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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
CHarloTTe jaCobson
ekbACkA, ekebeRgsVägen 9

645 97 sTAllARHolmen

070-533 81 09

CHARloTTe.jACobson@mAil.Com

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: RosengRen.niClAs@gmAil.Com

Gunnar sundGran
VinTeRmyRVägen 7, 905 96 umeå

070-579 49 44

gsundgRen@TeliA.Com

sTefan Werner
skogssTigen 1, 443 32 leRum

Tel: 070-617 04 87

mAil: sTefAn.WeRneR@TeliA.Com

övRiga fuNkTiONäRER
kaNSLi/mEdLEmSaNSvaRig
ola sjösvärd
léeT 8 b, 

474 70 mollösund

Tel: 0761-35 79 69

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

I skrivandes stund snöar det faktiskt och 
det ligger dryga 10 cm snö och mer ska det 
tydligen bli, faktiskt mer än under hela vintern 
här hos mig. Även om det är lugnare på träff-
ronten så är det ändå en del som passar på att 
ta en pizzakväll, espresso eller möten i olika 
garage, väldigt kul att höra om dessa möten.

Tiden går ju dock väldigt fort och vips är 
det vår, först i söder och sen uppåt hela landet 
och under tiden kan man ju ta fram lite gamla 
KB och minnas tillbaka på året eller varför 
inte åren.

Styrelsen har just hunnit med årets första 
styrelsemöte och vi ser fram emot att få kon-
takt med våra nordiska grannklubbar för att 
hitt mer och fler samarbeten.

Vi har ju faktiskt rätt bra kontakt och en 
del träffar på banorna med både Danmark 
och Norge, förra året kom ett 10-tal ekipage 
från Finland till Skokloster, vi får se om vi kan 
locka dem och lite fler i år.

Våra nya styrelsemedlemmar Charlotte 
Jacobson och Gunnar Sundgren kom med 

mycket bra input och gav oss alla en rivstart, 
Gunnar planerar en träff norröver som ni kan 
läsa om senare i tidnigen och vi ser fram emot 
att kunna se hur stort det blir med tiden.

Efter många år i trogen tjänst har Henrik 
Selbo, som haft hand om postorder och varit 
med på väldigt många träffar med tält och 
klubbprylar, bett att få bli avlöst.

Henrik har gjort ett otroligt bra jobb och 
jag vet att jag och många kommer att sakna 
honom på olika event som t.ex. Skokloster. Jag 
måste faktiskt säga ett stort tack till Henriks 
fru Åsa, som måste ha ett otroligt tålamod 
med att klubben tar så mycket av Henrik, tack 
Åsa!!

Med detta sagt kan jag ju samtidigt annon-
sera att vi nu söker en efterträdare till Henrik 
och att den som är intresserad eller har frågor 
gärna får höra av sig till mig eller styrelsen.

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: 0730-72 39 58
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
WWW.liToRApid.se

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 väl-

digt 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.

#1 2012
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nyA medlemmAr hälSAS välkomnA till

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

Svezia
6809 asPkrans berTil HavreGaTan 13 lGH1101 118 59 sToCkHolM
6810 leHTer oleG forssa Gränd 8 lGH1103 784 44 borlänGe
6811 ek joHnny afTonGaTan 40 589 53 linköPinG
6812 MarTinsson joHnny kuMMelGaTan 14 253 60 raMlösa
6813 GranqvisT Göran idunGaTan 7 b  lGH1001 113 45 sToCkHolM
6814 drefeldT anders anders PerssonGaTan 17 lGH1401 416 48 GöTeborG
6815 oTTosson Claes beleväGen 8 182 64 djursHolM
6816 Myrén GeorG fluGsnaPPareväGen 5 471 60 MyGGenäs
6817 andersson olle GaMMelsTillaväGen 52 813 94 TorsÅker
6819 edberG anne sjövik 310 38 siMlÅnGsdalen
6820 TornkvisT Tobias solTers Plan 1 a 214 20 MalMö
6821 sCHiöTT MarCus baCkväGen 5 184 42 ÅkersberGa
6822 ljunGberG PeTer PosTsTuGan 571 211 65 MalMö
6823 adolfsson ulf kraTTväGen 11 235 99 vellinGe
6824 bredGÅrd Per bondeGaTan 81 451 65 alinGsÅs
6825 Hessel osCar HjorTMosseGaTan 152 461 51 TrollHäTTan
6826 koMsTedT PaTriCk HardeberGa kyrkby 422 247 91 södra sandby
6827 andersson Maria villaväGen 25 683 34 HaGfors
6828 skill edvard sveaväGen 68 591 36 MoTala
6829 MaGnusson Gunnar länsMansväGen 35 237 31 bjärred
6830 örTendaHl jakob PokalväGen 4 117 40 sToCkHolM
6831 nylund björn sibylleGaTan 31 lGH 1103 114 42 sToCkHolM
6832 nilsson MaTs Höje 7 681 91 krisTineHaMn
6833 danielsson Mikael TveTGaTan 48 442 33 kunGälv
6834 karlsson THoMas ösTerMalMsväGen 22 619 31 Trosa
6835 lyra Mikael berGHällsväGen 2 a 746 92 bÅlsTa
6836 ösTerlund vikTor väsTerberGa 141 755 96 uPPsala
6837 borGsTröM leif villaGaTan 3 262 32 änGelHolM
6838 aHlsTröM MaGnus sveaGaTan 42 266 33 Munka ljunGby

	 nYHETSrEDAKTÖrEn	FUnDErAr	 STAFFAn	ErLAnDSSOn

vad	tycks	det	egentligen?

Thommy Lehrgrafven och jag har under några år producerat Klöverbladet.

Emellanåt kan det vara bra att höra vad våra läsare tycker om tidningen. Är det bra som det 
är, eller ska vi ändra på innehållet? Det var många nummer sedan vi fick höra något. Ska vi tolka 
tystnaden som att ni är nöjda med tidningen eller är det tvärtom? Utan feed–back från er vet vi 
inte vad som efterfrågas. Med en upplaga om drygt 2 000 exemplar bör totala antalet läsare av 
varje nummer varje mångdubbelt fler liksom åsikter och synpunkter.

vad vill ni läsa? 
Maila PÅ nyHeTer@alfaroMeo.orG!

sTaffan erlandsson
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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

Vi har återigen vänt ett blad och det är nu 2012! Det innebär 
att jag börjar mitt sjätte år i styrelsen och vid senaste årsmötet 
sammanställde jag dokumenten för femte gången. Det innebär 
att man börjar få lite proportion vad gäller klubbens utveckling.

I början av november 2007 hade klubben ungefär 1 850 med-
lemmar medan vi vid det senaste årsmötet i slutet av november 
2011 hade närmare 2 300. Det är en ökning av medlemsantalet 
med nästan 25% eller en årlig ökning av medlemsantalet med 
över fem och en halv procent. Ökningen med 450 medlem-
mar motsvarar nästan antalet registrerade nya Alfor (514 för 
2008/09/10) i Sverige under samma period. Det är inte något 
dåligt betyg för klubbens attraktionskraft, även om många nya 
medlemmar inte är ägare till en ny Alfa.

Under samma period har vi också uppnått en finansiell 
stabilitet där vi faktiskt har råd med investeringar som det nya 
webbaserade medlemshanteringssystemet kopplat till en ny 
webbplattform. Klubbens egna kapital, med andra ord våra 
”pengar på banken”, har också gått från knappa halvmiljonen 
till drygt en miljon kronor. Nu kan man tycka att en förening 
inte har någon anledning att samla i ladorna men jag skulle 
vilja invända att för att utveckla klubbens verksamhet och med-
lemskap behövs det alltid en reserv. Hur stor den skall vara är 
en diskussionspunkt och att komma med ett förslag är också en 
uppgift styrelsen har inför nästa år.

Med en sund finansiell bas finns det också möjlighet att 
utveckla klubbens aktiviteter. Vi saknar just nu konstruktiva 
idéer om vad klubben kan lägga resurser på. Vi har en ban-
mötes- och Challengeverksamhet som kräver en del resurser. 
Samtidigt kan vi konstatera att den bara attraherar en relativt 
liten del av medlemsskaran. Om våra banmöten under ett år 
lyckas dra till sig 250 unika deltagare så är det ju faktiskt bara 
runt 10 procent att alla medlemmar. Det lämnar 90 procent av 
er utanför! Frågan är vad ni vill att vi lägger resurserna på? Vi 
har en tynande Classicoavdelning som kanske skulle kunna bli 
mer attraktiv med en större intensitet i sin verksamhet. Våra 
träffar och möten av olika slag stöder vi ekonomiskt men än så 
länge rör det sig inte om speciellt stora ekonomiska insatser. 
Finns det mer vi kan göra där?

Det arbete med medlemshantering via Internet och den 
webbplattform som hör till den kommer att kräva insatser 

under kommande år. Det fanns medel reserverade i budget för 
2011 som inte användes och som bidrog till att resultatet blev 
ungefär 150 tusen kronor bättre än planerat. Den budgetposten 
finns kvar för 2012 och vi har alla förhoppningar om att den 
kommer att utnyttjas under året så att vi slutligen får detta på 
plats.

Men vi i styrelsen är fortfarande öppna för förslag. Vid års-
mötet lades inte några konkreta sådana förslag fram. Däremot 
gav årsmötet styrelsen i uppdrag att arbeta på att utveckla det 
internationella samarbetet. Det logiska vore ju då att börja med 
våra systerklubbar i Danmark, Finland och Norge. Kanske vi 
skulle bjuda in till en Skandinavisk Alfafestival under 2013! 
I så fall behöver vi i styrelsen börja arbeta på det nu för att få 
med systerklubbarna i planeringen. Jag tänker mig då en hej-
dundrande fest i dagarna tre. Start på fredagen med samling på 
lämplig plats och gemensam kick-offmiddag. Lördagen blir dels 
en dag för aktiviteter med både fartevenemang (bana, konbana, 
regularityrally, med mera) och mer avslappnad sightseeing i 
grupp i området. Lördag kväll går den stora Festivalmiddagen 
av stapeln med överdådig middag, underhållning och fyrver-
kerier. Under söndagen blir det mer stillsamma aktiviteter med 
Concours d’Elegance i ett flertal klasser. Bilutställning i allmän-
het och umgänge över nationsgränserna. Därefter avslutnings-
middag relativt tidigt söndag så alla har en chans att återvända 
hem för måndagen. Deltagandet kan var för en del av helgen 
eller hela arrangemanget.

Tanken är sedan att denna Alfafestival cirkulerar runt 
Skandinavien kanske vartannat år för att inte ”slita ut” koncep-
tet. Blir arrangemanget tillräckligt väl besökt och marknadsfö-
ringen mot våra systerklubbar på kontinenter är tillräckligt bra 
skulle det mycket väl kunna utvecklas till ett i sanning inter-
nationell evenemang. Delvis har jag inspirerat av Alfa Romeo 
Owners Club i USA (där jag en gång var medlem) och deras sätt 
att arrangera sina Conventions.

Det är just nu bara min vision och den har inte diskuterats i 
styrelsen. Men visst vore det kul om vi kunde ta initiativet till 
något sådant och dessutom har råd att betala en del för dess 
genomförande!

vi ses nÅGonsTans under 2012, bo

ÖStGÖtAtoUrinG 2012 – 15 mAj
Skärblacka	till	Borensberg	

med	stopp	vid	den	mytomspunna	Alfakyrkan!
Planerna för vårens Östgötatouring är precis klara. Vi samlas i Skärblacka och styr kosan mot Boas Alfakyrka. Efter ett stopp 

fortsätter vi för att avsluta med pizza i Borensberg. Boka kvällen nu! Mer information kommer i Klöverbladet i april och på klub-
bens hemsida.

PRESST
OPP
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PROTOKOLL Årsmöte 2011‐11‐26 ‐ Club Alfa Romeo Svezia Clarion Hotell, Stockholm 
 

Protokoll Mötets öppnande Klubbens sekreterare Bo M. Hasselblad förklarade mötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna. 

1. Fastställande av röstlängd för mötet Namnlista för röstberättigade medlemmar sändes runt. Ordförande frågade om denna lista kunde 

utgöra röstlängd för mötet och så beslutades. Röstlängd bifogas protokollet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet föreslogs och valdes Lars Englén. Till mötessekreterare föreslogs och 

valdes Bo M. Hasselblad. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Gunnar Biljer samt Igino Cazzola. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Ordförande förklarade att mötet hade blivit vederbörligen utlyst genom utskick av kallelse i 

början av november 2011. Kallelse har också publicerats på klubbens hemsida på Internet. 

Dokument utsändes per e‐post före mötet till medlemmar med registrerade e‐postadresser i 

medlemsregistret. Beslutades att mötet utlysts i laga ordning. 
5. Fastställande av föredragningslista Beslutades att fastställa dagordningen enligt förslag. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Klubben sekreterare, Bo M. Hasselblad, redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse 

tillsammans med en uppföljning av verksamhetsplanen, punkt för punkt, för 2011. 

Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig hos klubbens sekreterare före mötet och ingick i det 

utskick som gjorts via e‐post. Verksamhetsberättelsen godkändes. 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 

Klubbens kassör, Mikael Grans, gick igenom klubbens balans‐ och resultaträkningar samt 

redogjorde för det gångna året samt klubbens nuvarande ekonomiska läge. Året visade ett 

överskott med 195 tusen kronor. Kassören beskrev närmare några av de faktorer av betydelse som 

påverkat resultatet där IT‐projektet, budgeterat att ge kostnader av 150 tusen kronor var mest 

signifikant. Motsvarande belopp påverkade resultatet positivt med motsvarande belopp. Styrelsen 

föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 
En längre diskussion fördes rörande det resultat klubben för uppvisa och de ackumulerade egna 

kapitalet. Styrelsen noterade synpunkterna och de kommer att vägas in i det arbete rörande 

ekonomisk och finansiell policy som styrelsen har för avsikt att arbeta fram. 

Förvaltningsberättelsen och styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes av årsmötet. 
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 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret Kassören förevisade den revisionsberättelse klubbens revisorer avgivit och revisionsberättelsen 

godkändes. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Klubbens styrelse beviljades enhälligt ansvarsfrihet för den period revisionen avser i enlighet med 

revisorernas förslag. 
10. Fastställande av medlemsavgifter Kassören förelade årsmötet styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2011 bibehålls vid 395 

kronor. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-

mande verksamhets-/räkenskapsåret Sekreteraren beskrev de olika områden som ingick i det förslag till verksamhetsplan som ingick i 

det paket av handlingar som färdigställts för årsmötet. Han berättade också att ingressen till 

planen är avsedd att överlåta en stor del av frihet till den inkommande styrelsen att tolka och 

implementera planen i enlighet med de kompetenser och resurser den har till förfogande. Vid 

genomgången av planen ställdes frågor och diskuterades de olika verksamhetsområden som 

presenterades. Kassören presenterade sedan den budget som framlagts för årsmötets övervägande.  

Verksamhetsplan och budget diskuterades och mötet beslutade godkänna plan och budget för 

2011, men hänsyn tagen till sekreterarens förbehåll för förändringar. 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Styrelsen förelade ett förslag till antagande av ändringar i stadgarna för föreningen. Sekreteraren 

förklarade att ändringarnas syfte var att inrätta en post som vice ordförande att väljas vid 

föreningens årsmöte. Det skulle, i enlighet med de ändrade stadgarna, tillåta att vice ordförande 

inträder i ordförandens plats i sådant fall ordföranden är förhindrad att genomföra sitt uppdrag 

för en kortare eller längre tid. Klubbens existerande stadgar tillåter inte sådan ersättning av 

ordföranden utan att ett extra årsmöte genomförs. 
Sekreteraren förklarade också att om förslaget antogs av årsmötet kommer valberedningen inför 

nästkommande årsmöte att presentera förslag till ordförande och vice ordförande. Däremot 

föreligger för detta årsmöte inget förslag till vice ordförande. Det står dock styrelsen fritt att 

inrätta denna post och välja vice ordförande. Då denne dock inte är vald av årsmötet kommer vice 

ordförande inte att inträda i ordförandens plats om ordföranden är oförmögen att genomföra sitt 

uppdrag. 
Inga invändningar mot förslaget fanns och årsmötet antog styrelsens förslag. 

På förslag av revisorerna för verksamhetsåret 2010 föreslog också styrelsen att viss ersättning för 

nyckelpersoner inom klubben bör utgå. Styrelsens förslag var posterna som ordförande, 

sekreterare och kassör ersätts med 8 000 kronor brutto per år, övriga styrelseposter med 4 000 

kr/år samt ansvarig för medlemshanteringen liksom banmötesansvarig bör erhålla 6 000 kr/år 

vardera. 
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Då skatteeffekterna för mottagarna av ersättning inte i kartlagts bad styrelsen om delegation att 

finna lämpligt sätt för betalning av föreslagen ersättning om totalt SEK 60 000 och därefter 

genomföra denna. Förslaget diskuterades i detalj och årsmötet var positivt till förslaget. Inga invändningar mot 

förslaget förelåg. Däremot kom förslag från golvet att ersättningen också borde kunna ske i olika 

former av utvidgade eller nya förmåner för mottagarna. Det skulle kunna innebära att en del av 

eller hela kostnaden kan läggas på exempelvis styrelsemöten som utvidgar styrelsens kunskaper 

och insikt i klubbens eller märket Alfa Romeos historia och bakgrund. Årsmötet beslutade att i 

budget avsätta av styrelsen föreslaget belopp och vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om 

lämplig applikation av anslaget belopp. En motion hade inkommit från Peter Alfredsson. Han föreslog att klubben återinför säsongkort för 

deltagande i banmöten och hade också i sitt förslag angivit möjliga nivåer på säsongavgifter 

relativt banmötesavgifter. Sekreteraren informerade att styrelsen hade ingående diskuterat 

förslaget och relaterat det till utfallet då säsongkort tidigare funnits. Styrelsen hade funnit att 

värdet av säsongkort inte uppfyllde de ambitioner som bör finnas för banmötesverksamheten att 

attrahera fler medlemmar som inte tidigare deltagit vid klubbens banmöten. 

Styrelsens rekommenderade därför att motion inte antogs. Årsmötet röstade i enlighet med 

styrelsens förslag och avslog motionen. 13. Val på ett år av ordförande i föreningens styrelse 
Valberedningens ordförande, Björn Nilsson, informerade årsmötet att valberedningen föreslog 

omval av Torbjörn Wulf. Torbjörn Wulf valdes enhälligt. 14. Fyllnadsval av ersättare på ett år för styrelseledamöter som avsagt sig fortsatt 

styrelseuppdrag före avslutad period Då Robert Svensson under det gångna året avsagt sig fortsatt styrelseengagemang krävdes val av 

en styrelseledamot för återstående period av hans engagemang. Valberedningen föreslog nyval av 

Gunnar Sundgren för en period av ett år. Inga andra förslag gjordes och han valdes av årsmötet 

till styrelsen. 
15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse 

Valberedningen förslog att antalet styrelsemedlemmar för det kommande året skulle vara 

ordförande plus åtta styrelsemedlemmar. Därför skall, för en period av två år, väljas fyra 

styrelseledamöter. Micha Forsgren Grönvalls har avböjt omval. Valberedningens förslag var 

omval av Mikael Grans, Åke Nyberg och Stefan Wener samt nyval av Charlotte Jacobson. 

Inga ytterligare förslag framlades. Ordföranden ställde frågan om de av valberedning föreslagna 

ledamöterna kunde väljas med ett beslut och mötet godkände det förfarandet. Årsmötet beslutade 

enhälligt att välja ledamöter till klubbens styrelse i enlighet med valberedningens förslag. 

16. Val av två revisorer för 2011 Då Hans‐Peter Magnusson avsagt sig uppdraget föreslog valberedningen Håkan Andersson samt 

Anders Hellberg som revisorer för det kommande verksamhetsåret. Årsmötet valde enhälligt de 

föreslagna som klubbens revisorer. 17. Val av ledamöter i valberedningen för 2011, av vilka en skall utses till 

ordförande 
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Ordföranden förklarade att valberedningen skall bestå av två ledamöter varav en skall utses till 

ordförande. Sittande ledamöter föreslogs av mötet till omval och förslaget bifölls. Till 

valberedning valdes enhälligt Björn Nilsson och Fredrik Sigbjörnsson samt beslutades att Björn 

Nilsson skall vara valberedningens ordförande. 18. Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål Ordföranden informerade årsmötet att klubbens förtjänsttecken för extraordinära insatser i 

klubbens tjänst är en utmärkelse där mottagare utnämns av ordföranden. 

Presentationen av mottagare kommer att göras i samband med middagen som följer efter 

årsmötet. 
[ Sekreterarens notering: Förtjänsttecken Röd Nål tilldelades för 2011 Henrik Fleur, Gunnar Nornemark 

samt Stefan Werner i samband med middagen. ] 19. Övriga frågor 
Inga övriga frågor väcktes. 

Mötets avslutande Ordföranden tackade de deltagande medlemmarna och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet: Bo M. Hasselblad, Sekreterare  
Sekreterarens notering: Protokollet är godkänt men ännu inte formellet justerat. Reservation för eventuella 

ändringar i samband med justering. Röstlängd bilagd protokoll i original men inte inkluderad i denna tryckta version. 
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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

vi söker en person som kan hantera vår 
postorderförsäljning.

du bör ha intresse i att ge en service 
med att hantera förfrågningar och köp 
med att få iväg det som beställts.

alla system finns och du har mer en 
administrativ förmåga att få logisti-
ken att fungera.

om du har plats är det en stor för-
del men inget krav, dock under-
lättar det så du slipper åka och 
hämta saker i ett lager, men det 
går annars bra att ha lagret på 
annan plats.

Har du intresse eller frågor så 
hör gärna av dig till 
styrelsen@alfaromeo.org

styrelsen

Club alfa romeo svezia.

Sökes:	Postorderansvarig

2009 hade Club Alfa Romeo monter på Motormässan. Årets bil i montern är bara den värd ett besök. 
Kom dit och se själv!

mAlmÖ motormäSSA 
+	CAr	=	SAnT

Club Alfa Romeo bjuder in till 
Motormässa i Malmö 22-25 mars – rabat-
terat inträde!

Äntligen är det dags! Efter tre års 
väntan kommer Motormässan tillbaka 
till Malmö. 22-25 mars 2012 kan du se 
nya bilar, mc, motortillbehör med mera 
på den nya Malmömässan i Hyllie.

Naturligtvis finns Club Alfa Romeo 
Svezia på plats och visar upp en mycket 
speciell bil samt säljer klubbprylar och 

liknande. Bland annat har vi fyllt upp 
boklådan med en hel del nyheter. 

Mer information om mässan hittar du 
på http://www.motormassan.se

Specialerbjudande till medlemmar i 
Club Alfa Romeo.

Inträdet kostar för vanliga dödliga 
140:- men vi kan erbjuda förköp för 95:-

Gör så här: 

Sätt in 95:- för varje biljett ni önskar 

på Postgiro 228541-9 ange namn och 
adress dit ni önskar biljetterna.

Gör detta absolut senast den 19:e 
Mars så hinner biljetterna komma på 
posten.

Frågor går bra att skicka till Björn 
Nilsson bokhyllan@alfaromeo.org
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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

Så här ser programmet ut i detalj och 
vi hoppas att just er klubb skall tycka att 
kvällen den 8 aug skulle kunna passa er 
för att glädja oss med er närvaro. Hör 
gärna av er till 070-2141464 eller till info@
automobilsallskapet.se , speciellt om ni 
vill att vi skall reservera plats åt er så ni 
får stå tillsammans i klubben.

maj 
23	 Hamnpremiär! Tema: våra vänklub-
bar (hittills anmälda: NVBK och MCHK) 
Temasponsor: Söderbergs Bil (Skoda).

30	 Svans- o mittmotorbilar  
Temasponsor: Söderbergs Bil (VW)

juNi
6 Motorhistoriska Dagen  kl. 15.00-20.00  
Tema: Dåtid-Nutid-Framtid                                                     

13    Rolls–Roycefrossa med Bentley. 
Alla bilar av dessa märken välkomna oav-
sett årsmodell. Temasponsorer: Cartec och 
Nilssons Rullex.

20	 MC, MC-bilar och Mopeder– 60 
år sedan första mopeden i Sverige. 
Temasponsor: Classic Motor.

27 Tyska bilar. En av sommarens riktigt 
stora besökskvällar! Temasponsorer: 
Bilcenter (Mercedes–Bens och Opel) samt 
Larsson Customizing.

juLi  
USA-bilar. Amerikanska Nationaldagen 

– extra festligt med Live Rockabillymusik  
Vi uppmärksammar också att Studebaker 
firar 110 år.  Temasponsorer: Larsson 
Customizing och NYSAB

11	 Franska bilar. Temasponsor: Bilcenter 
(Citroën)

18 Topless! Morgan Owners Group del-
tar. Temasponsorer: Morgan Nordic och 
Autoexperten

25	 Japanska bilar. Datsun 100 år och 
Honda 50 år. Temasponsor: Bilcenter 
(Honda o Subaru)

aug
1 Engelska bilar. Vi firar MGB 50 år 
och svenska MG-klubben 60 år, dessutom  
uppmärksammar vi att Lotus firar 50 år. 
Temasponsorer: Classic Motor och ad-
Bildelar

8	 Italienska	bilar.	Temasponsor:	
Olofsson	Auto	Norrköping	(Alfa-Romeo,	
Lancia,	Fiat)

15	 Svenska bilar. Temasponsor: Skobes 
(Volvo)                                                                                             

22	 Avslutningskväll. Tema: 
Automobilsällskapets medlemmars egna 
fordon. Temasponsorer: Söderbergs Bil 
(Audi) och Cartec

Vi skall göra vårt bästa för att era 
besök i Nyköpings Hamn skall bli min-
nesvärda, vi har ju ganska bra erfarenhet 

eftersom det är 26:e säsongen för onsdags-
träffarna. Kl 17.30 öppnar vi portarna och 
sedan är det program framemot kl 21.00.

Kl 19.00 genomför vi en parad med 
särskilt intressanta fordon och ägarna får 
berätta om sina fordon. 

Varje kväll utser en jury ”Kvällens 
Fordon” – ett fordon som på något sätt 
sticker ut, kanske genom skicket, kanske 
genom sin originalitet – och ägaren förä-
ras en minnesplakett.

De första 150 fordonen får en biljett 
som både är rabattkupong på någon av 
hamn-restaurangerna och lott till utlott-
ningen som avslutar kvällen.

Vill Ni kombinera besöket med en 
övernattning så har vi rabatterat boende 
på såväl Hotell Kompaniet som på 
Sunlight Hotell.

Mer information om onsdagsträffarna 
finns på www.automobilsallskapet.se.

VÄLKOMNA	TILL	NYKÖPING	I	
SOMMAR!

urban nybloM
ordförande 
auToMobilsällskaPeT 
i nyköPinG  

Från Automobilsällskapet i 
Nyköping har Club Alfa Romeo 
fått en inbjudan till onsdagsträf-
far i Nyköpings Hamn. Staden 
är vacker, miljön enastående och 
träffarna har mycket gott rykte. 
Automobilsällskapet grundades 1968, 
de 285 medlemmarna äger tillsam-
mans 700 fordon. Med Nyköpings 
strategiska läge i förhållande till 
tätbefolkade områden torde många 
av klubbmedlemmarna kunna delta. 
Läge för succé – så putsa upp kleno-
derna och boka in den 8 augusti!

InBJUDAn

Onsdagsträffar Nyköpings Hamn sommaren 2012
konceptet är detsamma som tidigare år, men eftersom antalet besökare har ökat i en oanad takt och vi därmed har 
fått platsproblem så måste vi i år skärpa reglerna för de bilar vi släpper in.  Grundregeln är att fordonen skall vara 
minst 30 år – och i fint originalskick – men för temafordon gäller att även ”blivande klassiker” tillåts, det vill säga for-
don som är minst tio år gamla och av klar samlarfordonskaraktär, alltså intressanta att spara på för framtiden – inte 
bilar som kan ses på stan eller på vilken varuhusparkering som helst!  Generellt gäller också att ju nyare fordon – 
desto högre krav på skicket.
vissa undantag från tioårsregeln kommer vi ändå att tillåta oss när det gäller extremt intressanta supersportvagnar, 
lyxvagnar och lågseriebilar. 
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nytt år innebär en tillbakablick mot föregående 
år. För Alfa romeo i Sverige har det varit en bra 
resa, 2011 steg försäljningen med närapå 154 
procent jämfört med 2010. 

På senare tid har dock en bister ekonomisk verklighet kom-
mit ikapp världsekonomin. Resultatet av den kan inte jag sia 
om, däremot skulle allt annat än en minskad nybilsförsäljning 
under 2012 förvåna mig storligen.

För Alfa Romeos del är läget i Sverige gott och ont. Gott 
är försäljningsökningen, ont är att 159:an blivit historisk utan 
ersättare klar i bilhallarna. Återstår för Giulietta och MiTo att 
dra lasset. Helt klart är bristen på kombimodell ingen fördel 
i Sverige. Det ryktas om en Giulietta Sportwagon och Giulia 
Berlina samt Sportwagon inom den närmaste framtiden (2013), 
men det är i mina ögon väldigt långt bort. 

I ett globalt perspektiv, eller kanske snarare ett europeiskt 
för vårt märke Alfa Romeo, var 2011 ett år där försäljningen 
steg från en marknadsandel om 0,8 procent till 1,0 procent. 
För Giuliettans del har 140 000 bilar beställts sedan debuten 
sommaren 2010. Stora marknader är Italien med 35 000 bilar, 
Frankrike med 9 200, Storbritannien med drygt 7 000 bilar 
och Tyskland med drygt 6 300 sålda. 140 000 bilar har beställts 
sedan produktionsstarten våren 2010.

Giuliettaköparna har smak för det goda; ungefär 90 pro-
cent av de sålda bilarna är med höga utrustningsnivåer som 
Distinctive och Exclusive.

Vanligaste färg är Ghiaccio White med 35 procent av försälj-
ningen. Köparnas medelålder är drygt 40 år med en ganska hög 
utbildningsnivå. Av dessa är 20 procent är kvinnor, helt i linje 
med marknaden för övrigt.

Nöjda kunder är viktigt. Enligt Alfa Romeo är 98 procent(!) 
nöjda med bilen, och hela 90 procent rekommenderar bilen – en 
siffra som är hela 15 procent högre än genomsnittet.

Kan Alfa Romeo prestera en lika gedigen och väl mottagen 
produkt med nya Giulia ser framtiden mycket bra ut. Enda 
kruxet är att framtiden i Alfas fall är rätt långt bort. Bland kon-
kurrenterna dyker nya BMW 3–serien upp till våren, Audi lan-
serar en ansiktslyft A4 och Volvo trycker mycket på design och 
körglädje med sin S/V 60.

Problemen för Fiat Group är inte Alfa Romeo. Ta en titt i 
tabellen bredvid på Fiats försäljningssiffror så ser du tydligt 
var problemet finns. Själva grundbulten i koncernen är Fiat, 
och utan starka siffror för Fiats försäljning står sig övriga slätt. 
Chrysler går alldeles ypperligt på andra sidan Atlanten, bara 
något år efter ett mycket reellt konkurshot. Kan Fiat nå samma 
resultat genom storsäljande nya modeller kan vi nog vänta oss 
en bättre tid för Alfa Romeo. Idag räcker inte Panda, Grande 
Punto, Bravo, Qubo och 500 – nytt, fräscht och storsäljande 
måste in!

Nyhetstipsen för Alfa Romeo – som alltid är just tips eller 
gissningar – pekar i dagsläget på tre nya modeller under 2013; 
Giulia, Giulietta SW och den envisa Kamal, som ena dagen 
avfärdas för att nästa åter dyka upp som framtida modell. 
MiTo står inför en uppdatering under nästa år. Vi ska heller 
inte glömma 4C som trots sin oansenliga tillverkningsserie (20 
000 bilar på fem år?) kommer att bli en rejäl imagehöjare och 
kanske entrébiljetten till USA för Alfa Romeo. Både Subaru BRZ 
och Toyota GT86, som lanseras mycket snart, nosar i samma 
segment, även om de är enklare och billigare till utförandet. 4C 
ska enligt planen dyka upp tidigt 2013.

Förhoppningsvis sitter Sergio och gänget bakom honom på 
en del överraskningar som kommer köparna tillhanda innan 
2013. Det är nog svårt att behålla kunderna med en utarmad 
produktportfölj. Passar man sig inte blir det även svårt att 
behålla handlarna och då är situationen plötsligt omvänd när 
bilarna väl kommer; mycket att sälja men inga kanaler mot 
kunderna.

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: aLfa ROmEO

FIAT GroUp i värLDEn

Giulietta med TCT–låda och MiTo 
med tvåcylindrig TwinAirmotor, 
två tekniska storheter från Alfa 
Romeo.

Källa: BilSweden

Fiat Group Sverige 

Märke dec 2011 dec 2010
jan-dec 

2011
jan-dec 

2010
förändring 

% dec
förändring 
% jan-dec

marknads-
andel % 

2011

marknads-
andel % 

2010
Alfa Romeo 47 28 546 215 67,85 153,95 0,17 0,07
Chrysler 1 139 302 705 -99,28 -57,16 0,09 0,24
Dodge 1 29 193 353 -96,55 -45,32 0,06 0,12
Fiat 215 286 4171 2822 -24,82 47,8 1,36 0,97
Jeep 42 42 507 347 46,1 0,16 0,11
Lancia 40 - 102 - - - 0,03 -
Totalt Fiat Group 346 524 5821 4442 33,96 31,04 1,9 1,53

Källa: BilSweden

Fiat Group EU + EFTA 2011/2009

jan-dec jan-dec
% 

andel
% 

andel antal sålda antal sålda % ändring 
2011 2010 2011 2010 2011/2010

Fiat 5,1 6,1 654 375 786 225 -16,8
Lancia/Chrysler 0,8 0,8 102 039 108 705 -6,1
Alfa Romeo 1,0 0,8 127 680 108 051 +18,2
Jeep 0,2 0,1 22 671 13 879 +63,3
Dodge, Ferrari, 
Maserati 0,1 0,1 8 035 17 828 -54,9
Totalt Fiat Group 7,1 8,0 914 800 1 034 688 -11,6

Källa: ACEA 
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Historien i KB 1 slutar med hemtransporten av den sedan länge 
parkerade Alfettan. Färgen Rosso Amaranto ger dock snabbt 
bilen ett namn; Amarettan!

Därefter följde en ordentlig genomgång av bilen. 
Målsättningen har hela tiden varit att återställa denna gamla 
Alfetta till gott bruksskick och få en pålitlig sommarbruksis. 
Arbetet har rört sig från plåtslageri via mekaniska arbeten till 
mer kosmetiska områden som exempelvis en inredning där 
stolklädseln inte förvandlas till plyschdamm vid beröring.

Våren 2011 klarades besiktningen av utan problem. Därefter 
har bilen gjort en rejäl återkomst på vägarna.

– Det blev drygt 500 mil i somras, berättar Robert Hagblom. 
Från midsommar till november pendlade jag till jobbet och 
körde den dessutom i tjänsten, fortsätter Robert. Dessutom gick 
den till en släktträff i Kristinehamn.

ALFETTAn i vASSUndA

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: ROBERT hagBLOm

i kB1 2011 kunde du läsa historien om en Alfetta och dess liv i roslagen. 
ägarinnan Britta olsson sålde den sedermera till robert hagblom som gjort 
ett bra jobb med att få liv i den gamle kämpen. vad har hänt sedan dess då?

– Resten av familjen åkte tåg dit, muttrar Robert. Men hem 
åkte dom Amarettan i alla fall!

Alfa Romeo får ofta kritik för dåligt andrahandsvärde och 
höga driftkostnader. I Amarettans fall är det motsatsen som 
gäller – den har säkert tredubblat sitt värde sedan inköpet! 

– Jag roade mig med att räkna på kostnaderna, berät-
tar Robert. Värdeminskningen har blivit en värdeökning! 
Årsskatten är 65 kr, besiktning sker vartannat år och försäk-
ringen kostar 1 200 kr per år, säger Robert.

Driftskostnaden per 500 mil är således 600 kr försäkring, 
32,50 kr i skatt, 150 kr för besiktning samt bränsle. Vid långfär-
der i somras drog den 0,7 l/mil…

Under sensommaren blev det dessutom ett återbesök hos 
Britta i Långalma för att visa upp bilen.

– Som vanligt bjöds vi på kaffe och kakor av Britta, berättar 
Robert. På ren svenska betyder det ett rejält smörgåsbord. 

Därefter inspekterades bilen innan högtidsstunden kom; 
Robert bjöd Britta på en tur ner till Älvnäs några kilometer 
bort! Minnesbilderna kom snabbt tillbaka till en nöjd Britta.

– Den spruttade iväg precis som vanligt! utbrast en lycklig 
Britta. 

Undrar hur det var på den tid det begav sig med Britta 

bakom ratten? Det kanske inte är underligt att Roslagen fostrat 
så många framgångsrika rallyförare?

Till sommaren fortsätter brukslivet för Amarettan. På att–
göra–listan står bland annat tidsenliga fälgar och lack av träde-
taljer. Och premiärturen sker som vanligt 1 maj till Skokloster. 

Sensommaren 2011. Äntligen. Det är inte svårt att föreställa sig en varm sommardag i Arese då Alfettan var ny och väntade på 
transport till Sverige. Robert Hagblom har gjort en hedervärd insats!

Britta Olsson efter första turen med sin 
gamle vän Alfetta. Glad och lycklig!

En klar förbättring – allt som behövdes var ett nytt instrumenthus!

Före och efter Robert Hagbloms insats. Platsen är densamma, gräsmattan hemma hos Britta i Långalma. Även bilen är densamma, även om skicket 
är ljusår bättre idag.
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lördagen den 8 oktober arragerade Car med 
robert svensson i spetsen ett besök på Motorima och 

smålands bil- musik- & leksaksmuseum i rydaholm., 
som ligger ca 30 km söder om värnamo och ca 40km väs-

ter om växjö. deltagarna var lyriska efter besöket. Missade 
du detta tillfälle – boka in rydaholm till sommaren!

Sammantaget var det ett 60-tal personer som tyckte det verkade 
mödan värt att bege sig till den småländska landsbygden en 
lördag i oktober för att besöka karosseriverkstaden Motorima. 
De som infann sig denna strålande höstdag blev också rikligt 
belönade. Magnus Ahlqvist har länge varit ett känt namn i de 
kretsar som bygger och återskapar unika bilar, men har, bland 
annat efter att ha deltagit i programmet Gran Turismo, också 
blivit bekant för en bredare allmänhet. Inte minst i alfa-kretsar 
med tanke på Magnus egen passion för märket.

Fast egentligen var det några av oss som startade denna 
klubbträff redan på fredagskväll, då fem par sammanstrålade 
på Hooks herrgård för middag och övernattning. Samling i 
baren, för att sen fortsätta ner till matsalen där vi trakterades 
en 3-rätters festmiddag: gravlax och scampi till förrätt, anka i 
rödvinssås till varmrätt och en äppelbakelse på mandelbotten 
till dessert. Humöret och stämningen var på topp i sällskapet 
och under middagen fick vi höra allt om Mille Miglia-resan och 
dessutom allt om den avslutade racing-säsongen och planerna 
för nästa år.

På morgonen hade vi som övernattat förmånen att ha bara 
en timme till destinationen. Medan dimmorna ännu lättade, 
cabbade de 3 spider-ägarna från Sveriges framsida ner och så 
åkte vi kortege på småvägar till Rydaholm, där parkering utan-
för Smålands Bil-, Musik- & Leksaksmuseum var fylld till bred-
den av såväl alfor som alfisti.

Club Alfa Romeo Svezia
SmåLAnD	OKTOBEr	2011

Dagen började med en guidning bland museets samlingar av 
Ingemar Ahlqvist, som på ett personligt sätt berättade anekdo-
ter om de klenoder han samlat på sig genom åren: om bröderna 
som tillverkade sin egen knarr i smålandsskogarna, Bentleyn 
som ökade i värde varje gång Ingemar vägrade sälja den och 
den kompletta rekonstruktionen av en Disco Volante som sonen 
Magnus genomfört.

På grund av den stora uppslutningen så delade vi upp oss 
i två grupper, ena gruppen fick strosa runt på upptäcktsfärd i 
museet, medan den andra gruppen tog sig tvärs över vägen till 
Motorima där vi guidades runt i verkstaden av Magnus själv. 
Det som alla fäster blicken på när vi kliver in i verkstaden, 
trots att vi fyller den nästan till maxkapacitet, är den djupt 
metallicgröna TZ1 som står mitt i rummet. Men Magnus drar 
ut på spänningen och berättar först om de 4 andra projekt 
som står på verkstadsgolvet, ett komplett återskapande av en 
race Maserati, en Ferrari Mexico, som brunnit upp helt, men 
som nu får nytt liv i Magnus händer och i ena hörnet en Norsk 
sportvagnsprototyp som ska restaureras till sitt forna jag. Vi 
får också ta del av hur Magnus arbetar, oftast i aluminiumplåt, 
med engelskt hjul och hur processen att bygga eller återskapa 
en bil tar ett par år i anspråk. Han arbetar i med en bil i taget 
och sen får projektet vila i ett antal veckor eller månader medan 
designen och hantverket får mogna fram.

Till slut får vi höra historien bakom denna TZ1 (Tubolare 

Zagato) i Bottiglia Verde med vita racing-nummer cirklar. Bilen 
är vid vårt besök färdigbyggd, det enda som återstår är att 
börja provköra den och göra finjusteringarna. Magnus har köpt 
chassit och bilen har restaurerats till perfektion, han öppnar 
motorhuven och visar oss hur han har lämnat kvar bucklor på 
insidan av motorhuven och lackat den mattsvart, för att skavan-
kerna ska berätta bilens autentiska historia.

Precis när jag tänker att vi kanske måste gå, ber Magnus 
oss ta trappen upp till övervåningen. På övervåningen hit-
tar vi hans lilla kontor, men framförallt racinghistoria. Först 
står Magnus Formel 2 Brabham, ursprungligen körd av Frank 
Williams, men som Magnus själv har racat i olika historic 
racing-tävlingar i Europa. Bakom den står Ronnie Petersons 
March F1-bil.  Vi får veta exakt hur svårt det är att hålla en 
sån bil vid liv, med tanke på såna saker som att efter varje 10 
timmar motorn har körts, så måste den röntgas för eventuella 
brister. Vi noterar också att bakvagn/motor sitter fästad i fram-
vagnen med 4 stycken skruv och funderar alla i vårt stilla sinne 
över hur den konstruktionen tål att fara fram i 300 km/h.

Magnus berättar också om sina andra bilar, hur han byggt 
en exklusiv serie trampbilar och fört register över vilka sam-
lare som köpt dem, om sönernas alfor som står ute på gården. 
Jag blir mäkta förvånad och imponerad av att höra att Magnus 
också syr läderklädslarna till de bilar han bygger. En sann 
renässanskonstnär står framför oss.

På vägen tillbaka till museet för lunch så hörs många röster 
som kommenterar besöket i ”det ultimata garaget” och breda 
leenden avslöjar att man anser sig ha fått förmånen att bevittna 
något verkligt unikt. Till lunch har det dukats upp en maffig 
italiensk buffé i museet och vi förser oss gladeligen med deli-
katesserna innan vi tar oss upp till musikrummet där det finns 
bord och soffor för oss att äta och smälta förmiddagens intryck i. 

Medan den andra gruppen får sin guidning i verkstaden av 
Magnus utforskar vi museets olika rum. Alla närvarande dras 
mot Disco Volanten som vore den en magnet och små spontana 
diskussionsgrupper bildas. Vi försöker oss också på att klara av 
tipsrundan med många frågor om alfa, racing och Italien. Det 
visar sig svårare än väntat, men medan jag tydligen har dålig 
koll på Italiensk historia och samhälle, så vet jag åtminstone 
hur många liter en F1-bil gör åt med runt Spa och vilka 4 biltill-
verkare som hade en gemensam plattform på 80-talet. Med det 
avslutar vi vårt besök hos Motorima och Smålands Bil-, Musik- 
& Leksaksmuseum och säger hej då, vi ses senare, till gamla 
och nya vänner. 

På väg hem mot Mälardalen undrar en till mig närstående 
alfista om inte klubben i alla fall borde ta fram en kompass som 
i alla väder pekar mot Motorima. Klubbmedlemmar kunde då 
plocka fram sina 100-årsjubileums handdukar och falla på knä 
och tillbe den ende sanne motorprofeten. Jag tror han har fun-
nit meningen med livet.

TExT. chaRLOTTE jacOBSSON 
fOTO: chaRLOTTE jacOBSON & ROBERT SvENSSON
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Rekonstruktion av Maserati på gång.

Den enda i sitt slag. Norsk sportvagn byggd i tjock alumini-
umplåt.

Motorn i March var en Cosworth.

Varje gång motorn har körts i 10 timmar måste den röntgas innan den 
får köras igen.

Rekonstruktion av Maserati på gång.

När Magnus köpte Ronnie Petersons March Formel 
1-bil var den nedplockad i lådor.

Det ultimata garaget: finbilar på övervåningen, verkstaden 
under. Brabham, March, Ferrari.

Guidning fortsätter en trappa upp från verkstaden.

När jag blir stor ska jag bli… 

Guidning bland museets pärlor.

Åhörarna lyssnar när Ingemar berättar om sina favoritob-
jekt i museet.

Engagerade klubbmedlemmar lyssnar på Magnus.
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Vad döljer sig under motorhuven på en TZ1?

…racinghistoria.

Magnus berättar om restaureringen av TZ1. Nyrestaurerad TZ1 i färgen Bottiglia Verde i racingutförande.

Magnus har också sytt 
läderklädseln själv.

Det åtråvärda chassinumret.

Motor…

Redo för att börja testköras.

Hooks herrgård.

Middagen intogs i ett glatt sällskap: Fabio, Charlotte, 
Fredrik, Gunilla.

Robert och Linda hade ordnat italiensk buffé till lunch.

Kartan studerad, nedcabbat och klart för avfärd mot 
Rydaholm. Niclas, Fredrik, och Berit på väg att ta sina platser. 

God mat och dryck: Berit, Bengt, Ann-Katrin, Niclas.

Fördrink i baren på Hook. Från vänster (Charlottes 
knä) Ann-Katrin, Marita, Fredrik, Niclas, Gunilla, 
Bengt, Berit, Fabio. Mats bakom kameran.

Tipsrundan bereder huvudbry för deltagarna.



rESEreportage

Klöver-BLADET24

KLUBBträff KLUBBträff

25Klöver-BLADET

Original. Disco Volante på museet i Arese.

Replika. Disco Volante på museet i Rydaholm.

Magneten i rummets mitt.

Känd från TV – Magnus Disco Volante.
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den 24 november 2010, precis när vintern hade 
slagit klorna även i södra Sverige i form av en 
riktig snöstorm, så dök det upp en långtradare 
vid åttatiden på kvällen. längst bak i släpet stod 
julklappen i form av en Alfa romeo Giulietta ti. 
den hade några dagar tidigare lastats i Umeå 
och antagligen är det en och annan Alfavän i 
norrland som känner igen bilen. det hade säkert 
varit ganska kallt i långtradarskåpet för bilen var 
inte särskilt startvillig men med benäget bistånd 
från min alltid hjälpsamme kompis lars och hans 
son magnus så lyckades vi få upp bilen på en 
biltransport för hemfärd till garaget. 

Det kändes väldigt skönt att ha den hemma. Eftersom hela 
affären gjorts upp per telefon så var det med stor tillfredsstäl-
lelse som jag konstaterade att säljaren Erik – som väntat av en 
gedigen Alfaentusiast – hade varit sanningsenlig i sin beskriv-

ning. När snön borstats av och lugnet börjat lägra sig i garaget 
var det bara till att njuta av att ha ytterligare en Giulietta.

Det första som stod på programmet var att starta upp bilen 
och få den genom besiktningen. Efter koll av tändning och 
förgasare så gick motorn igång och spann fint. Motorn hade 
ju renoverats från topp till ramlager 2004 och hade knappast 
körts därefter så något annat var inte förvånande. För att klara 
besiktningen gällde det att fixa handbromswiren, som fastnat 
i sitt hölje, och byta blinkerspak. För handbromsen räckte det 
med lite oljemassage så kom den igång. Blinkerspak beställde 
jag från Classic Alfa i London på en fredag och måndagen efter 
låg den i brevlådan för att sedan vara på plats på tisdagen. 
Besiktningen gick utan problem och besiktningspersonalen 
tyckte det var intressant med en sådan här raritet. Redan nu 
började jag förstå att bilen väcker positiva känslor varhelst den 
drar fram. Och detta har fortsatt. Massor av människor har vin-
kat och sett glada ut när vi varit ute på vägarna. Efter besikt-
ningen i januari var det i stort sett bara att vänta på att snön 
och saltet skulle försvinna.

Tillsammans med bilen kom den ganska kompletta histo-
rien, med bland annat gamla dokument, kvitton på utförda 
reparationer och samtliga besiktningsprotokoll. Det fanns med 
andra ord lite att studera i avvaktan på mer vårlika förhållan-
den. Att jag skulle bli den tredje ägaren visste jag redan men 
det kändes lite mer speciellt när hela historien rullades upp. 
Bilen togs i bruk för första gången den 1 januari 1961 och äga-
ren bodde vid det tillfället i Vännäs. Giuliettan var säkert en 
lika stor sällsynthet på den tiden som idag.

Vintern tog så småningom slut, även om den var rejält seg, 
och nu började en rolig tid med att åka Ti. Begreppet körglädje 
kommer som bekant alltid upp när det gäller Alfa och så även 

JULKLAPPEn Som KOm en månAd FÖr	TIDIgT
TExT & fOTO: aLf haNSSON

med denna bil.  Det är inte alla som förstår eller håller med om 
att körglädje kan finnas i en bil med rattväxel och soffa fram. 
Prestandamässigt är Giulietta Ti heller ingen raket även om den 
var relativt snabb för sin tid med 65 hk. Men enligt min mening 
så handlar körglädje ingalunda bara om höga prestanda utan 
också om att kunna kommunicera med bilen. Och det kan man 
med en Giulietta. På asfalterade småvägar är den verkligen 
underhållande med sina 165x15 däck. Cuore Sportivo gäller 
även för denna gamling!

Hittills i år har vi avverkat cirka 750 mil med bilen och det 
är lika roligt varje gång man sätter sig i den. De första årgång-
arna av Giulietta, både vad gäller Sprint- och Ti-modellerna, 
fanns endast med rattväxel . Som kuriosum kan nämnas att det 
var många tävlingsförare som föredrog rattväxel framför golv-
växel till en början även när golvväxel fanns att tillgå.

Bilen är också perfekt till att ta sig fram med i ett trevligt 

pick-nick-tempo. Den har tagit oss ut på intressanta småvägar 
och därmed gett en stor portion upptäckarglädje. Bilen har väl 
tilltagen markfrigång så framkomligheten är god och bilen är, 
sina år till trots, så gått som skrammelfri. Det gör heller inget 
om det handlar om grusvägar eftersom jag inte ha tänkt ha 
bilen i utställningsskick utan framför allt använda den och ha 
kul tillsammans med den. Bilens grusvägsegenskaper är dess-
utom bevisade i en film från Coupe des Alpes från 1958, som 
lades ut på CAR:s hemsida för ett tag sedan. Titta på den, för 
den är klart intressant och viktig för att beskriva denna del av 
Alfas tävlingshistoria.

Det enda problemet jag haft under den gångna sommaren 
har varit generatorn. Den laddade lite för mycket på grund av 
ett reläfel. Eftersom det skedde mitt under industrisemestern 
så tog det några veckor innan en renoverad generator med nytt 
ankare var på plats. I övrigt har bilen skött sig perfekt.
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Borås · Bilpunkten i Borås AB, Hultagatan 23 · Borås/Målsryd · Tage Johansson Bil AB, Svenljungavägen 13 · Gävle · Din Motor AB, Ingenjörsgatan 2 · Göteborg · Hedin Bil AB, Argongatan 20 · Halmstad 
Klasén Bil, Bohusgatan 1 · Helsingborg · Bilpartner Skåne AB, Bergavägen 6 · Kalmar · Smålands Motorcentrum AB, Engelska vägen 2 · Karlstad · Wafab Bil AB, Ramgatan 1 · Kungsbacka · Auto Lounge AB, 
Lilla Hantverksgatan 5 · Landvetter · Landvetter Bilverkstad, Br. Josefsson AB, Östra Eskilsbyv 220 · Lidköping · Inges Bil AB, Truvegatan 7 · Linköping · Hedin Bil AB, Åsbjörnsgatan 1 · Malmö · Bilpartner 
Skåne AB, Jägersrovägen 100 · Norrköping · Olofsson Auto, Navestadsgatan 41 · Stockholm Haninge · Torvalla Bil, Hantverkarvägen 30 · Stockholm Akalla · Svenska Bil AB, Esbogatan 8 · Stockholm 
Skärholmen Wahlström & Nielsen, Murmästarvägen 33 · Stockholm Åkersberga · Aftén Bil, Rallarvägen 10 · Uppsala · Hedin Bil AB, Bolandsg 18 · Västerås · Bilhuset i Väserås AB, Isolatorvägen 10 · Växjö 
Kronobergs Bilaffär, Hejaregatan 6 · Ängelholm · Bilpartner Skåne AB, Munka Ljunbyvägen 26 · Örebro · Orrby Bil, Kryptongatan 2 

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

Det är tur att man sparar på en del saker, även om det då och 
då verkar som att de aldrig kommer till nytta igen. På vinden 
hittade jag nämligen två fjärrljus, Hella LeMans, som en gång 
i tiden suttit på mina föräldrars SAAB 1964. Samma original 
45-wattare satt fortfarande kvar och förutom att de underlättar 
mörkerkörning så gillar jag karaktären på utseendet som följer 
med extraljusen. Och extraljus behövs, för bilen kan köras långt 
in på hösten till säsongstarten för snö, halka och salt. Inte minst 
beror detta på att bilen har en förvånansvärt effektiv värme och 
defroster.

Någon gång i början på hösten frågade någon – ”Den där 
kör du väl inte med när det regnar?”. Då slog det mig plöts-

ligt att det är just det jag har gjort. Regn eller solsken har inte 
spelat någon roll, även om jag naturligtvis helst vill ha sol. 
Eftersom jag är medlem i Giuliettaregistret i England gör att 
jag får klubbtidningen” Giuliettaletta” ett antal gånger per 
år. I den dyker det upp reportage från bland annat rallyn där 
såväl Sprintar som Ti far fram i blötan så det stänker om det. 
Detta har säkert påverkat mitt ställningstagande. Att bilen är så 
användbar och rolig att umgås med och dess patina och origi-
nalskick gör att jag antagligen kommer att behålla den i nuva-
rande skick inom överskådlig framtid. Hur det blir med den 
röda färgen i fronten får jag väl fundera på. Nummerskylten 
skall dock få en bättre placering.
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hjUlnÖTTErnA pUnkterAde!

Snabbast var Tomas, vars svar anlände redan på kväl-
len den 20 december! Mest innehållsrikt var bidraget 
från Sven, som skrivit en avhandling om varenda 
fråga! Om hans svar ankommit tidigare, hade Nöt-
Red. knappast behövt författa en enda förklaring 
själv…

Ingen nötknäckare lyckades klara samtliga 20 upp-
gifter, men fyra st. var svindlande nära, med 19 rätt, 
mycket imponerande! Nöt-Red. har vaskat fram den 
slutlige segraren genom att studera hur de fyra klarat 
de frågor, som vållat mest huvudbry, nr 7 & 19. Visade 
sig då att Kenneth fått rätt på båda dessa frågor, och 
därmed gjort sig förtjänt av vandringstiteln, Club Alfa 
Romeos Största Nöt! Grattis! 

1. Elektrisk	motor.	Bilen kallades Jamais contente, Aldrig nöjd, 
och överskred 100 km/h år 1899 med Den röde jävulen, Camille 
Jenatzy vid spakarna. Den rödskäggige föraren kom från 
Belgien, och rekordhastigheten var 105,88 km/h.

2. Motorcyklar. Bilen kallas X-Bow (Cross-Bow) och tillverkas 
av KTM i Österrike. Den har en 240 hp motor från Audi. Kent 
noterar att färgsättningen påminner om KTM:s tvåhjulingar, 
och nog tycks samma formgivare ha varit i farten, både för MC 
och bilar. Claes förklarar den dåliga försäljningen i Sverige med 
att X-Bow inte finns som kombi! 

4. Samma	chefskonstruktör: Gordon Murray ansvarade för 
F1 medan han var verksam hos McLaren, Rocket hos Light Car 
Company. F1 har en BMW-utvecklad 6-liters V12:a, Rocket en 
1-liters Yamaha-fyra. 1978 konstruerade Murray Brabhams F1:a 
BT46B, The fan car, med motor från Alfa Romeo. På senare tid 
har han utvecklat prisvinnande stadsbilar. En mångsidig man…

5. 1913. Detta är Peugots legendariska 16-ventils 4:a, konstru-
erad av Ernest Henry för nära 100 år sedan. Den var banbry-
tande, och har faktiskt en effektivare (mindre) vinkel mellan 
ventilerna än Alfas Nord-motorer, 60 grader att jämföras med 
80... Motorn var påtagligt långslagig, 78 x 156(!) mm. Bilen i 
övrigt ser avgjort mindre modern ut än motorn.

6. Välkonstruerad	hjulskruv. Redan på 1950-talet insåg man 
att språkbruket var oklart, ingen visste säkert när en skruv 
övergick till att bli en bult. Därför infördes som Svensk Standard, 
definitionen att alla gängade maskinelement, t ex de på bilden, 
är SKRUVAR. Bultar har enligt samma standard inga gängor. 
Nöt-Red, som ägnat sitt liv åt att sprida kännedom om denna 
simpla regel, är svindlande nära dela ut minuspoäng till dem 
som svarat bult! Fy!

8. TZ2, Tubolare Zagato 2. Samtliga svarare kände igen den, 
skild från TZ1 bl. a. genom fälgarna och GTA-toppen med dub-
beltändning. Här ser vi en TZ2 parkerad på torget, medan äga-
ren julhandlar! Små paket, kan man förmoda…

tvärt emot vad en del tycks tro, är det inte nötredaktörens ambition att göra så 
svåra frågor som möjligt, så att ingen svarar rätt på någonting. – å andra sidan 
får det ju inte vara så lätt, att några snabba Googlingar är allt som behövs för att 
briljera! hur väl han balanserat svårighetsgraden i år råder det delade meningar 
om, en del svarare anser att årets skörd var lättknäckt, andra hävdar att det blir 
knepigare med åren. Samtliga tävlande uppvisar i alla fall stort kunnande, och 
är alla värda en rungande applåd! 

3. Backtävling. Bilen är en English Racing Automobiles, ERA, 
D-type R4D från 1935, fortfarande aktiv i Hill climbs, en populär 
tävlingsform i England, där man kör med allt från Austin 7 till 
lättade och trimmade F1-bilar. Några skarpögda svarare har 
upptäckt att bilen på bilden är utrustad med en T-formad plåt-
bit längst fram. Den kallas beam breaker och bryter ljusstrålen, 
som styr tidtagningen vid just denna tävlingsform. 

7. Slå	absoluta	hastighetsrekordet	till	lands. – Årets utan 
jämförelse mest hårdknäckta nöt, endast 3 tävlande satsade på 
LSR, Land Speed Record! Thrust SSC byggdes under ledning av 
Richard Noble, och kördes av Andy Green till nytt rekord på Mach 
1.007, 1232 km/h. Farkosten styrs med de tätt ihop sittande bak-
hjulen i tandemmontage. För att testa idén med bakhjulsstyr-
ning byggde man först om en BMC Mini för fältmässiga prov.

Kenneth	Winberg Marieholm 19

Per-Håkan Persson Lilla Harrie 19

Lars Ryefalk Tibro 19

Martin Frykstam Svedala 19

Olof Cederberg Lidingö 18

William Hardie Vessigebro 18

Claes Hedemo Tranås 18

Alf Hansson Lessebo 18

Carl Lindberg Ekerö 18

Sven Westerlund Frösön 18

Bengt Dieden Gassin, Frankrike 17

Ola Sjöswärd Mollösund 17

Kent Åke Ohlsson Finspång 16

Per Wadén Helsingborg 16

Åke Fritzell Västervik 15

Lars Johansson Frillesås 15

Mats Leandersson Hisings Backa 13

Tomas Aldeborg Bankeryd 12

Anders Thillman Björklinge 10

nÖTrEDAKTÖr:	BJÖrn	SAnDBErg
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11. Bilarna är 246 Dino, Renault 4 CV, Mercedes 300 SL & 
Jaguar XK 150. Summan blir 700, bilen är BMW 700, och staden 
följaktligen München! Den lilla 2-cylindriga motorn till trots 
tävlades det flitigt med 700:an. Här i Monte Carlo-rallyt 1961. 
Bland föreslagna städer finns Paris, och två deltagare har kom-
mit fram till Göteborg(!) via siffrorna 444 och 762. Båda är man-
talsskrivna på Västkusten, och man kan inte utesluta att det 
påverkat svaren…

12.  Hissåkaren 
ritades av Don	Martin, 
vars drastiska teckning-
ar var återkommande 
inslag i tidningen MAD. 
Han var även mästare 
på onomatopoetiska 
ord, som alltså beskriver 
ljud. Inte för inte hade 
hans bil registrerings-
numret SHTOINK, allt 
enligt Sven.

13. Flygmaskinen är en Avro	Vulcan, ett strategiskt bomb-
plan, tillverkat i Storbritannien i mitten av 1950-talet. Planets 
startvikt var över 100 ton, och drevs av 4 st Rolls Royce Olympus 
jetmotorer. Besättningen bestod av fem man, varav endast 
de två piloterna gavs möjlighet nödutrymma farkosten med 
katapultstolar… Enda gången en Vulcan sattes in på allvar, var 
under Falklandskonflikten 1982. En Vulcan lär i modern tid ha 
restaurerats till flygbart skick, vilket bekräftas av Alf: En Vulcan 
deltog vid flyguppvisningen i anslutning till den historiska racingen 
på Goodwood 2009 och enligt goda vänner som var där, var det en 
magnifik upplevelse att både se och höra.

14. Som en förberedelse för Apolloprojektet, vilket ledde till 
månfärden i juli 1969, genomfördes två projekt, Mercury och 
Gemini. Bilen visar en Geminikapsel, som passande nog hade 
plats för två astronauter. Den första färden ägde rum i mars 1965, 
och gick tre varv runt jorden. Ett och ett halvt år senare hade 
man gjort ytterligare nio färder, den sista på ca 60 varv. – Ett häp-
nadsväckande tempo i NASA:s rymdprogram på den tiden…

15. Detta är Enigma, den krypteringsmaskin som tyskarna 
använde under andra världskriget för att kryptera och avkoda 
textmeddelanden. De tre hjulen innehåller kabelhärvor som 
leder elektriska signaler härs och tvärs till glidkontakter på 
hjulens sidor. Signalen från en knappnedtryckning passerar de 
tre hjulen, vilka kan ställas i 26 olika startlägen, och roterar vid 
tangenttryckning. Som om inte det räckte finns kopplingstavlan 
på framsidan, med sex flyttbara kablar. Signalen når till slut 
en av lamporna, som anger hur en viss bokstav kodats. Antalet 
kombinationer är ofantligt, men trots detta lyckades polska och 
engelska matematiker hitta metoder att avkoda uppsnappade 
meddelanden, en fantastisk prestation, utan tillgång till dator-
hjälpmedel.

16. Ludwig	van	
Beethoven. Förstår att 
han nöjde sig med att 
komponera nio symfo-
nier, efter den sista finns 
inget att tillägga! Alf 
påminner om att just 
9:an har utnämnts till 
Europahymn.

17. Bilden föreställer en Matra MS11 från 1968. En treliters 
V12:a med en fantastisk sång, klockrent och minst en oktav 
högre än alla konkurrenter. Tyvärr var motorns prestanda inte i 
paritet med dess ljudliga kvalitéer, men om man delat ut bonus-
poäng för konstnärligt utförande i Formel 1, skulle den varit en 
given vinnare!

18. Filmen är Rio Bravo från 1959, enligt Nöt-Red. den bästa 
westernfilmen någonsin, med både spänning, rapp dialog och 
robust humor. Den tredje manliga huvudrollen spelades inte av 
Sofia Loren, som en svarare hävdar, utan av Dean	Martin. Här 
ser vi honom tillsammans med John Wayne och Ricky Nelson, 
dryftande nästa scen med regissören, Howard Hawks.

19. Douglas DC-3, C47 Dakota. Frågan har vållat oväntat 
mycket huvudbry, endast 8 godkända svar! Claes, och flera 
andra, har lyckats identifiera just exemplaret på bilden, samt 
spårat dess öden världen runt och därvid passerat bl. a. Kongo, 
Oklahoma City, Montreal, Kanada, Oshkosh, Strathmore mm, men 
missat det självklara svaret, Dakota, vilket ju återfinns både 
som ort och delstater i USA. Nöt-Red. försöker främst premiera 
allmänbildning, inte Googlefärdighet, så dessa orter ger ingen 
utdelning, ej heller USA enbart, ty minsta barn kan ju gissa att 
DC-3 byggdes over there! – Däremot, alla som visste att DC-3 
även var känd under namnet Dakota, har fått poäng, generöst 
nog även om man också räknat upp en massa andra orter över 
hela västra halvklotet! Sven påpekar att namnet egentligen 
var en förkortning för DACoTA, för Douglas Aircraft Company 
Transport Aircraft.

20. Bilden visar ett rolling chassis till Lamborghini	Miura. 
Tvärmonterad V12:a på 4 liter och 350 hp. Tror de flesta Alfisti 
håller med Alf: Miura är ett fantastiskt stycke bilhistoria, som gärna 
finge stå i mitt garage.

9. Tecno. Känd italiensk tillverkare av gokart och mindre 
formelbilar, bl. a. körde Ronnie Petersson bröderna Pederzanis 
F3:or. År 1972 presenterade man en F1:a, med egenutvecklad 180 
graders V12:a. Ambitiöst, men förarna Nanni Galli och Derek Bell 
hade en hopplös uppgift, bilen blev aldrig konkurrenskraftig. 
(En felstavning hade insmugit sig i frågan, något som många 
skadeglatt noterat. TECNO skall det givetvis vara, utan h!)

10. Bentley. Den välutrustade panelen finns på en 4.5 Blower 
Bentley, byggd kring 1930. Massiva grejor, och Ettore Bugatti kallade 
dem inte helt utan anledning för världens snabbaste lastbilar… En 
guldstjärna av tredje storleken går till Matts, som visserligen satsat 
på fel bilmärke, men skarpögt observerat att ”Romeo” speglar sig i 
Bentleyns varvräknare! Bilden i KB 2011-6 är tagen på Goodwood 
Festival of Speed 2008.
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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 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.

7

8 9

5 631

15

19

18

22 23

25

28

17

24



38 Klöver-BLADET 39Klöver-BLADET

AKTIvITETEr	CLUB	ALFA	rOmEO	SvEZIA	2012AKTIvITETEr	CLUB	ALFA	rOmEO	SvEZIA	2012

2012Januari

Maj

September

Juni

Oktober

Juli

November

Augusti

December

Februari Mars April

52

1

2

3

4

18

19

20

21

22

35

36

37

38

39

22

23

24

25

26

40

41

42

43

44

26

27

28

29

30

44

45

46

47

48

31

32

33

34

35

48

49

50

51

52

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

17

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö

Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On To Fr Lö Sö

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23
30

24
31

25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23
30

24
31

25 26 27 28 29

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24
31

25 26 27 28 29 30

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 1 2 3 4

27 28 29 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23
30

24 25 26 27 28 29

Manusstopp
KlöverBladet

Manusstopp
KlöverBladet

Manusstopp
KlöverBladet

Manusstopp
KlöverBladet

Manusstopp
KlöverBladet

Manusstopp
KlöverBladet

Onsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff NyköpingOnsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff NyköpingOnsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff NyköpingOnsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff Nyköping

Onsdagsträff Nyköping

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum



posttidning	b
club	alfa	romeo	c/o	ola	sjösvärd,	

léet	8	b,	474	70		mollösund

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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