Priset ”Thulinträffens pärla” 
gick till en Chevrolet Corvette 1957. Ägare Lars Collin i 
Trelleborg. Träffens äldsta bil var en encylindrig Northern 1902 
som tuffade runt med god fart på området. Imponerande!
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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

Rullande	landsvägs-
träff	hos	Civinco

TExT Och fOTO: NicLaS ROSENgREN

Lördagen 28 Maj arrangerade klubben en träff där medlem-
marna kunde mäta effekt/moment samt bränsle/luftförhål-
lande på en rullande landsväg. Vi besökte Civinco som är ett 
Göteborgsbaserat företag som framförallt utvecklar motorstyr-
system. Antingen sk ”Piggy back” eller ”Stand Alone” system. 
Peter från Civinco berättade först om deras verksamhet innan 
det var dags att dra igång den första mätningen.

Här är resultatet från Alforna:

Jag var först ut med SZ:an och med Peter bakom ratten och 
jag själv i passagerarsätet bar det iväg. Det är en konstig känsla 
att bilen körs upp i toppfart på 5:ans växel (i SZ:ans fall 250 
km/h) och ändå står man still. Jag hade med mig 2 olika ECU:er 
(styrboxar) och vi provade båda dessa. Ena var original box 
med ett trimchip från engelska Autodelta. Den andra boxen var 
från Alfa 164 QV med ett Alfa Rosso trimchip. Jag blev väldigt 
förvånad då det visade sig att både moment- och effektkur-
vorna var i stort sett identiska (originalbox: 159 häst, 164 box: 
161 häst) för dessa två boxar. Det enda som skiljde var att lamb-
davärdet på originalboxen var aningen lägre (dvs bränsle/luft-
förhållande var åt det ”feta” hållet) över hela registret. Vi mätte 
effekt/moment på hjulen och transmissionsförlusterna mättes 
när bilen ”rullade ut” från maxvarv ned till stillastående. 

Nio bilar mättes totalt. Ett antal klubbmedlemmar kom med 
”icke Alfa bilar”.  Förutom fem Alfa Romeo mättes även två 2 
Mercedes 190 2,5-16, en Honda Integra samt en Opel Speedster, 
alla ägda av klubbmedlemmar. Det slumpade sig så att alla var 
116-bilar, 4 med 3,0 V6 samt en klassisk 1,8 Nordfyra.

Transmissionsförlusterna låg mellan 26-36 hästar på alla 
116-bilarna. Jag tror SZ:an  ”toppade” med 36 häst i tapp.

För tre år sedan arrangerade jag en liknande träff hos 
Trollspeed i Trollhättan. Vid det tillfället hade SZ:an 159 hästar 
på hjulen och även då transmissionsförlust på 36 hästar. Vid 
Trollspeedmätningen hade jag original QV-kammar och origi-
nalbox. Det är klart intressant att jag får ”exakt” samma resultat 
(159 häst med originalbox) vid denna mätning tre år senare. 
Summeringen blir att original QV-kammar är minst lika bra 
som Cat Cams steg 2.

 Mätningarna flöt på mycket bra och totalt så tog det ungefär 
fyra timmar att bromsa nio bilar. Inga motorer skadades eller 
gick sönder. Det blev en hel del Alfasnack samt kaffe och fika-
bröd som Civinco bjöd på under dessa timmar.

bil hjuleffekt	(hk) hjulmoment	(nm) kommentar

SZ 161 186 Cat Cams steg 2, 164 
QV-box, Trimchip

GTV 6 3,0 165 228 QV-kam, Portat, 
Extractor

75 QV 3,0 173 222 Trimkam, Portat ?, 
Trimchip ?

GTV 6 3,0 127 182 Original, Bortsprungna 
hästar ?

Alfetta GT 1,8 102 139 Trim ?, Gick för fett i 
mellanregistret
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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

257-CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 210x148.indd   1 23/03/11   17:17

Styrelsen samlades för ett styrelsemöte på Gyllene Uttern 
Hotell i Gränna den 27 augusti. Denna rapport summerar de 
viktigaste diskussionerna som fördes vid mötet. Det kompletta 
protokollet finns tillgängligt för medlemmar. Kontakta sekrete-
raren för att få en kopia.

Deltagande vid mötet var ordförande Torbjörn Wulf, sekrete-
rare Bo M. Hasselblad, kassör Mikael Grans samt ledamöterna 
Niclas Rosengren och Robert Svensson. Övriga ledamöter hade 
meddelat förhinder.

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget som fortsätter 
att vara gott. Årets resultat förväntas till största delen motsvara 
budget. En granskning av posterna i resultaträkningen gjordes 
och det konstaterades att det troligen finns medlemmar som 
kvarstår trots att årets medlemsavgift inte erlagts. Detta har 
sin förklaring i överföringen av ansvaret för medlemshante-
ring som skedde den senare delen av 2010. Det noterades också 
att annonsintäkterna för året ligger under föregående år då 
100-årsfirandet av Alfa Romeo genererade extraordinära intä-
ker för annonsering. Budgetarbetet för 2012 års budget kommer 

att påbörjas.

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2011  och kon-
staterade att den till stora delar genomförts enligt plan eller att 
arbetet pågår. 

Utvecklingen av en plattform för en webbaserad medlems-
hantering och webbplats pågår och en arbetsgrupp samman-
träder regelbundet i telefonmöten under ledning av Robert 
Svensson. En utvecklingsplan eller utvecklingskarta kommer 
att presenteras vid årsmötet.

Lotteriet är igång och har annonserats i Klöverbladet lik-
som tidningen Automobil. Vid mötestillfället hade ett knappt 
hundratal lotter sålts. Arbetet med öka försäljningen kommer 
att intensifieras. Breakeven för lotteriet är strax under 450 sålda 
lotter. Den tämligen svaga försäljningen kan förklaras av att 
säljstart skedde under semestertider samt att löptiden fortfa-
rande är tämligen lång.

Klubben kommer att delta som utställare vid Gran Turismo 
Expo 2011 i Nacka Strand som kommer att hållas i slutet av 

StYRELSERAPPORt
oktober. Det är ett arrangemang som genomförs av tidningen/
TV-programmet Gran Turismo i samarbete med Picko Troberg 
och hans företag. Från arrangörernas sida är planerna vaga 
men ordföranden, tillsammans med Åke Nyberg, fortsätter 
att ha fortlöpande kontakter. Möjligen kommer det att arrang-
eras en ”italiensk avdelning” där klubben deltar tillsammans 
med andra italienska märkesklubbar. Kontakter har hafts med 
italienska ambassadören och ambassaden att delta vid arrang-
emanget, som en del av Italiens 150-årsjubileum.

En diskussion hölls om olika idéer för att öka medlem-
marnas deltagande vid lokala och regionala träffar eller andra 
arrangemang.

Banmötesverksamheten diskuterades och resultatet för året 
har varit tillfredsställande. Delvis som ett resultat av det norska 
deltagande vid första banmötet på Gelleråsen. Förutom det 
ekonomiska tillskottet innebär det norska deltagandet också ett 
större startfält för Challenge och därmed ett intressantare race 
för åskådarna. Niclas Rosengren nämnde fortsatta kontakter 
han haft med den norska Alfa-klubben och dess tävlingsverk-

samhet. Det finns intresse från norskt håll att utvidga detta 
samarbete. Styrelsen uppmuntrar detta samarbete och gav 
Niclas i uppdrag att fortsätta diskussionerna och återkomma 
med förslag till fortsatt samarbete.

Samarbeten med diverse intressenter diskuterades. 
Samarbetet med italienska ambassadören, och ambassaden, är 
mycket gott och han har ett gott öga till klubben. Samarbetet 
med importören, däremot, haltar något. Anledningarna därtill 
diskuterades. Dock fortsätter klubben, genom ordföranden, att 
ha löpande kontakter med organisationen.

En matrikel kommer att produceras så snart som möjligt. 
Det är lämpligt att detta sker efter att betalningar för medlems-
avgiften 2012 registrerats och därför är projicerad utgivning 
i samband med Klöverbladet nr 2 (april) eller 3 (juni) 2012. 
Sekreteraren ansvarar för att ta fram förslag till format.

I övrigt diskuterades formalia och rutinärenden vid mötet.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Stockholm 22 okto-
ber i samband med Gran Turismo Expo 2011 i Nacka Strand.
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Säkrast i klassen.**
5 stjärnor i EURO NCAP 2010 med 87 
av 100 poäng.

Exklusiv kupé.
”Den är säker, rymlig nog för en liten familj och 
modernt miljövänlig.” Vi Bilägare nr 12, 2010.

JAG ÄR GIULIETTA.

U T A N  H J Ä R T A  Ä R  V I  B A R A  M A S K I N E R .

1.4 turbo MultiAir.
Bästa nya motor 2010.
Mer kraft, lägre förbrukning.

*  Priset är baserat på Alfa Romeo Giulietta Progression 1.4 TB 120 hk. Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: 4,4 – 7,6 l/100 km vid 
 blandad körning. CO2-utsläpp: 114 - 177 g/km vid blandad körning.   ** I klassen Small Family Cars. Bilen på bilden är extrautrustad.  

alfaromeo.se

Alfa Romeo Giulietta från 196.000 kr*
”Nya Giulietta är kompetent, konkurrentkraftig och tillräckligt läcker för att knäcka vilken tysk 
bil som helst.” Dagens Industri, 13/8 2010.

Välkommen in på en provkörning.
 

PRESTANDA KOMFORT SÄKERHET

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
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vid genévesalongen stal Alfa showen med 4C, en 
bedrift som blir svår att göra om så länge bilen inte 
heter 6C.
Den stora nyheten är att 4C skall tillverkas med beräknad pro-
duktionsstart till 2013. Alfa Romeo har en stor plan som inklu-
derar en återetablering på den amerikanska marknaden, där 4C 
verkar få spela den viktiga rollen som inropare med hög image.

Receptet på 4C är ungefär fyra meter lång, hjulbas under 
2,4 meter, 1750–motor på minst 200 hk och vikt på 850 kg. Med 
dubbelkopplingslåda och förhoppningsvis ett pris som ligger 

frAnCoFORtE 2011

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: aLfa ROmEO S.Pa

MiTo TwinAir skäms inte för sig trots endast två cylindrar.

nära de 40 000 Euro det pratades om i våras blir 4C en vinnare. 
Produktionen ser dock ut att begränsas till 5 000 exemplar, en 
siffra som förhoppningsvis kan revideras om intresset blir lavin-
artat. Av alla märken och modeller inom koncernen tycker jag 
mig se ett tomrum mellan just 4C och Ferrari 430. Visst vore det 
kul om vi kunde få se en 6C med 400 hk där? 

Alfa Romeo visade även Giulietta med multiairmotorn på 170 
hk och TCT–låda. Resultatet blir en vass och ren bil på gränsen 
till miljöbil med 121 g CO2 per km. Prestandan är ändå fullt 
godkänd med 0–100 km/h på 7,7 sek och toppfart på 218 km/h. 
Även 2,0 JTDm med 170 hk ska få TCT–låda. Det ryktas även om 

en miljöklassad Giulietta JTDm som med 140 hk och TCT–låda 
ska kvala in som miljöbil. Problemet är att regelverket för miljö-
bilar skiljer sig från land till land och enligt ryktet är det endast 
i Storbritannien och Sverige som utsläpp under 120 g premieras. 
Hittills har dock Giulietta sålt enligt förväntan, trots all finansiell 
oro. Även andrahandsvärdet har klarat sig bra i Europa där bilen 
ligger i topp.

En fullutrustad Giulietta QV visas upp med bland annat bi–
xenonstrålkastare med AFS–funktion som automatiskt styr ljus-
bilden med intryck från rattrörelser och vinklar ljuset med som 
mest 15 grader.

MiTo har fått ta del av downsizingsyndromet och finns nu 
med den tvåcylindriga Twinair–motor från bland annat Fiat 500. 
Mångfaldigt prisbelönt och ultramodern ger den 85 hk, ett ytterst 
eget motorljud och utsläpp på låga 98 g/km. Givetvis finns nyhe-
ter för fortåkarna där modellerna med 135 och 170 hk bensin samt 
120 hk diesel får nya avancerade stötdämpare. Toppmodellen QV 
med 170 hk kan dessutom utrustas med Alfa Active Suspension 
som påstås öka körglädjen.

Samtliga MiTo ligger i miljöklass Euro 5 och har Start&Stop 
som standard, förutom lilla Twin Air. Den ska dock så småningom 
utrustas med denna och når då ner till utsläppsnivån 90 g/km.

4C i nya färgen Fluid 
Metal, eller flytande 
metall, ett steg bort från 
den matta lacken på 4C 
vid Genévesalongen i 
våras. 

Giulietta med TCT–låda 
begåvas med ny spak och 

enkla växellägen.

MiTo QV med fälgar i samma stil som storasyster Giulietta QV.



KLÖVERbladet

22 KLÖVERBLADET

KLÖVERbladet

Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat 
sätt engagera oss i våra kunders behov och önskemål 
för att alltid kunna erbjuda trygga och säkra 
transportlösningar. 

I vår miljösatsning ingår det att bl a utnyttja 
kombitrafik på ett effektivt sätt.

En av våra specialiteter är Italientransporter. 
– Vi har lösningen på era transportproblem – 

www.acitransport.se
MALMÖ Blidögatan 27, SE-211 24 Malmö, Tel: +46-40-680 66 60

GÖTEBORG Box 1045, Gullbergsvassgatan 8, SE-405 22 Göteborg, Tel: +46-31-771 59 50

FÖR MER INFORMATION:
Roberto Ecke (CAR medlem)
Tel: 031-7715953
E-mail: roberto.ecke@acitransport.se

Av orsaker jag inte känner till är den app som Alfa Romeo 
lanserade för märket inte tillgänglig i Sverige. Med lite klurig-
het och envishet – utvecklad efter ideliga bromsluftningar 
på Alfa 75 – ligger den dock nu i min Iphone. Det enda som 
behövdes var att registrera ett brittiskt konto där du måste 
ange en brittisk adress. En sådan kan man hitta på alfaromeo.
co.uk under dealerships, som också listar telefonnummer du 
kan använda under registreringen. Ange NONE då du ombeds 
registrera betalningsmedel.

Själva appen har en hel del intressant och användbart inne-
håll, men även en del skräp. Bland de förra finns instruktions-
bok, serviceinformation med möjlighet att lägga in sin egen 
bil och möjlighet att söka serviceverkstäder i Europa. Bland de 
sämre finns en röntgenfunktion där du kan se hjulupphäng-
ningar, dock i minimal storlek. Har du en stund över kan det 
dock vara mödan värt då appen har både underhållnings– och 
bruksvärde. Ponera att du är på bilsemester i Europa och plöts-
ligt behöver hjälp med något. Då fungerar appen ypperligt med 
karta över närmaste servcieverkstad. Kan också används för 
spontanköp av Alfa Romeo–bilar då du är på resande fot.

SVÅRhiTTAD ALfA–APP

Öppningsbilden då du startar appen. Inbyggt lokal-
sinne under FIND YOUR CAR, där du får hjälp att 
hitt abilen på stora parkeringsplatser.

Röntgenbild av MiTo eller Giulietta med föga underhållsvärde.

Handfasta tips ur instruktionsbok från enbart Giulietta. Serviceintervall med specificerad lista över inspektioner och byten 
av delar.
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A
lfa 147, som producerades mellan 2000 och 2010, blev 
en av de mest långlivade modellerna i företagets his-
toria. Kompaktsegmentet – eller C–segmentet på bil-
språk –  är viktigt för de flesta biltillverkare, så även 

Alfa Romeo, speciellt då 156:ans efterföljare 159 växte i storlek 
och på så vis gav ännu mer utrymme för 147 att fylla upp.

Ersättaren till 147 skulle ha ett namn med bokstäver, efter-
som Alfa Romeo generellt ville gå tillbaka till modellbeteck-
ningar med ord i stället för siffror.  Först ut var lilla MiTo.  
Ursprungligen var det bestämt att bilen skulle heta Milan, men 
i sista stund valde Alfa Romeo att återanvända den klassiska 

TExT: PETER dYRELuNd, aLfakLuB daNmaRk
käLLa: auTO&dESigN
fOTO: aLfa ROmEO Og auTO&dESigN
övERSäTTNiNg: STaffaN ERLaNdSSON

uTvECkLingEn Av 
gIULIEttA	940

beteckningen Giulietta. Förutom diverse Spidermodeller var 
faktiskt Giulietta det senast lanserade namnet på en bil från 
Alfa Romeo. Den senaste Giuliettagenerationen som var baserad 
på 116–seriens bottenplatta tillverkades mellan 1977 och 1985.

Giulietta av modell 940 designades in–house hos Centro 
Stile, även om Pininfarina var inkallad som konsult i början. 
Året var 2004, och Ramaciotti var designchef hos Pininfarina. 
Samma man bytte senare arbete och blev designchef för hela 
Fiat Group.

Som sagt, de första strecken hamnade på papper redan 2004, 
så utvecklingstiden har varit lång. Till en början gick tankarna 
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kring en utveckling av 147:ans grunddesign. Nästa steg togs 
dock mot en egen design som kanske mer har sina rötter i Alfa 
145. Det tredje och sista steget i formgivningsutvecklingen gav 
så Giuliettan dagens form med klara influenser av de flytande 
linjer som karaktäriserar både MiTo och 8C. 2007 stramades 
de upp, bland annat med de ”karaktärslinjer” som löper längs 
sidorna över hjulhusen. Front och akterparti utvecklades och 
stärkte bilens identitet i förhållande till MiTo och 8C som du 

kan läsa om vid bilderna härintill. 

En nyhet med Giuliettan var att detta var första bilen att 
använda Fiat Groups nya C–plattform. I och med denna hade 
man även en god möjlighet att klara nya krockkrav med bland 
annat ökad fotgängarvänlighet. Resultatet blev mycket gott; 
bäst i klassen hittills!

Giulietta finns idag enbart som femdörrars halv-

kombi. Givetvis har bakdörrarna dolda yttre dörrhandtag. 
Karossformen i övrigt har närmast kupéliknande linjer. 
Framlyktornas design, som växer upp på flyglarna, hjälper 
till att maskera det massiva överhäng som trots allt finns där. 
Aktern har kombinerat den horisontala designen från 147 och 
156 med runda delar av bakljusen från MiTo och 8C, allt läckert 
upplyst av LED–lampor med ett spännande grafiskt intryck. 
Gällande inredningsdesign kontaktades Bertone i början av 

processen, ett samarbete som dock snabbt avslutades då det 
beslutades att överge de uppdaterade 147–formerna till förmån 
för en helt ny design.

Istället för en dominerande mittkonsol med en vertikal 
layout gick man över till en mer horisontell design med klara 
influenser från den gamla Giulia GT. Sammanfattningsvis kan 
man säga att Giulietta är helt ny från front till akter både innan 
och utan. Inte ens motorerna från 147 finns kvar. Visserligen är 

Giulietta tar 
över efter tio års 
framgångar för 
Alfa 147. Den 
sålde bra i övriga 
länder, I Sverige 
och Danmark blev 
den dock aldrig 
samma framgång 
som 156, kanske 
främst beroende 
på prissättningen.

Designchef Ramaciotti 
på Fiat Group.

Ovanstående två bilder visar tidigt 
designförslag baserat på 147 som ham-
nade i papperskorgen.

Ett annat förslag med mer strama for-
mer och vissa influenser fråm Alfa 145 
förkastades också.

De röda skisserna visar designutvecklingen 
under resans gång.  Klara influenser från både 
147, Alfa GT, MiTo och 8C.

Alfas klassiska grill framstår som svävande i fronten. Några av de inledande skisserna från 2004. Projektet kallades enbart för 
Projekt 940 vid denna tidpunkt.
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2,0 JTDm besläktad med 1,9 JTDm, men därutöver har moto-
rerna hämtats från MiTo som använder sig av  Fiatkoncernens 
1,4–liters turbomatade bensinmotor med eller utan multiairtek-
nologi. QV–versionen stoltserar med den 235 hk starka 1750–
motorn som närmast kommer från 159, där den dock lämnar 35 
hk mindre. Den minsta dieseln, som egentligen är en förmin-
skad 1,9 JTDm, är en 1,6–liters motor som också finns i MiTo. 

Där utvecklar den dock 120 hk mot 105 i Giuliettan. På toppen 
återfinns så 2,0 JTDm i två versioner med 140 respektive 170 hk.

Hitintills har Giuliettan sålt bra, dock utan att komma 
upp i samma fantastiska siffror som 156. Inom en snar fram-
tid ska förhoppningsvis Giulia komma både som Berlina 
och Sportwagon, baserad på en förlängd Giuliettaplatta. 
Förmodligen är många komponenter gemensamma.

stor tack till Peter dyrelund, alfa klub danmark och deras tidning alfa romeo nyt 
för deras frikostiga inställning till att låta klöverbladet publicera denna artikel.

Dessa två skisser visar ett senare skede då antalet förslag reducerats till tre. 
Bilens karaktär framträder redan tydligt.

Dessa teckningar 
visar designtea-
mets tredje förslag, 
som dock kom att 
ändras avsevärt, 
vilket framgår av 
nedersta bilderna.

Stor energi lades på 
fram– och baklyktor. 
Bägge är utrustade med 
LED–lampor, till höger 
visas tre olika förslag på 
baklyktornas grafik.

Ett antal designförslag 
på instrumentbrädan där 

mittkonsolen dominerade. 
Senare skedde en ändring 
mot en mindre dominant 

horisontell utformning 
med inspiration från exem-

pelvis Alfa GT.

Detaljer från den färdiga 
interiören. Designen går 

stick i stäv med senare 
tiders Alfa Romeo men 

knyter åter an mot äldre 
modeller i Alfa Romeos 

historia.

Så här blev till slut.

Den nya Compactplattformen ( eller C–seg-
mentetsplattan) som också kommer att använ-
das i många Fiat– och Chryslemodeller.

Överst t.v. en 
modell som visar 
det näst sista för-
slaget. En hel del 
förändringar åter-
stod dock innan 
produktionsbilen 
var klar.
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Mamman till alla träffar för bilentusiaster. Joakim 
Bergqvist rapporterar från en upplevelserik träff. Tack för 
bidraget!

Under sommaren 1936 anordnande hertig Freddie March 
en privat backtävling för Lancia Car Club intill sitt slott 
Goodwood House. Hertigen vann och detta skulle komma att 
inspirera hans sonson till att många år senare skapa ett nytt 
race uppför kullen. Sedan nypremiären 1993 har evenemang-
et stadigt ökat i popularitet. Årets drygt 180 000 besökare 
bjöds bland annat på ett pampigt 50-årsfirande av Jaguar 
E-Type och att tävlingen Indy 500 fyllde 100 år. De flesta 
nuvarande F1-team var på plats. Förare som Lewis Hamilton 
och Mark Webber drog givetvis till sig ett stort intresse. 

Förväntningarna var således skyhöga första dagen, att 
hyrbilen av mindre rolig modell dessutom parkerades bred-
vid en Giulia Sprint Speciale kändes som ett gott tecken. Jag 

Goodwood Festival oF speed

TExT & fOTO: JOakim BERgqviST

har visserligen varit på många träffar och banmöten tidigare 
men inget av dessa nådde upp till atmosfären som rådde på 
Goodwood. Att kunna se men framförallt höra en Ferrari 312 
B3 varva ut fullt på banan samtidigt som man studerar en av 
flera Alfa Tipo 33 varianter på nära håll är en upplevelse jag 
sent kommer att glömma. Om man nu mot förmodan skulle 
tröttna på dessa kunde man bege sig upp till rallysträckan 
där ett flertal grupp B–monster gjorde upp. Vid sidan om 
backen fanns även biltillverkarna utspridda. Alfa var välre-
presenterade genom ett stort provisoriskt hus där alla model-
ler medverkade. De flesta nybilarna står väl sig relativt slätt 
mot det som rörde sig upp för backen men en bil fångande 
min och många andras blickar. Alfa hade nämligen valt att 
visa upp nya 4C Concept. 

Det är ju självklart svårt att beskriva känslan på 
Goodwood men jag kan varmt rekommendera ett besök.  
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i Joakim Bergqvists goodwood-reportage dyker 
en del rariteter upp – en del mer, andra mindre 
kända. för att lotsa nytillkomna tittare rätt hittar 
du här en kort bakgrund om dessa vagnar, som 
är från den tid då Alfa romeo grundlade en stor 
del av magin kring märket. Alfa romeo plockade 
med sig fyra gamla dyrgripar till goodwood i år. 
Alfetta 159 från 1951, 6C 3000 Cm från 1953, 
6C 1750 gran sport från 1930 och en 33 TT 12 
från 1975.

Alfettan är en av de som Juan Manuel Fangio körde under 
säsongen 1951, den sista F1-säsongen innan företaget drog sig 
ur F1-tävlandet. Man slutade med flaggan i topp då Fangio 
knep förartiteln 1951.

J M Fangio körde även den 6C 3000 CM som var på plats i 
Goodwood. I 1953 års Mille Miglia tog han en hedrande andra-

alfa roMeo 33 TT 12 1975
Motor 
längsmonterad	mittmotor,	12–cylindrig	boxer	i	lättmetall.		
dubbla	överliggande	kamaxlar	med	dubbla	kedjor,	4	ventiler	
per	cylinder.	borr	x	slag	77	x	53,6	mm,	volym	2	995	cm3.	
elektroniks	multipointinsprutning	från	lucas.	max	effekt	500	hk	
vid		11	500	v/min.	kompression	12:1,	elektronisk	tändning.	
kraftöverföring
bakhjulsdrift.	femväxlad	manuell	låda	monterad	vid	bakaxeln.	
golvspak.
Mått
axelavstånd	234	cm.	längd/bredd/höjd	380,0/205,0/96,0	cm	

alfeTTa 159 1951
Motor 
längsmonterad	rak	8–cylindrig	i	lättmetall.	dubbla	överliggande	
kamaxlar.	borr	x	slag	58x70	mm,	volym	1	479	cm3.	1	vertikal	
treportsförgasare	med	2	kompressorer.	max	effekt	425	hk	vid	9	
300	v/min.	kompression	6,5:1,	dubbel	magnettänding.	
kraftöverföring
bakhjulsdrift.	femväxlad	manuell	låda	monterad	vid	bakaxeln.	
golvspak.
Mått
axelavstånd	250	cm.	längd/bredd/höjd	420,8/147,3/116,4	
cm.	spårvidd	fram/bak	125/125.	vikt	710	kg.	tank	225	liter.

alfa roMeo 3000 cM sPider 1953
Motor 
längsmonterad	rak	6–cylindrig.	gjutjärnsblock	med	lättmetalltopp.	
dubbla	överliggande	kamaxlar	med	dubbla	kedjor.	borr	x	slag	87	
x	98	mm,	volym	3	495	cm3.	6	stycken	dubbla	förgasare.	max	
effekt	260	hk	vid	7	000	v/min.	kompression	8,2:1,	magnettänding.	
kraftöverföring
bakhjulsdrift.	femväxlad	manuell	låda	monterad	vid	bakaxeln.	
golvspak.
Mått
axelavstånd	225	cm.	längd/bredd/höjd	383,4/161,6/114,0	cm.	
spårvidd	fram/bak	131/131	cm.	vikt	930	kg.	tank	200	liter.
fjädring/hjulställ
individuell	fjädring	fram,	bak	stel	bakaxel	(de	dion),	spiralfjädrar.	
kränghämmare	fram.
Hjul
fram	6,5	tum	breda,	16	tum	höga,	bak	7	tum	breda	16	tum	
höga.
bromsar
1953:	trumbromsar	fram	och	bak,	från	1955	skivbromsar	fram	
och	bak.
fartresurser
toppfart	250	km/h.	
förbrukning
ändamålsenlig.

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: aLfa ROmEO S.Pa

plats bakom en 4,1 liters Ferrari. Senare samma år vann Fangio 
Gran Premio Supercortemaggiore i Merano med bilen. 

6C 1750 Gran Sport är starkt förknippad med Tazio Nuvolari. 
1930 vann Nuvolari och Guidotti tävlingen Mille Miglia med 
just en 1750. Inte nog med totalvinsten, de satte även ett nytt 
rekord med en snitthastighet på 100 km/h genom hela loppet. 
Tyvärr har jag inga tekniska data tillgängliga på denna modell 
men kanske någon läsare sitter på dessa och kan bidra?

Slutligen har vi sportvagnsmonstret  33 TT 12, som då det 
begav sig kördes av förare som Jochen Mass, Arturo Merzario, 
Mario Andretti och Henri Pescarolo. Med endast sex exemplar 
tillverkade är kan man lugnt påstå att bilen är unik. Att den 
dessutom uppvisas i körbart skick är än mer unikt. 

En 33/3 TT är dessutom till salu på RM Auctions Battersea 
Sale i slutet av oktober. Se artikel härintill för mer bilder av 
detta makalösa redskap. Tillåter inte ekonomin extravaganta 
utgifter i år får du hålla tillgodo och finna tröst i 80- och 
90-talens utgåvor av Alfa 33, som är betydligt billigare. 
Förresten, har du någonsin undrat vad TT i modellbeteckning-
en står för? Enkelt; Telaio Tubolare, italienska för rörramschassi! 

(exklusive	snorkel).	spårvidd	fram/bak	138/147	cm.	vikt	670	
kg.	tank	120	liter.
fjädring/hjulställ
individuell	fjädring	fram	och	bak,	skruvfjädrar,	kränghämmare.
Hjul/däck
fram	9,00x13,	bak	14,00/24,00x13.
bromsar
ventilerade	skivor	fram	och	bak.
fartresurser
toppfart	330	km/h	(tt3).	
förbrukning
vinnande.

fjädring/hjulställ
individuell	fjädring	fram,	med	tvärställd	bladfjäder,	bak	stel	bak-
axel	(de	dion),	tvärställd	bladfjäder.
Hjul
fram	5,5	tum	breda,	17	tum	höga,	bak	7	tum	breda	18	tum	
höga.
bromsar
trumbroms	fram	och	bak.
fartresurser
toppfart	över	300	km/h.	
förbrukning
kärleksfull

gODBItAR från gOODWOOD
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En auktion hämtad från drömmarnas värld äger 
rum i centrala London den 26 oktober 2011. Ett 
80–tal makalösa fordon klubbas då vid vad som 
förväntas bli den mest inkomstbringande auktio-
nen under 2011 i storbritannien. Dragplåstret är 
en Alfa 33!

En Alfa Romeo 33 TT 3 med digra tävlingsmeriter toppar utro-
pen. Under säsongen 1972 tävlade Autodelta flitigt med bilen. 
Vid Le Mans kördes bilen av Nino Vaccarella i par med Andrea 
de Adamich, där den senare även körde bilen i Targa Florio 

samma år. Med full dokumentation, originalskick, nyrenoverad 
motor och redo att tackla klassiska racingtävlingar förväntas 
slutpriset hamna mellan 5 och 5,5 miljoner kronor.

Vid auktionen säljs även en 6C 1750 från 1929 med ett för-
väntat slutpris på dryga miljonen, samt en 6C 2500 cabriolet 
från 1939 som bör hamna runt 2 miljoner.

Sagan bakom 33 börjar 1964 då Alfa Romeo börjar skissa på 
en tävlingsbil, ett projekt som fortsatte i Autodeltas regi. Sent 
1965 visades första prototypen upp, då provisoriskt försedd 
med en 1570 cc stor motor från Giulia TZ2. Utvecklingen fort-
satte och motralternativet blev en mycket mer intressant V8 på 
1995 cc, ihopbyggd med en sexväxlad(!) låda och vackert instu-

vad bakom föraren. 
Tävlingsdebuten 
skedde vid en 
backtävling i 
Belgien, där bilen 
givetvis vann. 
Under säsongen 
1968 utvecklades 
bilen än mer, bland 
annat förstorades 
motorn till 2 462 
cc, och en kort 
eller lång bakdel 
fanns tillgängligt 
beroende på typ 
av tävling. Namnet 
ändrades då till 
33/2 med tanke på 
den stora utveck-
ling som skett. 
Effekten gick upp 
från ursprungliga 
270 hk till 315 hk 
i sista utgåvan. 
Totalt tillverkades 

ungefär 30 exemplar av 33/2. I samma veva producerade Alfa 
Romeo även en av sina – i mitt tycke – vackraste vagnar någon-
sin; Alfa 33 Stradale.

1969 debuterade 33/3. Med en tre liter stor V8 pumpade man 
ut 400 hk ur den fyrventilade motorn. Segrarna kom, bland 
annat vann man på Brands Hatch 1 000 km, Targa Florio och 
Watkins Glen 6 Hours där vår egen Ronnie Peterson körde i par 
med de Adamich. 

1971 kom så 33 TT 3, där chassit byggdes upp av en rörram. 
Motorn var fortfarande på tre liter men denna lämnade hela 440 
hk vid 9 800v/min. Debuten skedde på träningen inför Targa 
Florio 1971. I bakgrunden jobbades det också på den sista utveck-
lingen av bilen, som med 12–cylindrig boxermotor lämnade hela 
470 hk. Första vinsten kom 1974 under Monza 1 000 km med 
Arturo Merzario och Mario Andretti bakom ratten. Genom kon-
tinuerlig utveckling skrämde ingenjörerna upp boxermotorn till 

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: Rm aucTiONS, aLfa ROmEO

LiLLA HJULAFtON hos rm AUCtIONS
550 hk vid 11 000 v/min som mest. Säsongen 1975 dominerade 
TT 12 med sju vinster av åtta möjliga. TT 12 är än mer sällsynt 
med bara sex exemplar tillverkade.

1977 vann Alfa Romeo återigen titlen, denna gång med åtta 
segrar av åtta möjliga. I ärlighetens namn ska dock nämnas att 
motståndet var obefintligt för den 520 hk starka 33 SC12, som 
trots ett snarlikt utseende med TT 12 skilde sig väsentligt med 
bland annat ett nytt chassi av box–sections struktur. Sista utgå-
van SC 12 Turbo var också den starkaste; 2 134 cc med turbo 
och 640 hk vid otroliga 11 000 v/min. Åtta exemplar av SC 12 
byggdes, varav två med turbomotorn. 

Njut av bilderna och bara tänk er ljudet från vilda boxerhäs-
tar på olika varvtal!

läs	mer	på	www.rmauctions.com.
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genom åren har Alfa romeo levererat väsen-
skilda produkter. Alfa 8C 2900, Alfa ArnA, Alfa 
1900 ss och 50–talets giulietta är några exem-
pel. nu är dock fullblodsfilén 4C produktions-
bestämd men vad händer med övriga varor? 
inledningen på Alfa romeos pressmeddelande 
inför frankfurt är ett direkt svar på många 
entusiasters fråga de senaste åren; varför 
bygger de inte en riktig Alfa?

Citat Alfa Romeo: Tungt vägande stil med för-
måga att förmedla starka känslor, ledande tek-
nisk utveckling samt överlägsen väghållning 
och körkänsla kombinerat med så effektiva 
fordon som det någonsin är möjligt; detta är 
vad som skilt Alfa Romeo från övriga tillver-
kare genom åren. Samma värderingar ligger 
bakom Alfa Romeo 4C som representerar 
den sanna smaken av sportbil i varumär-
kets anda.

Få varumärken har en sådan mängd 
exklusiva värderingar och värden som Alfa 
Romeos. Namnet får det att vattnas i munnen 
på många presumtiva bilköpare som dess-
värre avböjt köp av olika skäl. 

Falukorv är ett annat starkt varumärke som 
följt med utvecklingen. En given del i svensk 
husmanskost till hyfsat pris, avsevärt billigare 
än oxfilé. Idag finns det också dyrare falukorvs–
versioner som i vårt kostmedvetna samhälle 
berikats med högre köttinnehåll och därigenom 

FALUKORV ELLEr oxfiLé?
kan prissättas dyrare. Falukorv är dock ändå Falukorv, hur man 
än vrider och vänder på det. I Alfas fall har man haft en del 
dippar under de senaste decennierna som dessvärre har gett 
den oxfilé som märket vill förknippas med en viss bismak av 
falukorv. Med 4C har man dock hittat rätt och 4C återfinns i den 

exklusiva köttdisken reserverad för bilälskare.

Det går förvisso inte att leva på korta serier av bilar byggda 
av entusiaster för entusiaster, men någonstans måste utrymme 
finnas för det märket står för. Att nå dit med samtliga modeller 

är nog fel väg att gå, då de stora massorna också måste kunna 
köpa bilarna, men med 4C finns ändå den där balla vagnen som 
tar tillvara på gamla värderingar i ny bil. Sedan debuten har 4C 
turnerat världen runt med utställningar i både Detroit, Tokyo 
och Shanghai och dessutom Goodwood och vunnit omröstning-
ar om vackraste bil.

Allt detta är gott att läsa, men det godaste torde ännu 
vara löftet om debut i både europeiska och ameri-

kanska bilhallar redan 2013. Under de senaste 
månaderna har utvecklingen fortsatt och Alfa 

Romeo kan nu garantera en vikt på 850 kg 
med effekt på cirka 200 hk, vilket skulle 

ge ett vikt/effekt–förhållande på 4 kg/
hk, eller på ren svenska; supersportbils-
klass!

Giulietta är en steg på vägen med 
bra försäljningssiffror under det 
dryga år den funnits på en marknad 
som varit kantad av global eko-
nomisk oro. Bilen kanske inte är 
oxfilé, men ändå med samma kva-
lité som exempelvis Audi A3 och 
BMW 1–serie som jag tycker hör 
hemma på hyllan med utskuren 
biff. Förhoppningsvis får framtida 
modeller som Giulia och en SUV 
också ett högt köttinnehåll och 
hamnar på rätt hylla och tar kål på 
argumenten för inköp av diverse 
företrädesvis tyska men även svensk–
kinesiska fabrikanter. Framtiden med 
Fiat Group ser onekligen spännande 

ut för Alfas del!

Italiensk design i högform; linjer och vinklar överallt skapar en bil som 
garanterar fullständig uppmärksamhet. Lär dig hålla koll i knävecken; 
snart sitter en 4C där!

Inga större exteriöra förändringar, men nog återfinns en ny konvex linje längs dörrarnas underkant?Är det fler än jag som får vibbar från 916 GTV med spoilerpaket? Kan vara svårt att avgöra, men de små spetsarna i ytterkant
på nedre delen av kofångaren känns mer uttalade på den senare versionen.
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Vid den här tidpunkten kändes det som att måttet var rågat. 
Jag meddelade högaktningsfullt hustrun att antingen skulle jag 
eller bilarna bort. Hon visste väl inte om hon skulle ta det som 
ett hot eller löfte.

Humöret gick upp och ner, men denna måndag var det 
nog uppåt. På väg söderut stannade jag för att tanka bilen och 
passade på att dricka kaffe, där låg en Dagens Nyheter som 
jag bläddrade i. Av någon outgrundlig anledning sökte sig 
blicken till bilannonserna. Helt onödigt, vi skulle ju inte skaffa 
oss flera bilar, tvärtom. Men vad skådar mitt norra öga, jo en 
Alfa Guilietta -58. Medveten om att jag handlade fel, rev jag ut 
annonsen ur tidningen. Den låg på instrumentbrädan i dagarna 
två, den tredje dagen väntade jag på en kund som inte behaga-
de passa öppningstiden. Den lilla karaktär jag har svek mig, jag 
ringde bilfirman i Nacka och förhörde mig om bilen. Trots att 
jag är ett Alfa-freak , visste jag då inte bestämt hur en Giulietta 
-58 såg ut. Lyfte luren och ringde till Ralf Bergman hemma 
i Ö-vik som kunde allt om bilar och Alfor i synnerhet. Ring 
upp igen, var hans kommentar och fråga om baklyktorna är 

som infällda. Jo då, det stämde – så var det. Ralf igen, som bad 
mig fråga om andra saker som jag idag har glömt vad det var. 
Jag fick det svar jag ville, men när proceduren upprepades för 
tredje gången, då tappade försäljaren humöret och meddelade 
mig att han var en för upptagen man för att springa ut i hallen 
stup i kvarten. Förresten sade han, det kommer en kund hit om 
en timme för att titta på bilen. ”Det tror jag inte” blev mitt svar, 
”du ljuger som en häst travar”.

Ringer Ralf igen som säger ”Håkan det är synd att missa ett 
sådant tillfälle, om nu bilen är i det skick han beskriver den”.

Hustrun som ambulerar mellan olika arbetsplatser fick 
jag inte tag på. Satt nu som i en rävsax, inga flera bilar – ville 
ha denna Alfa – fick inte tag på hustrun för att fundera med 
henne. Ringde bilfirman på eftermiddagen och bestämde mig 
för ett köp, hann in på banken och skickade handpenning. Vid 
kvällens samtal med hustrun sade jag ingenting om bilköpet, 
fegt av mig. Sov oroligt den natten.

Väl hemma på fredagseftermiddagen inväntade jag rätt till-

Tekniska data Giulietta Ti

motor:	rak	4–cylindrig	motor,	borr	x	slag	74x75	
mm,	volym	1290	cm3.	effekt	65	hk,	vrid	9,5	kgm	
vid	3	500	v/min.	dubbelförgasare	solex	35	apaig
transmission:	4–växlad	manuell,	rattväxel.
mått/vikt:	längd	4	033	mm	(4	106	från	1959),	
bredd	1	555	mm,	höjd	1	405	mm	(1	500	från	
1959).	vikt	olastad	908	kg,(	950	från	1959).
prestanda:	toppfart	155	km/h,	bränsleförbrukning	
60	km/h	0,84l/mil,	80	km/h	0,86	l/mil.

TExT & fOTO: hÅkaN NORdiN

fälle att förklara mitt handlande. Det kom inget, så på söndag 
kväll mobiliserade jag mental styrka och sade till hustrun, du 
jag måste berätta en sak för dig. Hon såg lite skärrat på mig och 
tänkte nog att, vill han skiljas och sticka iväg med förmögen-
heten. Efter det att jag förklarat bilköpet sade hon lugnt att- Jag 
har sett på dig att det är något…. Det stämmer ju inte med ditt 
prat om att avyttra några bilar, köpa bilar lite hur som helst har 
du ju gjort förut. Skönt. Men problemet var egentligen inte hus-
trun, utan jag själv. Utled på alla prylar, ändå köper jag en bil 
till. Rött kort och livstids köpförbud hade jag gjort rätt för. 

Största token har mesta turen sägs det, Ralfs son Mikael 
skulle åka ner till Stockholm och Vattenfestivalen helgen efter 
köpet. Snäll som han är erbjöd han sig att köra hem bilen. 

När Mikael och hans kompis går fram till bilen i bilhallen 
får de sig ett gott skratt, för på framrutan var fäst en liten pap-
perslapp, ”Såld till lapp”. 

Två och en halv vecka senare ringer Ralf och frågar om jag 
inte skall hämta bilen. Står den i vägen för dig blev mitt svar, 

nej men jag undrar bara om du inte är intresserad att se vad du 
köpt. Egentligen inte sade jag. Då köper jag den av dig säger 
han. Då vaknade jag till, var den så bra, då missunnade jag 
honom den. Två dagar senare åker hustrun och jag med yngsta 
dottern Lotta och hämtar bilen. ”Men vad ful den är” säger 
Lotta spontant, då var jag nästan på väg in i en depression. 
Senare på kvällen gick hon ner till garageplan ett par gånger 
och tog sig en titt, konstaterade därefter att den är nog både söt 
och gullig. Kände mig nöjd efter detta även om beskrivningen 
inte känns relevant när det gäller en Alfa.

Kontentan av denna berättelse är som den intelligente 
läsaren redan räknat ut att hustrun trots att hon framstår som 
besvärlig för att jag inte tordes berätta om köpet, inte på något 
vis är det. Mina brister som först gnäller flera månader över 
alla bilar, sedan utan betänkande köper en till är orsak till his-
torien. Undrar vad en diagnos skulle säga om mig.

Äktenskapet fungerar bra även idag också och alla familje-
medlemmar är lyckliga med ett antal gamla bilar.

under våren -92 gick jag omkring och var missnöjd med mig själv och var-
dagen, självförvållat hade jag strulat till tillvaron onödigt mycket med ett antal 
bilar och motorcyklar och en massa andra prylar. Torpet med tillhörande ladu-
gård var till brädden fyllt med grejor, ingen plats under tak fanns för bilarna. 
Eftersom jag reste i cykel- och mc-branschen, besökte jag en mängd äldre 
handlare som i sina utrymmen gömde många intressanta oljedunkar, emalj-
skyltar med mera. varje vecka kom jag hemdragandes med mängder av 
”skrot”.

På plats hemma i garaget i miljö som får vilken Alfa som helst att känna sig som hemma. Giuliettan i sin krafts dagar – en TI–modell någonstans i Italien före en Volvo PV (!) redan 1961. 
Foto: Alfa Romeo SpA

Giulietta Berlina på reklambild från 1959. Foto. Alfa Romeo SpA

Emellanåt uppvisar visa 
storstadsbor en häpnadsväckande 

okunskap gällande landets landsändor.

ALFAKÖP mED sTor VÅNDA
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mOtORSPORtsäsongEn 2011
När detta skrivs börjar sommaren gå mot höst och de flesta 

raceserierna har bara sina finaler kvar. Det har blivit många race 
i sommar. I STCC inledde ju Mattias Andersson säsongen väl-
digt bra. Han ledde i Danmark och han vann i Skåne, men sedan 
har det gått troll i maskineriet... Efter det dyra motorraset på 
Mantorp och krascherna i Göteborg kom han till Falkenberg full 
av revanschlust. Kvalet började bra. Första körningen gav sjätte tid, 
men han märkte att motorn inte svarade på gasen som den skulle. 
Teamet tittade på bilen, men hittade inget fel. Han körde en gång 
till, men motorn gick sämre och han kunde inte förbättra tiden. Det 
kunde de andra förarna, varför Mattias rasade ned till 10:e plats 
och för första gången i år missade han superpolen. Motorfelet hit-
tades under kvällen. Starten gick bra och Mattias avancerade till 
åttonde plats, men redan efter ett halvt varv blev han torpederad 
av en Volvo som tappat kontrollen på sin bil. Hela hjulupphäng-
ningen på höger framhjul var trasig och det var bara att bryta. 
Teamet bytte alla trasiga detaljer och Mattias körde ut för att starta 
sist i andra racet. Redan efter uppvärmningsvarvet brast ett stag 
i framvagnen och det var bara att parkera igen. Troligen hade det 

blivit en spricka som teamet inte hade sett.

Efter sommaruppehållet inleddes höstsäsongen med 
Kanonloppet i Karlskoga. Det var en hel testdag på torsdagen, 
men Mattias hade problem både med växellådan och en generator 
så det blev inte så många varv. Mot slutet av dagen fungerade allt 
och teamet såg fram emot helgens tävling. På kvalet var Mattias 
femma, endast 15 hundradelar bakom pole. Det var den snabbaste 
tiden för en Alfa Romeo någonsin i STCC i Karlskoga. I Q2 tog 
Mattias i lite för mycket och vips ramlade han ned till sjunde plats. 
I race ett gjorde Mattias en bra start och tog sig igenom de första 
kurvorna utan incidenter. Han har ett par Biogasbilar framför sig. 
De är mycket svåra att passera, men eftersom han låg sjua väntade 
han bara på målflaggan för att få starta i första led i andra racet. 
Plötsligt åker en av Biogasbilarna av efter långa rakan och hamnar 
i räcket. Mattias är plötsligt sexa, men i samma veva träffas han 
i sidan av en BMW. Hjulupphängningen brister och han tvingas 
bryta. Mycket snopet! I stället för start i första led blev det start i 
sista led. Mattias gör ett mycket bra andrarace och kör upp sig till 
10:e plats och får med sig en poäng.

Så var det dags för Jyllandsringen igen och Danmarks GP som 
kördes för 15:e gången. Här mönstrades kanske det tuffaste startfäl-
tet någonsin i STCC! Det fanns både Europamästare, Världsmästare 
och F1-förare. Kvalet blev som vanligt tufft och för att ställa till 
det ytterligare kom ett lätt regnfall redan efter några få minuter. 
Mattias var 0.6 sekunder efter bästa tid och det räckte inte bättre än 
till 13:e plats! Det blev ett tufft förstavarv i racet som sållade bort 
flera förare. Mattias lyckades hålla sig undan och efter en stark kör-
ning körde han i mål som sexa. Med den omvända startordningen 
startade han som trea i andra racet. Han låg tätt på polemannen 
Giovanardi i en Honda. Efter första svängen var han tvåa, men 
återigen blev det karambolage och flera bilar försvann redan i för-
sta kurvan. Mattias försökte hitta en lucka på Giovanardi, men han 
fick aldrig ett tillräckligt bra läge. Det var bättre att komma tvåa 
än att bli stående med skrotad bil. - En seger är alltid en seger, men 
idag kändes andraplatsen riktigt bra efter allt strul i sommar, sa 
Mattias. Han klättrade från 12:e till åttonde plats i tabellen och för 
andra gången i år vann han och Johan Stureson teammästerskapet!

Det har gått tungt även för Robin Appelqvist under sommaren. 

Han var med på träningen i Falkenberg och Karlskoga, men det 
gick sönder så han missade själva racen. Danmark stod han över 
helt.

Tyvärr är det fortsatt glest med Alfaförare i de andra race-
serierna. Det är bara i den historiska racingserien där man ser 
de ädlare bilarna mera frekvent. Årets höjdpunkt är Svenskt 
Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp som lockar närmare 300 
startande varje år. Det är Sveriges största racingtävling. Det brukar 
dessutom vara riktigt varmt varje år, så även i år. Gamle kämpen 
Lennart Henjer tog två andraplatser, liksom Karl-Arne Henriksson 
och Anders Agfors. Roland Falkenbäck tog två fjärdeplatser. I Våler 
kom tyvärr ingen till start...

I SSK-serien har vi också en gammal kämpe vid namn Claes 
Hanström som kör sin välpatinerade gamla GTV. I första tävlingen 
i juli på Kinnekulle kom han fyra och trea. Vid sommarfestiva-
len Raceweek, också på Kinnekulle kom han trea och tvåa och i 
Falkenberg blev det två fjärdeplatser.

Så ser läget ut, i nästa nummer summerar vi alla finalerna.



42 KLÖVERBLADET 43KLÖVERBLADET

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 äga-
ren. 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

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, bröst-
ficka, 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 aluminium 
och korgen är ihopfällbar vilket gör att den pas-
sar 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 adressen POSTOR-
dER@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 klubbtext.

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.
4 fickLamPa mEd dYNamO   95:-
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 

3

6

7 822

5

4

snabba tryck på handtaget så är den laddad 
och klar att användas. Helt oumbärlig att ha i 
handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

5 BäLTE mEd vERkTYgSSPäNNE
295:-
Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel, 
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöppnare. 
Varför ha verktygslåda längre?

6 T-ShiRT Röd vuxEN  S-xxL   120:-
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 sömmar. 
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 sammetspåse.

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 heltäckande 
klädsel vid bankörning. Tillverkat i polyester/
bomull. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

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

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 tävlingsverk-
samhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 30-talet 
och vidare till succerna med Alfettan mot nuti-
den.

20 aLfa ROmEO gTv/gT
av faBRiziO fERRaRi
PRiS 260:- PLuS fRakT
Text på Italienska enbart men med mycket illus-
trationer 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 segerrika 
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 mekaniker 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 tävlings-
banorna.
Rikt illustrerad med all information (tror jag) du 
behöver för att äga eller bara älska en Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, renove-
ringstips, tävlingshistoria och brudar på motor-
huven 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 bilpro-
duktion
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 levereras i 
1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engelska 
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 medlemar, 
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 his-
torik 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 presenteras?

Bilböcker till Club Alfa romeos 
medlemmar – en möjlighet.
huR göR Jag Och vad ERBJudS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgängligt 
så länge lagret räcker. Lagret kommer att fyl-
las 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 leve-
ranstid. 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 ś bible. Mycket tekniska tips varvat med 
historik.
Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 
i svartvitt.

5 aLfa ROmEO giuLia cOuPé 
gT & gTa 
av JOhN TiPLER  
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 spi-
der. Text på engelska, bilder i färg och svartvitt.

7 hOw TO POwERTuNE aLfa 
ROmEO TwiN-cam ENgiNES
av Jim kaRTaLamakiS
PRiS 300:- PLuS fRakT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm i 
sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förgasar-
motorer med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra 
motorer. Kapitel om växellådor och väghållning 
också.Text på engelska, bilder och diagram 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 legendariska 
världmästarbil i sportvagnsklassen och dess 
syster för landsvägen världens kanske vack-
raste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapitel 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 lysningsvärt. 
Se och hör Alain de Cadenet köra och prata om 
ett antal klassiska Alfa Romeos. Mycket intres-
sant. 98 minuter lång.
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2011
Juli

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

26 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

Augusti
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31

September
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30

Oktober
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

39 1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 30

44 31

November
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44 1 2 3 4 5 Alla Helgons Dag 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27

48 28 29 30

December
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 Julafton 25 Juldagen

52 26 Annandag Jul 27 28 29 30 31 Nyårsafton

2011
Januari

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52 1 Nyårsdagen 2

1 3 4 5 Trettondagsafton 6 Trettondedag Jul 7 8 9

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

4 24 25 26 27 28 29 30

5 31

Februari
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 13

7 14 15 16 17 18 19 20

8 21 22 23 24 25 26 27

9 28

Mars
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31

April
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

13 1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 Skärtorsdagen 22 Långfredagen 23 24 Påskdagen

17 25 Annandag Påsk 26 27 28 29 30 Valborgsmässoafton

Maj
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

17 1 Första Maj

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31

Juni
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22 1 2 Kristi Himmelsfärdsdag 3 4 5

23 6 Sveriges nationaldag 7 8 9 10 11 12 Pingstdagen

24 13 14 15 16 17 18 19

25 20 21 22 23 24 Midsommarafton 25 Midsommardagen 26

26 27 28 29 30
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för samtliga arrangemang ovan kommer inbjudan och information att finnas på klubbens hemsida samt i kommande kb med hän-
syn till utgivningsdatum.

skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2011.

autoseum,	finsmakarrunda,	hovsnäs	–	datum	ej	kända

italiensk	fordonsträff	
skokloster
italiensk	fordonsträff	
sydväst,	plats	ej	klart

italian	day	Jägersro	
Galoppbana,	malmö

östgötatouring

östergötlands	
traditionella	vårtur

falsterbo	auto	Classic

thulinträffen	landskrona

marsvinsholms	slott,	
bilar	&	teater,	Ystad	
(datum	ej	klart)

16–17/7
sommar-/banmöte	Gotland	ring	
m.	Car	Challenge	+	abarth	
trophy	(prel.)

mille	scania,	
start	i	tomelilla

sofiero	Classic,	
helsingborg

tjolöholm	Classic	
motor,	kungsbacka

banmöte	Gelleråsen	
m.	Car	Challenge	
+	Corsa	italiana

banmöte	kinnekulle	
m.	licenskurs	och	
Car	Challenge

banmöte	kinnekulle	
m.	Car	Challenge

banmöte	mantorp	
m.	Car	Challenge



posttidning	b
Club	alfa	romeo	C/o	henrik	fleur,	

o	d	krooks	gata	77,	254	43	helsingborg

mrcap.com

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar 
bygger på egen produkt - och teknikutveckling som 

endast fi nns hos licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fl er än 45 000 fordon per 
år åt både privatpersoner och företag i nio länder.
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