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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

BUONGIORNO
Vårens dofter och vindar är här i delar av
landet och på god väg i andra.
Det nalkas events i landets olika delar som
många längtar efter, 1 maj på Skokloster är en
klassiker sedan många, många år. Även 1 maj i
Båstad är aktuellt om ni vill ha alternativ, eller
Sofiero, Tjolöholm kanske.

den information jag har fått. Ev. blir det även
mässan i nacka senare i år igen, för att ordna
både det och andra events behöver vi frivilliga
som vill vara med och hjälpa till, hör av er, ni
behövs verkligen.

Vi har också årets nordligaste event, eller
rättare sagt decenniets nordligaste event i
Storforsen i juni.

Jag har ju under ett antal år haft ansvaret
för annonsförsäljningen, dock börjar jag få för
lite tid pga styrelsearbetet, jobb, egen fritid
mm. för att kunna fortsätta göra ett bra jobb,
jag behöver lite hjälp att få in nya annonsörer.

Om ni inte sett informationen om eventet
så titta in på hemsidan eller annonsen om det
här i tidningen, riktigt kul att det blir av.

Ni kan maila till mig för info om priser
eller vad ni kan undra, ordforande@alfaromeo.
org.

Vill ni ordna en lokal träff så tveka inte,
det är enkelt, kul och ni kan få bidrag genom
klubben att bjuda på kaffet, glassen eller vad
ni nu har för idéer.
Stort tack till er som var med och arrangerade montern i Malmö, väldigt uppskattat är

Ha nu en fantastisk sommar.

CIAO
TORBJÖRN WULF
ORDFÖRANDE

WWW.ALFAROMEO.ORG
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NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

Svezia
ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM
TORBJÖRN WULF

6839 KURKI

MAGNUS

SKÄRKARLSHÖJDEN 19

137 70 DALARÖ		

156 2,0 TS

2002

BLÅ

6840 BENDER

TOMMY

GRIBBYVÄGEN 83

163 55 SPÅNGA

JFP985

ALFA 105

1975

GRÖN

REDAKTIONEN

6841 ERIXON

OTTO

MANDELBLOMSVÄGEN 18

444 45 STENUNGSUND

MER650

ALFA 75 2,5 V6

1987

RÖD

1989

ADRESS:
KLÖVERBLADET

6842 NYQUIST

LASSE

GLÄDJEVÄGEN 10A

165 75 HÄSSELBY

OCH302

AR 75 TS

6843 ANDERSSON

MATTIAS

MELLANVÅNGSVÄGEN 6 B

223 55 LUND

CWS031

GT		

6844 MALM

OTTAR

GAMBRINUSGATAN 3 LGH 1102

112 31 STOCKHOLM		

156 SW JTS TI

6845 LINDELL

CHRISTER OLOV HARTMANSVÄG 92

193 31 STOCKHOLM

LBR763

159 TI		

6846 PALM

BO

360 40 ROTTNE

BRH498

ALFA SPIDER 916

1991

GIULIETTA QV
1750 TBI 235 HK

2011

TOLG FRUNAS 1

6847 THOMASSON ANDERS
TROLLSJÖVÄGEN 20
237 33 BJÄRRED
LFC227
							
6848 LÖNNBERG

FREDRIK

BERGSLAGSGATAN 16

2005

6849 GUSTAFSSON ANDERS

ALMERS VÄG 3 LGH 1001

432 51 VARBERG				

HAGBY 32

726 91 SKULTUNA				

6851 TERENZIANI

MARCO

KYRKÄNGSGATAN 21

545 72 ÄLGARÅS

6852 NORLING

ROBERT

SYRÉNVÄGEN 11

271 50 YSTAD				

6853 JOHANSSON

MARTIN

SANKT PAULIGATAN 31 A LGH 1202

416 60 GÖTEBORG		

OSD253

6854 SWENSON

DAN

FLYGTORNSVÄGEN 21

423 36 TORSLANDA

UAE070

6855 SJÖSTEDT
JOHAN
FILVÄGEN 5
126 38 HÄGERSTEN
RUB536
							

164 3,0 AUTOMAT
ALFETTA GTV

1982

NYHETSREDAKTÖR
STAFFAN ERLANDSON

REDAKTÖR
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40,
540 16 TIMMERSDALA
TEL: 0730-72 39 58
MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

ROSSO RÖD

KORREKTUR
VIKING PALM

ALFA GTV

1996
2011

ROSSO ALFA (106)

1996

GRÅ METALIC

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON

SILVER METALIC

TEL: 0703-40 93 00
MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

BÅTBYGGAREGATAN 162

216 42 LIMHAMN		

GTV V6 2,0 TB

ELDHUSGATAN 12

504 44 BORÅS

156 2,0 TS		

6858 MAXWELL

BRIAN

MÅRDVÄGEN 21

439 37 ONSALA

OWX965 159		

6859 AHNFELDT

HENRIK

DAGSVERKSVÄGEN 231

163 55 SPÅNGA

FJC939

155 TS SPORT

Läsarsynpunkter
Det har kommit brev från medlemmar med synpunkter på
vårt Klöverblad.
Trevliga brev med många intressanta synpunkter och idéer
kring innehållet i vår tidning. Stort tack till de som vet med
sig att de bidragit med synpunkter!

NERO ETNA

GIULIETTA
MULTI AIR 1,4

6856 KRISTENSEN POUL

SMD216

ATT: STAFFAN ERLANDSSON
SOFIA GYLLENHIELMS VÄG 9
193 31 SIGTUNA

MOBIL: 0707-38 03 67
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

1989

6857 RÖDBY

JAKOB

AZZURO GABBIANA
SVART

602 17 NORRKÖPING				

6850 RODSTEDT

THOMAS

SVART

STAFFAN ERLANDSSON

MOBIL: 070-273 88 15
MAIL: VIKING.PALM@TELE2.SE

RÖD

1997

BANMÖTESREDAKTÖR
MIKAEL KAHLIN
TEL: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350
KAHLIN@WEKUNET.SE

BLI MEDLEM I

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

Svezia

PRODUKTION: TM PRODUCTION
TRYCK: ALE TRYCKTEAM AB
BOX 129, 445 23 BOHUS
WWW.SVENSKTTRYCK.SE

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Många äro de intressen som ska tillgodoses i
en tidning som Klöverbladet. En del skruvar
själva, varför önskemål om teknisk frågespalt
med modellansvariga. Möjligheten att ställa
frågor på klubbens hemsida eller Alfapower
räddat många mekningar som gått åt fanders.
Kan du någon modell på dina fem fingrar och
vill ställa upp som teknikansvarig genom att
svara på frågor i en teknisk frågespalt till kommande nummer av KB? Hör av dig!
Andra funderingar är artiklar om hur folk
köpt just sin Alfa, vad som hänt med den sedan
inköpet och hur man använder den. En annan
intressant reportageidé är återbesök hos bilar
som vi kunde läsa om i Klöverbladet för länge
sedan.
Träffreportage från lokala träffar är intressant enligt många. Det räcker med några bilder, namn och vad som skedde var.
Renovering av exempelvis fälgar, plåt, lack
och annat för renoveraren efterlyses också,
liksom reportage från resor med Alfa–anknytning, gärna Italien.
Även en importguide vore intressant, liksom mer pyssel av hjulnötsstyp om än i enklare form. En inblick i Alfa–klubbar från andra

länder är ett annat önskemål. Vem minns historien om samtliga svenska generalgenter?
Önskemål om matartiklar förekommer från
flera läsare, dock ej i varje nummer utan lagom
stora artiklar några gånger per år.
Även garage–artiklar med besök hos medlemmar och vad som sker i deras garage är
med på önskelistan. Provkörningar av nyare
Alfor och vad som sker hos importören efterlyses från flera håll. Likaså nedslag hos handlarna. Vill de sälja Alfa eller kränger de hellre
något av de andra märkena som samma firma
säljer?
Slutligen är det så att tiden rör sig framåt
alldeles oavsett vad vi själva tycker. Det som
var bruksbilkar igår är klassiker idag. Artiklar
om gårdagens bruksbilar som 164, 75, 33 och
155 efterlyses.
För att premiera inlägg framförs förslag på
utdelning av debutantpremie för nytillkomna
skribenter. Sponsorer med lämpligt material
ombeds vänligen höra av sig till nyheter@alfaromeo.org ! Skulle premiefrågan lösa sig så gäller den även retroaktivt från dagens datum, så
skribenter där ute – tveka inte utan skriv!

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

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag

träffar och inomhusgokart.

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd.

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå,
Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare

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

BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖRE-

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer

DRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPP-

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

LÖSNING PÅ MINST 300 DPI. JPEG-BILDER MÅSTE VARA MINST 1,5-2,5 MB STORA FÖR ATT BLI BRA I TRYCK.
Foto: Pierre Veiret m.fl.

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

MANUSSTOPP ÄR SENAST DEN 25 VARJE JÄMN MÅNAD (25 FEB, 25 APR, 25 JUN OCH SÅ VIDARE).

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.

driver aktiviteterna.
Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Henrik på

MATERIAL SKICKAS PER E-POST TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG. VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSRE-

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

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

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på

e-post, medlem@alfaromeo.org
#2 2012
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER
Just detta är en härlig tid på året! Vintern med snö, kyla,
sand och salt börjar ge sig så sakteliga. I år har vi ju här i södra
Sverige haft en relativt mild vinter men ljuset har ju trots det
lyst med sin frånvaro! Nu är det ljust både när dagen börjar
och, med sommartid, så slutar dagarna med långa trevliga
kvällar. Det innebär ju också att alla de bilar som fått vila under
vintern behöver lite omsorg och kärlek innan de tas fram för
våren och sommaren. Lycka till och känn hur de värmer i hjärtat när ögonstenen får känna vårluften.
Kan ta tillfället i akt att berätta att visionen om en roterande Skandinavisk Alfa-festival som jag skrev om i senaste
Klöverbladet presenterades för styrelsen vid vårt möte i slutet
av januari och styrelsen tyckte det var ett spännande koncept.
Uppgiften att kontakt de olika skandinaviska systerklubbarna
fördelades och förhoppningsvis lyckas vi få dem lika entusiastiska. Visst vore det kul att ha ett återkommande arrangemang
med internationellt deltagande att se fram emot. Den italienska
träffen vid Skokloster 1:a maj varje år började ju i liten skala
som en spontan träff men har under årens lopp utvecklats till
ett stort arrangemang som skulle vara svårt att sluta med. På
samma sätt skulle jag tro att en gemensam skandinavisk samling till att börja med kanske inte skulle bli så stor. Men jag
är övertygad om att den kan utvecklas allteftersom. Det är en
fråga om att inte ge upp utan enträget fortsätta och satsa tid
och lite pengar för att låta arrangemangen så småningom växa
till sig. Mycket beror ju på kvaliteten i arrangemangen och det
kommer att kräva en hel den insatser från våra medlemmar.
Men det är ju också lättare att engagera sig om man får en definierad uppgift att genomföra. Styrelsen kommer att återkomma
senare med mer information och då hoppas jag att du kommer
att ställa upp.
Vårturen i Östergötland är planerad (läs mer om detaljerna
på annan plats i tidningen) och det skall bli riktigt kul att
arrangera. Alfakyrkan, som är mytomspunnen och härbärgerar

en del riktiga pärlor, kommer givetvis att vara en höjdpunkt.
Det är få förunnat att få en chans att hälsa på och en mer intim
kontakt med Alfa Romeos historia på tävlingsbanorna i Sverige
är svårt att tänka sig. Är du inom räckhåll, missa inte denna
chans!
Åter till våren som är i antågande och förhoppningsvis anlänt
när du läser detta så betyder det ju också att möjligheterna att
fixa till någon utflykt blir bättre. Det är lite värme i luften och
liksom ljuset stannar den senare på kvällarna. Gör det inte för
avancerat utan hitta ett datum som fungerar, kom upp med en
plats att starta och avsluta turen. Fundera över vägar i omgivningen som du kört tidigare och tyckt att ”det här är riktigt kul”
– då har du en rutt!
Skicka ett mail till någon i styrelsen med en beskrivning
av samlingsplats, datum, tid och berätta var ni kommer att
köra. Då lägger vi gärna in det som en aktivitet på hemsidan.
Förhoppningsvis planerar du det tillräckligt tidigt så du också
kan få det publicerat i Klöverbladet. Skicka ett mail till redaktionen@alfaromeo.org med detaljerna så kommer det med i tidningen. Ett generellt råd är att planera framåt så du har tid att
få med det i kalendern i Klöverbladet och ha det publicerat på
hemsidan under en längre tid. Om du bestämmer på måndagen
att det vore kul att träffas på torsdagskvällen och startar en tråd
under Träffar på hemsidan får du säkert en del deltagare. Men
du missar också många medlemmar som inte besöker hemsidan regelbundet.
Jag slutar med en önskan om en härlig vår och med lite tur
kanske vi ses vid någon träff under våren. Skokloster finns
redan med i min kalender och dessutom har vi ju turen senare i
maj som jag skrev om inledningsvis.
VI SES NÅGONSTANS UNDER 2012,
BO

Club Alfa Romeo Svezia
Renoveringsutmärkelse
Instiftad vid årsmötet 2005.
För att uppmuntra till fina ordentliga upprustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa Romeo bilar har klubben instiftat en
belöning för väl utförda insatser.
Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda renovering, till originalskick, utav en klassisk Alfa Romeo.
Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bakhjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES
30 samt Alfasud modellerna.

6

• PRISER – Bästa renovering presentkort
2 000:- och plakett, andra plats presentkort eller dylikt 1 000:- plus plakett samt
tredjepris ett års fritt medlemskap samt
plakett
Utförd renovering skall dokumenteras genom bilder och beskrivning. För att få deltaga i denna tävling skall man ha varit fullbetalande medlem i minst ett helt år. Dokumentation sändes till
styrelsen, som också utgör jury.
Juryn utser ett antal finalister, och tittar själv eller via ”ombud”
på dem som känns hetast.

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt
helt eller delvis samt så kallad köperenovering kvalificerar

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmötet.

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

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

Klöver-BLADET

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

BO M. HASSELBLAD

Samma bil kan endast delta en gång.

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

Auktoriserad för

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.

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR
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 förekommande märken när det gäller
reservdelar och tillbehör.

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se
AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

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

Registro Classico Svezia
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 produktion år 1991.

Välkommen att anmäla dig till denna sektion, kontaktpersoner nedan
Vi vill gärna ha synpunkter, hjälp och glada tillrop. Hör av
er till

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.

Björn Nilsson
kastanjelund@swipnet.se
0707-83 37 38

Rolf Carstens
rolf@chram.eu
073-642 48 70

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?
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Grahnturismo

#7

STYRELSERAPPORT
Styrelsen samlades för ett styrelsemöte på Quality Hotell
Nacka i Stockholm den 28 januari för årets första styrelsemöte. I samband med styrelsemötet fortsatte diskussionerna
även på söndagen med det internationella samarbetet årsmötet antog som den del av årets verksamhetsplan.
I denna artikel summerar jag de viktigaste beslut som fattades vid styrelsemötet och diskussionerna påföljande dag.
Det kompletta protokollet finns tillgängligt för den som så
önskar. Hör av dig till sekreteraren så skickar jag gärna en
kopia.
Vid årsmötet beslöts om en ändring i stadgarna som
inrättar en post som vice ordförande. Denna kommer dock
att tillsättas först vid nästkommande årsmöte. Därför beslöt
styrelsen att för innevarande år inrätta denna post genom
styrelsebeslut, såsom vi gjorde föregående år. Som vice ordförande för 2012 valdes Niclas Rosengren.
För att förenkla löpande behandling av ärenden av mindre vikt eller administrativ karaktär beslutade styrelsen att
forma en exekutiv kommitté med delegerat beslutsansvar i
frågor av brådskande karaktär. Den består av ordföranden,
vice ordförande, kassör och sekreterare.
Årsmötet beslutade att nyckelpersoner inom klubben skall
få någon form av ersättning som uppskattning för det arbete
som läggs ned. Detta diskuterades ingående och med tanke
på skattekonsekvenser beslutades att inte utbetala ersättning som arvode. En inriktning mot att genomföra någon
gemensam aktivitet med anknytning till klubbens verksamhet diskuterades. Denna diskussion kommer att fortsätta via
e-post med målet att ta fram ett underlag till beslut till nästa
styrelsemöte.
Kassören rapporterade att den ekonomiska ställningen i
stort överensstämmer med motsvarande tidpunkt föregående år. Vid mötesdatum hade 1 388 medlemmar betalat medlemsavgiften jämför med 1 438 vid samma tidpunkt 2011.
Ordföranden informerade om att annonsintäkterna för 2012
sannolikt kommer att vara mindre än 2011. Det beslöts också
att arbetet med budgeten påbörjas vid nästa styrelsemöte.
Klubbens aktiviteter och deltagande vid arrangemang
diskuterades och ansvar för genomförandet fördelades. Det
är i stort sett samma arrangemang som tidigare år, förutom
att Gunnar Sundgren tagit initiativ till en större samling i
Storforsen under sommaren. Vikten av att uppdatera kalen-

8

Klöver-BLADET

dern som publiceras i Klöverbladet diskuterades också liksom listning av arrangemang i MHRF:s aktivitetskalender.

Superoljan till Alfan
Tel : 070-4384785

Produktionen av Klöverbladet kommer att flyttas till ett
annat tryckeri vilket kommer att medföra en uppskattad
årlig besparing på c:a 20 000 kr/år.
Styrelsen beslutade att medlemskorten skall präglas med
namn och medlemsnummer. Med tanke på 50-årsjubiléet av
introduktionen av Giulia (Tipo 105) beslutades att motivet
skall bestå av en sådan.

– DÅ VISSTE HON INTE ATT DET VAR BILEN
SOM SKULLE BLI BERÖMD.

www.rollesracing.se

Ordföranden informerade styrelsen att Henrik Selbo
som drivit postorderverksamheten under flera år begärt att
han blir entledigad. Styrelsen gav ordföranden i uppdrag
att identifiera lämplig ersättare och överse övertagandet av
denna funktion.
Styrelsen informerades om status rörande arbetet med
medlemshanteringssystem och webbplats. Arbetet fortgår
enligt plan.
En matrikel kommer att tas fram efter att årets medlemsavgifter kommit in. Den kommer att distribueras tillsammans med Klöverbladet nr 3 eller 4.
Datum för årsmötet diskuterades och det beslöts att
mötet kommer att hållas helgen 1-2 december. Styrelsen
beslöt också att det skall hållas någonstans på västkusten.
Göteborg är en möjlighet men det finns också andra alternativ. Sekreteraren tar fram förslag till nästa styrelsemöte.
Under söndagen diskuterades det internationella arbetet.
Sekreteraren hade föreslagit att ett initiativ tas att sammankalla systerklubbarna i Danmark, Finland och Norge för att
diskutera intresset och möjligheten att arrangera en större,
återkommande skandinavisk Alfa-festival. Tanken fick stöd
och kontakt kommer att tas med dessa klubbar inför nästa
styrelsemöte då en utvärdering av intresset skall göras.

Foto: Lennart Kekkonen

Foto: Marcel Köppe

ALFA ROMEO ARCTIC SUMMER MEET
STORFORSEN 30 JUNI - 1 JULI 2012

Club Alfa Romeo inbjuder till sommarträff i vackra Norrbotten. Kom och upplev midnattssol, vacker natur och spännande utflykter med Alfa entusiaster från hela Norden.
Vi bor på moderna hotell Storforsen utanför Älvsbyn där vi besöker forsen, gör spännade utflykter, och äter en gemensam middag på lördag kväll. Dessutom olika Alfaaktiviteter. Samma pris på alla rum, enkel, dubbel och familjerum, 950 kr.

Även Wille Roos arrangemang och genomförande av
deltagande i Mille Miglia diskuterades och det beslöts att
klubben skulle bjuda på en middag för deltagande klubbmedlemmar under detta arrangemang.

Bokningar/anmälan görs till hotellet, http://www.storforsen-hotell.se/ , referensnummer
32662 samt till gsundgren@gmail.com

Det står ett spännande år framför oss och det första styrelsemötet gav ett bra avstamp för arbetet under året.

Mer information med program m m finns på klubbens hemsida,
www.alfaromeo.org under Aktiviteter

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Stockholm 21
april.

Mer information: Gunnar Sundgren, gsundgren@gmail.com, 070-579 49 44
Klöver-BLADET
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MÄRKLIG DÄCKMÄRKNING
Känner du till klistermärket på vitvaror där energiförbrukningen graderats med bokstavsbetyg?
Nu har turen kommit till bildäck där tre egenskaper skall betygssättas med syfte att ge konsumenterna möjlighet att jämföra äpplen med
äpplen.
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Från den 1 november 2012 skall alla däck för personbil, lätta
transportbilar och lastbilar som säljs inom EU vara märkta
med en dekal som anger det specifika däckets egenskaper gällande rullmotstånd, våtgrepp samt yttre ljudnivå. Andra däck,
som exempelvis dubbade vinterdäck, regummerade eller däck
avsedda för tävling omfattas ej av denna märkning. Du ska
som kund få ta del av denna information vare sig du köper
enbart däck eller ny bil med flera möjliga däcksval. Även om
märkningen officiellt inte är ett krav före den 1 november skall
alla däck tillverkade efter den 1 juli i år märkas med den nya
dekalen.

Tre testade egenskaper
Rullmotstånd
Betygsskalan löper från A–G, där A är toppbetyg och
G sämst.
Första grenen är bränsle–effektivitet, enklast förklarat
som rullmotstånd. Lågt rullmotstånd skapar lägre utsläpp och
förbrukning. För rullmotstånd används ej betyget D. Skillnaden
mellan ett A–klassat däck mot ett G–klassat kan vara så mycket
som 0,66 l/100km eller 99 liter över 1 500 mil. Med ett bensinpris på 16 kr/liter pratar vi om således om dryga 1 500 kr per
år! Observera att denna skillnad ligger mellan bästa och sämsta
däck enligt den nya skalan.

Våtgrepp
Nästa gren är våtgrepp med samma skala, mätt under
inbromsning på våt väg. Här används dock ej betygen
D och G. Skillnaden mellan varje klass är mellan tre
och sex meter längre bromssträcka, som mest 18 meter längre
bromssträcka mellan betygen A och F vid inbromsning från 80
km/h.
I Norge har Statens Vegvesen producerat en mycket informativ film gällande relationen hastighet och bromssträcka. Filmen
visar en bil som framförs med 80 respektive 90 km/h. I bägge
fallen bromsar bilen vid samma punkt. Då bilen med lägre
hastighet står helt still – precis innan det fiktiva hindret – har
bilen med 90 km/h fortfarande en hastighet på 50 km/h då det
träffar hindret. Beräkningen är gjord med torr vägbana, men
principen kan överföras till våt väg. Aningens högre hastighet
har avgörande betydelse för bromssträckan.
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Öppet mönster och rätt gummiblandning för bra våtgrepp är inte optimalt
för bränsleförbrukning.

Yttre buller
Sista grenen är yttre ljudnivå. Symbolen visar en
tregradig skala med olika ifyllda streck. Ett streck
innebär lägst buller, tre är mest. Tre streck visar också
att ljudnivån ligger över kommande bullernorm, två
streck mellan denna framtida gräns och tre dB lägre än densamma och slutligen ett streck som visar att ljudnivån är tre dB
eller lägre än framtida regelverk.

Då så, då var det en bit kaka att välja däck till familjepråmen – eller? Tre viktiga och klassade egenskaper räcker väl?
Kanske inte – körstabilitet, bromsförmåga på torr vägbana,
köregenskaper, vattenplaning både under körning rakt fram
och i kurva, kurvgrepp eller kanske HA–oljor är andra väldigt
viktiga egenskaper hos ett däck. Det finns alltså fler egenskaper
att väga in. Tanken med betygssystemet är att skapa en grund
att stå på inför däcks–köpet, övriga egenskaper får kunden själv
ta hänsyn till. Här kan oberoende biltidningars tester vara en
viktig informationskälla där du kan ta del av uppmätta resultat
i sifferform, vare sig det är buller, antal meter, hastighet eller
varvtid.

För herrar racerförare Rosengren och Forsgren är inte lågt exteriört buller det viktigaste vid val av däck.

1

Mellan varje steg skiljer det upp till 0,15 l/100 km i förbrukning baserat på
rullmotstånd. Skillnad mellan sämsta och bästa däck är om mest hela 0,66
l/100 km.

2

Bromsförmåga från 80 km/h på vät väg. Beroende på yttre omständigheter
skiljer sig bromssträckan med 3–6 meter mellan varje steg – som mest hela
18 m.

3

Yttre ljudnivå i tre grader där ett fyllt skalstreck ligger betydligt under
framtida krav och tre fyllda skalstrecköver framtida ljudkrav.

Till sist en liten slutkläm som kanske kan bespara dig vånda;
idag finns inga däck som klarar att uppnå ett A–betyg i både
rullmotstånd och våtgrepp. Med dagens teknologi är dessa två
egenskaper diametralt motsatta och ouppnåeliga. Som vanligt
då det gäller däckval får du prioritera vissa egenskaper och
ge efter på andra – antingen åker du snålt eller så har du bra
väggrepp i väta. Forskning och utveckling har dock nu fått en
spark i ändalykten; det är inte sällan som nya lagar och regelverk helt plötsligt skapar tekniska genombrott.
Om dessutom några hundra miljoner fordon i EU minskar
sin bränsleförbrukning med några centiliter per mil blir det fort
många färre båt– och lastbilstansporter av bränsle utöver den
besparing som fordonen själva redan gjort. Med kaka på kaka
blir många bäckar små ett stort hav!

Däcken är bilens största kompromiss; ett och samma däck ska fungera på
bana, regn, och under alla temperaturer. Det gör det inte – du måste själv
prioritera önskade egenskaper innan du väljer däck.

Klöver-BLADET
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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

PORTABEL

ta och bana
bar för ga

rammer
nyhet! prog

nysydd ”fin-redning” bertone

Har du någon gång
kört en 40–milatripp i
modern svensk högsommarhetta? Klibbig
rygg och/eller rumpa?
Sluta svettas – lösningen finns på postorder!
Äldre läsare och lagom nördiga
yngre förmågor känner säkert
till fönstermonterade fartvindsdrivna aggregat som kylde luften
med hjälp av isbitar.

h alfetta
bertone oc
passar till

I dag används kylbox fylld med is och ett tolvvoltsuttag. Räckvidd upp till tre timmar
innan ny is krävs.

ultraljudstvätt av förgasare
helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

Problemet med att framställa
kyla är biprodukten värme. Lägg
handen på baksidan av ett kylskåp så förstår du vad jag menar
– att göra kyla genererar värme.
Dessutom tillkommer kondensvatten.

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...

Lösningen för småflygplan och
bilar kan då vara att ta med sig
kylan i fast form, det vill säga is.
I Sportys Pilot Shop hittar du en
makapär som drivs med 12 alternativt 24 V och får kylan från
just is. Uttrycket K.I.S.S. (Keep
It Simple Stupid) passar utmärkt
för att beskriva denna makapär.
Priser från $495.00.
Surfa in på www.sportys.com/
PilotShop/category/912 för mer
info.

vi ger ny energi till
gamla och nyare alfor.
Fordom nyttjades fartvinden för kyla.
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Välkommen till oss i Torshälla/Eskilstuna, 016–35 75 30 eller
gå in på vår nya hemsida www.ccmotors.se.

KLUBBTRÄFF

KLUBBTRÄFF

FÖRSPEL I GÄVLE

Fontänfunktion på luftventil sätter gärna spår i golvplåten. Designspråk
på stolen andas Flåklypa Grand prix.

Mattias Nässelqvist vill lära sig svetsa. Utbildningsmaterialet består av en
lagom bedagad Bertone.

Sällsynt välkbevarad Alfasud Sprint med nytransplanterad motor.
Förhoppningsvis redo redan till Gelleråsen i maj.

Ägare Lars tillsammans med Hans Bjurman och Mattias Nässelqvist i
maskinrummet. Boxer ÄR låg tyngdpunkt.

Bland annat förevisades de inbyggda vattenfallen som aktiverades genom friskluftsventilerna vid gaspådrag under kraftig
nederbörd. Rostskadorna ingick i köpet, och det var också
meningen då renoverare Nässelqvist vill lära sig svetsa. Om
något år ska vi förhoppningsvis få se bilen på rull igen.

Motorjournalen där Mattias vattenfalls–Bertone figurerar.

Aerodynamik skall inte underskattas, ej heller rejäla bromsar. Observera
framskärmens öppna bakkant för luftevakuering.

Fr–v Hans Bjurman, Mattias Nässelqvist, Alberto
Ferrante, Lennart Vieweg och Lars Johansson granskar
Hans Bjurmans kompressormatade V6.

I Gävle snackade Frank Pino och Pierre Veiret lite
Alfa-träff under en kväll med el-installation i ett garage. Resultatet blev tre garageträffar samma dag!
FOTO: PIERRE VEIRET
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Under senaste årsmötet stegade Pierre Veiret fram till Hans
Bjurman och föreslog en träff i hans garage. För den som inte
vet är Hans Bjurman en filur som bygger vansinnigt snabb Alfa
75 med vilken han tävlar i klubbens Challenge–serie.
Bollen var satt i rullning, och raskt anslöt Mattias
Nässelqvist med en Bertone under renovering samt Lars
Johansson med en Alfasud Sprint som fått ny motor.
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Vid 15–tiden började det som skulle bli en träff lika lång
som en vanlig arbetsdag. Sex stycken glada alfister samlades
hemma hos Hans Bjurman; PierreVeiret, Lennart Vieweg, Lars
Johansson, Mattias Nässelqvist och Alberto Ferrante.
Inför årets säsong har Hans bland annat satsat på aerodynamik med egentillverkad splitter och oljekyld växellåda som förhoppningsvis ska kapa tid på banan. 90 min med förevisning
av racer samt uppstart passerade fort.
Gänget förflyttade sig raskt till Mattias garage där en
Bertone i lagom slitet skick stod på pallbockar. För den minnesgode läsaren kan nämnas att detta var just den Bertone som
Joppe Pihlgren, sångare i Docenterna och bilfantast, skildrade i
ett oförglömligt reportage i Motorjournalen för några år sedan.

Nästa garage som besöktes tillhör Lars Johansson. Denne
herre hade lite otur med sin Sprint på Gelleråsen häromsistens.
Motorn gick helt enkelt sönder. Detta är nu åtgärdat genom
byte till ny och fräsch maskin som förhoppningsvis dyker upp
på banmötet i Karlskoga i maj.
Efter detta återvände gänget till Hans Bjurman för avslutande middag. Pizza nedsköljt med prima birra Peroni avslutade
kvällen tillsammans med visning av just det reportage från

Sa jag förresten att race–75:an är kompressormatad? Åk till
något banmöte och lyssna i sommar; ljudet är enastående!
En av deltagarna hade lite svårt att förklara för sin kära hustru vad som utspelat sig under dagen. Att på ett förnöjsamt vis
reda ut vad sex grabbar av hyfsat mogen ålder gör under åtta
timmar i tre olika garage en eftermiddag i mars låter sig inte
göras enkelt.
Däremot är det enkelt att ordna träff. Kolla runt i grannskapet – finns det några Alfor? Bjud hem dig själv eller de andra
till lämpligt garage och umgås!
Stort tack till Pierre Veiret för tid och insats som lett till
denna artikel!

Klöver-BLADET
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passar de väl för alla deltagare och om du har med dig raka
din respektive
båda
varatur
med
vägen utansåvikan
tar en
trevlig
på ivägarna
KLUBBTRÄFF
samma bil.
Roxen. De ger goda möjligheter
att låta Alforna
Från Skärblacka styr vi kosan mot Hällestad men inte och känna varför de är så bra genom kurvor
raka vägen utan vi tar en trevlig tur på vägarna norr om denna genomkörare stannar vi till vid den leg
Roxen. De ger goda
möjligheter att låta Alforna varva ur Alfa‐kyrkan. Många har hört om den eller läs
Det har blivit lite av en tradition att vi har någon östgötatur
Fliesbergshuset i Bro. För er som kommer från Enköping innepå vårkanten.
Boisman
och jag drog
igång ett arrangbär det att ni kör förbi Skokloster i riktning mot Stockholm till
och känna varför
de är Joje
såvonbra
genom
kurvorna.
Efter men det är få förunnat att veta var den är. Ä
emang 2007 som hade vilat några år och har sedan dess fortavfart Bro, ni som kommer från Stockholm svänger av lite tididenna genomkörare
stannar vi till vid den legendariska har haft en chans att besöka den. Vi stanna
satt traditionen. I år blir det alltså sjätte året som vi genomför
gare. På parkeringen ställer vi upp i modellordning och kör i
Östgötatouring
Nuovo!om den eller läst om den pratar med Alfa‐ikonen ”Boa” som troligen vå
samlad trupp ut till Skokloster. Tanken är att vi ska försöka parAlfa‐kyrkan. Många
har hört
kera bilarna modellvis ute vid Skokloster. Det kan bli lite rörigt
2008 var detatt
det mest
lyckade
hittills dåfärre
vi
men det är få förunnat
veta
vararrangemanget
den är. Ännu
återupplivat fler historiska Alfor än de flesta.
när 100-talet Alfor skall hitta sina platser, men det blir ofta lite
började i Skärblacka med lite frågesport och teknikövningar.
snyggare och roligare så än när allt står huller om buller.
har haft en chans
den. Vimotstannar
och Robert Peterssons GTAm replik och jobbar ocks
Höger att
hjul påbesöka
planka, backmanöver
kon och ’’hurtill
hög är
din bil’’ var lyckade övningar. Dessutom hade vi ställt samman
Om du missar tiden så är du självklart välkommen att köra
pratar med Alfa‐ikonen
”Boa” som troligen vårdat och Har du också läst eller hört om Alfa‐kyrkan är d
ett gäng frågor som satte myror i huvudet på många Alfisti.
direkt till Skokloster.
återupplivat flerAvgörande
historiska
Alfor
än med
dehemliga
flesta.
har
tur!
var troligen
Jojes låda
delarHan
att identiKaravankörning med Alfor från platser i landet!
fiera. Den efterföljande turen i rask takt på trevliga östgötaväRobert Peterssons
GTAm replik och jobbar också på en av de äkta Topcon‐bilarna från tidigt 70‐tal. Däref
Vi samlas på flera platser i landet för gemensam Alfa
gar till en gemensam avslutning borgade för ett lyckat arran
Romeo-körning till Fliesbergshuset i Bro beläget mellan
Har du också lästgemang.
eller hört om Alfa‐kyrkan är detta ett unikt tillfälle att besöka den med en guidad Boren
Stockholm och Enköping. Ledare utses på plats för att anlända
I år tänkte vi upprepa det uppskattade tur!
konceptet. Vi börjar i
till Fliesbergs/Willys senast 10.15.
pizza
Skärblacka, samling från 17:00, med frågesport och lite övningStockholm
ar som avslöjar hur väl du känner din Alfa.
De fodrar varefortsätter
sig
Därefter
vi på underhållande vägar mot Missa
fart eller våghalsighet men däremot känsla för din bil. Därför
Solvallas parkering Bromma flygplats, samling 09.15.
Borensberg där vi låter våra Alfor vila medan vi intar en med
passar de väl för alla deltagare och om du har med dig din resUppsala
pektive så kan båda vara med i samma bil.pizza eller annan enklare skaffning.
inform
Parkeringen vid Olle Ohlsson- huset Fyrislundsgatan 80.
Från Skärblacka styr vi kosan mot Hällestad men inte raka
Samling 09.00
Missa inte denna tur just när våren gjort sitt intåg och gäste
vägen utan vi tar en trevlig tur på vägarna norr om Roxen. De
Västerås
ger goda möjligheter att låta Alforna varva
ur och känna
med
lite varför
tur kommer vi att ha en härlig kväll! Mer www
McDonalds vid östra utfarten mot Enköping. Samling 09.00.
de är så bra genom kurvorna. Efter denna genomkörare staninformation
att anmäla deltagande och Vi ser
nar vi till vid den legendariska Alfa-kyrkan.
Många har hört och möjlighet
Därefter fortsätter vi på underhållande vägar mot
Eskilstuna
om den eller läst om den men det är få förunnat
att veta
var på Club
gäster
finns
Alfa där
Romeos
hemsida
– vi intar en pizza
Borensberg
vi låter våra
Alfor vila medan
den
är.
Ännu
färre
har
haft
en
chans
att
besöka
den.
Vi
stannar
McDonalds precis vid motorvägsavfareller annan enklare skaffning.
www.alfaromeo.org.
till och pratar med Alfa-ikonen ’’Boa’’– som
troligen vårdat och
ten Västerleden samling 08.40.
Missa inte denna tur just när våren gjort sitt intåg och med
återupplivat fler historiska Alfor än de flesta. Han har Robert
Sala
Vi
ser
fram
emot
att
många
Alfisti
i Skärblacka!
lite
turse
kommer
vi att ha
en härlig
kväll! Mer information och
Peterssons GTAm replik och jobbar också på en av de äkta

SKOKLOSTER 1 MAJ 2012
1 maj är för många startskottet för ännu en
säsong att odla intresset för allt som rullar.
Skokloster är speciellt, då det är tummelplats för
allt italienskt som rullar. – från två hjul och uppåt.
Av gammal tradition bjuder Club Alfa Romeo Svezia ägare
av italienska fordon till årets första bil- och motorcykelträff
i gröngräset utanför Skokloster. Under senare år har även
besöksparkeringen utvecklats till utställningsområde. Icke–italienska vagnar och cyklar är alldeles oavsett unikhet, pris eller
sällsynthet benhårt hänvisade till denna parkering – något
som klubbens Åke Nyberg brukar ordna med mer eller mindre
nyanserade gester och uttryck. Prova själv att komma in med
en Jaguar E–Type så får du se Parkeringen är dock väl värd ett
besök för den motorintresserade.
Klubben
CAR har som vanligt klubbtältet på plats, där det finns lite
godsaker för alla Alfister. Väl framme tas de medhavda picnickkorgarna fram mellan de uppställda bilarna i gröngräset. För
de som önskar finns restaurang och cafeteria med humana
priser.
Kortegekörning
Gemensam samling 10.15 på parkeringen nedanför

rastplatsen rondellen rv 70 och rv 67
Västeråsvägen kl 8.40
Nyköping

McDonalds på södra sidan vid motorvägen samling 08.15.
Örebro
Eurostop parkeringen samling 08.20.
Alla är varmt välkomna - du behöver inte vara medlem i klubben för att
delta!

1 MAJ I SKÅNE
Till sist blev det klart; vi träffas på Krapperup slott den
1 maj! Krapperup ligger väldigt naturskönt cirka tre mil
nordväst om Helsingborg. På plats erbjuds fika, försäljning,
klubbprylar samt ponnyridning för de små. Mer detaljerad
info hittar du på klubbens hemsida (www.alfaromeo.org)
i takt med att den blir klar. Du kan även kontakta Robert
Svensson på rsn549@gmail.com eller 070-6206474. Info om
Krapperup hittar du på www.krapperup.se

ÖSTGÖTATOURING 2012 – 15:e MAJ

Topcon-bilarna från tidigt 70-tal. Har du också läst eller hört
om Alfa-kyrkan är detta ett unikt tillfälle att besöka den med
en guidad tur!

möjlighet att anmäla deltagande och gäster finns på Club Alfa
Romeos hemsida – www.alfaromeo.org
Vi ser fram emot att se många Alfisti i Skärblacka!

TJOLÖHOLMTRÄFF 20 MAJ 2012!
Söndagen den 20 maj är det dags för årets Tjolöholmträff.
Som vanligt så räknar arrangören med cirka 1300 fordon
på plats.
En del nyheter kommer, men i stort sett så är upplägget
detsamma som tidigare år. För vår egen del tänkte jag att vi
skulle ha en intern tävling om finaste Alfa Romeo i montern.
Dels pris för finaste bil och dels pris till en av de som röstat
på denna bil. Någon ytterligare
pryl kanske vi hittar på. I skrivande
stund (feb) är detta inte klart.

ww.alfaromeo.org under Aktiviteter samt möjlighet att
anmäla sig.
Man kan också läsa mer på www.tjoloholmclassicmotor.se
Annars så ring till mig på 0706 - 17 04 87 så ordnar vi
detta. Senast 25 april!
HÄLSNINGAR OCH VÄL MÖTT!
STEFAN WERNER

Anmälan går via Club Alfa
Romeo Svezia. Anmäl dig alltså
inte till arrangören. Jag gör det
för samtliga. Skulle någon redan
ha anmält sig direkt, så vill jag
ändå ha en anmälan till oss. För
er som har tillgång till dator finns
mer info på klubbens hemsdia

Väl mött!
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HAMNTRÄFF I NYKÖPING 8 AUGUSTI 2012
Sommarens program är för träffarna i Nyköping är nu klart
och 8:e augusti är det italienskt tema!

För första gången inbjuder Club Alfa Romeo
(CAR) till en nordisk träff i norra Sverige. Platsen
är hotell Storforsen utanför Älvsbyn väst–nordväst om Luleå. Tidpunkt för träffen är helgen efter

midsommar, den vackraste och ljusaste tiden
här uppe. Datumen är 30 juni–1 juli. Området är
enastående vackert och känt inte minst från filmen Jägarna som spelades in i trakten.

Vi har informerat arrangörerna att klubben kommer att delta
officiellt så nu gäller det att vi sluter upp.Grundregeln är ju att
fordonen skall vara minst 30 år och i fint originalskick men för
temafordon, vilket 8:e augusti gäller oss så tillåts även ”blivande klassiker”, dvs fordon som är minst 10 år gamla och av klar
samlarfordonskaraktär. För oss innebär det att 156:or och nyare
Alfor inte är kandidater. Däremot bör t.ex. 164:or och 155:or i
fint skick kvala in liksom alla äldre Alfor. Men de måste vara i
fint skick så börja putsa nu!
De skall alltså vara intressanta att spara på för framtiden –
inte bilar som kan ses på stan eller på vilken varuhusparkering
s om helst! Generellt gäller också att ju nyare fordon – desto
högre krav på skicket. Anledningen till denna begränsning är
att evenemanget blivit så populärt att det blivit ont om plats.
Det är 26e säsongen arrangemanget genomförs. Kl 17.30 öppnas portarna och sedan är det program framemot kl 21.00.
För gemensam körning till träffen samlas vi här: Biltemas
parkering, Norsholm (Kumla Gårdsväg 32) med avfärd 16:30.
McDonalds parkering, Ingelsta (Koppargatan 22), Norrköping med avfärd 16:45.
För dessa är alla Alfor välkomna även om de inte kan vara
med som utställningsfordon i Nyköping. Så kör du en nyare
147:a eller 156:a så häng med i alla fall för att titta på alla
fina italienare på plats i Nyköping. Anmälan gör du under
”Aktiviteter” på klubbens hemsida, www.alfaromeo.org eller

Hotell Storforsen är ett modernt hotell som ligger i anslutning till den vilda och vackra Storforsen i Pite älv. Storforsen
ligger cirka fem mil från både Piteå och Boden, sex mil från
Luleå. Till Polcirkeln är det cirka fyra mil. Från Stockholm är
det cirka 95 mil.
Vi bor och äter på hotellet. CAR bjuder klubbmedlemmarna
på gemensam middag på lördag kväll. Aktiviteter under dessa
två dagar blir naturligtvis att besöka Storforsen, utflykter
till raketbasen i Vidsel med ett spännande museum och/
eller Bodens fästning som är insprängd i ett av bergen runt
Boden, ett minirally på de fina vägarna i området, försäljning
av Alfa–prylar, bilsnack med mer. Runt Älvsbyn finns flera
biltestanläggningar, bland annat Bridgestone. Dessutom har
vi Caltex–museet. Om det finns möjlighet att komma in någonstans ska vi undersöka och ber att få återkomma då alla detaljer
i programmet är spikade.
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Kl 19.00 genomförs en Parad med särskilt intressanta fordon
och ägarna får berätta om sina fordon.
En jury utser ”Kvällens Fordon” – ett fordon som på något
sätt sticker ut, kanske genom skicket, kanske genom sin originalitet – och ägaren föräras en minnesplakett.
De första 150 fordonen får en biljett som både är rabattkupong på någon av hamn-restaurangerna och lott till utlottningen som avslutar kvällen.
Mer information om träffen finns på http://automobilsallskapet.se

För de som vill kombinera träffen med andra semesteraktiviteter så finns vackra Pite havsbad inte så långt bort och en
uppsjö av andra sevärdheter och upplevelser som området kan
erbjuda.
Vi bjuder även in våra nordiska systerklubbar vilket gör att
vi hoppas på Alfa entusiaster från både norra Norge och norra
Finland.
Alla rum kostar 950 kr/dygn, enkelrum, dubbelrum och
familjerum (två vuxna och två barn).
Anmälningar till Gunnar Sundgren, gsundgren@gmail.com
Hotellbokningar görs direkt till hotellet,
http://www.storforsen-hotell.se/, uppge referensnummer 32662.
För mer information kontakta Gunnar Sundgren via mail på
gsundgren@gmail.com eller telefon 070-579 49 44.

Lergökarallyt 2012
Magnifik träff i Ängelholm 25 augusti!
Från klubbmedlemmen Ralph Klinter kommer ett trevligt
besökstips. För er som inte känner till denna träff kanske
en tur till Ängelholm kan vara på sin plats. För 21:a året går
Lergökarallyt av stapeln i Ängelholm. Rallyt är egentligen en
aktivitetsdag för intresserade av gammal teknik.
Veteranbilar fram till 1982 får deltaga i rallyt, därutöver finns
utställningar med nya bilar, tändkulemotorer, traktorer,
motorcyklar, tävlingsbilar och mycket mera på plats i gamla
flygflottiljen F10 (numera Valhall Park). Veteranmarknad,
Husbilscamping/ utställning, Ängelholms fina flygmuseum
med mera samlat i en trevlig parkmiljö.
Märkesklubbar (även CAR) får separata inbjudningar och nyare
bilar är där välkomna att vara med och ha en fin dag med samvaro under lättsamma former.
Vill du veta mer finns en DVD till salu på Lergökarallyts
hemsida.
Gå in på www.lergokarallyt.se och läs mer – där hittar du allt
från program till boende och rallyts historia!
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skicka ett mail till sekreterare@alfaromeo.org.

Bild från Lergökarallyts hemsida.
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VAD ÄR DET FÖR MÄRKVÄRDIGT MED ALFA?

detta vill jag så här i efterhand tacka för en imponerande färd.
Vad är det mer som är så speciellt med Alfa? Utseendet
förstås. Bertone måste ha varit något av en trollkarl. Och så
naturligtvis traditionen. Alfa har alltid förknippats med racing.
Redan efter första världskriget blev Alfa (Anonima Lombarda
Fabbrica Automobili) känd genom sin berömda tvåsitsiga P2
tävlingsbil. Designen och egenskaperna utvecklades och det
är knappast någon överdrift att säga att Alfa Romeos storhet
ligger i bilarnas kombination av skönhet och prestanda för att

citera Bosse Bildoktorn. Nu ser jag fram emot att bli ägare till
en familje–Alfa. En Giulietta vore inte illa. En veritabel skönhet med alla Alfaegenskaper. Dessvärre planerar jag att sälja
Bettan, jag har inte tid eller plats att ha kvar henne. I och för sig
är Bettan gaturegistrerad och befriad från skatt men familjen
kräver en bekvämare bil med luftkonditionering och baksäte…
Bilen är till salu. Intresserade ombeds kontakta red via nyheter@alfaromeo.org så förmedlar vi kontakt till Anders.

uno + uno = autoduo
TEXT & FOTO: ANDERS IVARSSON

Allt sedan mina barndomsår i Lund har jag haft ett stort
intresse av sportbilar. Då kunde jag sitta utanför huset och kolla
bilarna som drog fram längs Kävlingevägen där vi bodde. I ett
räknehäfte som jag fixade i skolan klistrade jag in alla bilmärken, mest från annonser, någon gång från bilevenemang. På
den tiden var annonsbilderna i Sydsvenskan ofta tecknade, det
handlar om tidigt 50-tal. Allra mest beundrade jag sportbilar.
Och allra mest tvåsitsiga öppna med ekerhjul! På den tiden
gällde mest Austin, MGA och Triumph som jag minns det.
Alfor var inte så vanliga och det var nog inte förrän efter
några år av bilstudier som jag blev medveten om italienaren
med den snygga kylaren.
Många bilar senare fick jag tillfälle att köpa en Alfa. Det
var faktiskt för sju år sedan då jag lyckades komma över en
röd Alfa Romeo 1600 GT Junior från 1975. Vilken fröjd att ratta
denna vackra bil! Jag gick snart med i Alfaklubben och bestämde mig för att ta förarlicens. I bagaget hade jag min folkracelicens och några år av vansinnigt roliga minnen. Kan verkligen
rekommendera denna skojiga och billiga sport till vem som
helst.
Licensen tog jag på Knutstorp. En härlig bana som passar
för Alfan. Bettan, som jag kallar henne, trivs fint med Knutans
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kurvor och krön. Nu förhöll det sig så att Bettan var välpreparerad redan när jag köpte henne. Den förre ägaren var en duktig
mekaniker och specialist på Alfa. Lagom trimmad och sänkt
och med 4 MC-förgasare går Bettan riktigt bra om man säger
så. Lite synd kanske att originalmotorn är ersatt av en 2-liters…
De dubbla överliggande kamaxlarna och de kedjedrivna
ventilerna ger ett härligt mekaniskt slamrande ackompanjerat
av ett nästan visslande blåsljud från förgasarsidan när man
dra på. En annan trevlig egenskap är Alfans sköna balans. De
klubbträffar jag provat på att köra Bettan lite raskare än vad
man törs på landsväg har lärt mig hur en välbalanserad bil
uppför sig. Rätt så annorlunda än de sportbilar jag provat innan
(MG och Ginetta). Bettan kan köras med hög fart in i kurvan ,
med eller utan sladd det är bara att välja. Får man sladd är det
bara att styra rätt och stå på, det händer inget överraskande.
Vill man köra snyggt och fort i kurvorna utan sladd gör diffbromsen sitt – det är bara att välja.
När Alfaklubben hade möte på Knutstorp i maj 2009 fick jag
tillfälle att följa med en instruktör. Det var en klubbmedlem
som i sin vackert gröna Bertone tog mig runt banan några varv
i full fart. Jösses vad det gick! Vilken duktig förare och vilken
härlig Alfa. Tyvärr har jag glömt ditt namn men om du läser

10% RABATT!

Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.
Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad
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 – Strömgatan 7 Malmö
TELFON: 040-18 33 02 / www.autoduo.se

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

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö
TELEFON: 040-93 14 50 / www.autoklinik.se
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Kalas med Barbro & Lasse på 80-talet
LIVET KAN VARA GRYMT OCH ORÄTTVIST…

DRIFTSTÖRNING.

Men säg den glädje som får vara för evigt… Liverhags hade
en fin Alfa 75 som vardagsfordon, men den mötte sitt öde i
form av ett kraftigt exemplar av skogens konung. Älg och 75:a
blev makulerade, men passagerarna klarade sig skapligt. Barbro
drabbades av stroke, med bl. a. lång konvalescens, gå- och talsvårigheter samt en obrukbar arm som följd. Lasse blev också
sjuk, och lämnade jordelivet för mer än 10 år sedan. – Men, och
detta bör vara en tankeställare för oss som tenderar att gnälla
över småsaker: Barbro blev inte knäckt av allt detta elände,
utan kämpade envist vidare, tränade upp sin förmåga att gå,
bor kvar i huset, och har entusiasmen för sin fina bil i behåll!
Eftersom hon inte längre kan köra, har undertecknad fått ikläda
sig rollen som ALP-inist, och i mån av behov, Pärl-putsare.

För fem år sedan skulle ALP:s garage få nytt tak, och
Mekanikern fick förtroendet att hysa bilen under tiden.
Dessvärre blev inte byggnadsarbetet klart på utsatt tid, så det
var med stor bävan som resan till Gnesta anträddes den 13:e
december. Vägarna var konstigt nog torra, så allt borde gått bra,
om inte Murphy varit framme…

EN ALP-SYMFONI
SKRIVORDER.

Registro Classico Svezia, med Björn Nilsson och Rolf Carstens
i spetsen, uppmanar medlemmarna i denna illustra församling
att beskriva sig själva och sina fordon i Klöverbladet. Barbro
Liverhag i Gnesta har uppmärksammat detta, men har, efter
att ha drabbats av sjukdom, svårt att själv stapla bokstäver i
rätt ordning. Därför gick uppdraget till undertecknad, såsom
varande mekaniker och chaufför till hennes bil. Och när Barbro
har bestämt sig, och pekar med hela handen, då är det bara att
skrida till verket…
INKÖP, BÄTTRE BEGAGNAD…

Jag hade förmånen att lära känna Barbro och Lasse Liverhag
för mer än 30 år sedan, då de var flitiga deltagare på klubbträffarna. De färdades i ALP 859, en fantastiskt fräsch 1300 GT
Junior, årsmodell 1972. Bilen hade de köpt 1978 av den icke helt
okände Alfa-entusiasten Tomas i Oxelösund. De som sett hans
bilar förstår att det inte precis var något vrak Liverhagarna lagt
vantarna på… Tvärtom, förste ägaren till bilen hade vårdat den
som ett lindebarn, och var mycket angelägen om att den skulle
hamna i goda händer. Historien förtäljer att det fanns en spekulant före i kön, men som gjorde det fatala misstaget att fråga
om vinterdäck ingick i köpet! – Så, han hade tänkt ta ut Pärlan på
saltade vintervägar? – Ajöss med den köparen, istället hamnade
bilen i Gnesta, och där bor den fortfarande!
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Gelleråsen 1981, Pärlan i fint sällskap, Kalle Walléns 6 C
Freccia d´Oro från 1950.

Unik situation, nödreparation efter vägen…

BÄTTRE FÖRR!

Ju äldre man blir, desto bättre var det visst förr? – Kanske
inte alltid sant, men i detta fall stämmer det i alla fall: Lasse
och Barbro friska och krya i myshörnan bakom huset, i garaget
Sveriges finaste Bertone Coupé, på fatet Barbros delikatesser
och osynlig bakom kameran, er krönikör. Lasse var lugn och
eftertänksam, lät sig sällan hetsas av något. Barbro, sprudlande,
var då kanske den mest pratglada människa jag någonsin träffat.

När CAR firade sitt 50-årsjubileum på Gärdet, fanns givetvis
Pärlan på plats. Här bevakar Barbro klenoden, och samtalar
med Fredrik Sigbjörnsson.

Plötsligt immade alla rutor igen och en illavarslande glykollukt spreds i kupén. Kranen till värmepaketet hade sprungit
läck, kylvätskan rann ut på golvet vid förarens gasfot… Tur i
oturen, det fanns en bensinmack inom rullavstånd. Nödsamtal
till hjälpare i närheten, Bo Skeppstam, som ryckte ut med överlevnadssats i form av improviserade pluggar, slangklammor
och verktyg. Efter ett kylslaget mekande vid Shell kunde färden
fortsätta, och så småningom, väl hemma i det nyrenoverade
garaget, fick Pärlan en frisk värmeventil. Under nära 40 år och
7000 mil är detta så vitt känt den enda gång som bilen behövt
akutvård efter vägen.
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Den klassiska 105-motorn
hängde med ca 40 år i
olika utföranden.

BERTONES PRYO GJORDE ETT BRA JOBB.

För nytillkomna Alfisti: Giulia-coupén ritades i början av
60-talet av en ung Giorgetto Giugiaro, då verksam hos Bertone,
och är ett lysande bevis på hur mycket bättre det var förr! Här
har vi bilar som tillverkades under 13 år, och under hela tiden
såg fräscha ut. De utrustades med motorer på 1.3, 1.6, 1.8 och
2 liter, men utseendet förändrades endast genom smärre justeringar av detaljer såsom huv, grill, lampor och inredning.
Inga konstiga plåtveck, inga plastiga påhäng, inga ”designade”
strålkastare, endast enkla, eleganta och harmoniska former. Ett
mästerverk! GT Junior från 1972 har den modernare nedsänkta
motorhuven, behåller enkla strålkastare men slipper de fulare
baklysen som 2000 GTV drabbades av.
Maskinrummet är orört så när som på några detaljer. Den
kromade luftfilterburken är en styggelse, men en del av bilens
historia. Plåtgrenröret ersatte för länge sedan original gjutjärnsrör. Motorn på 1290 cc ger med dubbla Solex-förgasare 89 hp
vid 6000 rpm, och tjänstevikten är 1100 kg. Detta ger inte precis
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superbilsprestanda, och för att orka bättre har växellådan den
kortare utväxlingen på 5:an, 0.86.
Chassimässigt är GT Junior snarlik alla andra bilar i
105-serien, Giulia, Berlina och GTV. Hjulupphängningen är
densamma, kraftig på gränsen till klumpig, och uppenbarligen
dimensionerad för hårda tag. Den stela bakaxeln är inte så ”hitech”, men fungerar förvånansvärt bra, trots att den tillför 60
kg ofjädrad vikt. Skivbromsar runt om var mycket ovanligt då
Giulia-serien presenterades 1964, men detta är ju ingen ordinär
bil, utan en Alfa Romeo från den epok då fordonen från Milano
var tekniskt överlägsna allt annat i rimlig prisklass!

Nu är det bara att hoppas att nytt elände, som drabbade
Barbro föregående sommar, inte omöjliggör nya trevliga utflykter i Pärlan under 2012!
BJÖRN S.

Inredningen i en 40 år gammal Alfa med 7000 mil på
mätaren. Ratten är ”extrautrustning”, men originalet finns
givetvis i gott förvar.

Vid hamnträffen i Nyköping solar sig Barbro i glansen av sin fina Junior. Som bekant är röd färg inte
så hållbar, utan blir lätt matt och grå efter en tid.
Detta gäller i stort sett alla bilar, men uppenbarligen
inte ALP, som fortfarande bär sin glänsande originallack med stolthet.
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– DAMERNA FÖRST!
Jag får höra det rätt ofta – i kön till incheckningen, i kön till maten…
Men alltid när jag lite skämtsamt undrar om grabbarna tänker sig att det
ska gälla på banan också, så får de något oförstående i blicken.
Faktum är att inte många tjejer dyker upp för att köra på
banmötena. Många – tjejer som killar – tror säkert att det ska
vara mer avancerat än vad det är. I själva verket är det avslappnat och skoj att åka på ett av klubbens banmöten och som tjej

Charlotte i pitlane på Monza (CJ)

får man ett otroligt positivt bemötande av såväl arrangörer som
deltagare.
Idag kommer jag knappt ihåg hur stort det kändes innan jag
hade kört min första bana. Första gången var jag nervös – helt i
onödan. Många tror nog att det krävs mycket mer av bilen och
föraren så att tröskeln för att åka på ett banmöte blir nästintill
oöverstiglig. De tror att de inte kan komma utan erfarenhet
eller med sin vanliga bil. De tänker att: ”inte kan väl jag”. Som
tjej är gapet ännu större. I själva verket är det rätt vanligt att
folk kommer med sin vardagsbil eller finbil för att få gasa loss.
Och det är väldigt ovanligt att bilar kör av eller går sönder.
Banmötena är ett tillfälle att åka aktivt med sin Alfa utan att
behöva tänka på sånt som hastighetsbegränsningar och mötande trafik.
När jag väl hade tagit mig över tröskeln anmälde jag mig till
licenskursen på Kinnekulle. För dagen ska jag och sambon dela
på hans nyinköpta GTV -77. Det funkar eftersom vi kör i olika
grupper. Jag har bara kört bilen någon mil tidigare – den startar
knappt och har den absolut värsta växellåda jag träffat på.

TEXT: CHARLOTTE JACOBSON
FOTO: MAGNUS WEDBERG – MW
JOHAN PETTERSSON – JP
JENNY WENNESUND – JW
CHARLOTTE JACOBSON - CJ
HELENA MARINO EKDAHL – HME

Alla kan samsas på banan (MW)

I GTV runt Kinnekulle (MW)

Efter teori på morgonen är det dags att köra. Jag kommer
iväg sist. Alla andra är redan ute på banan. Jag får i alla fall
i ettan och rullar sakta genom depån, precis vid utfarten till
själva banan blir jag stoppad av någon som vinkar in mig till
sidan (har jag redan hunnit göra fel?). ”Hej! Jag hörde att de
kanske behövde hjälp där ute. Kan jag åka med dig?” In i bilen
hoppar en kille i racingoverall. ”Du är en av race-killarna, eller
hur?” säger jag nervöst. ”Ja, jag heter Niclas” blir svaret. Jag
svamlar nå’t om att växellådan är lite knepig och ber tyst till
högre makter att jag ska få i tvåan och inte göra mig till åtlöje.
Tack och lov så går växlarna i och jag lyckas med bedriften att
köra de senaste årens Challengevinnare Niclas Rosengren hela
vägen ut till Kvarnkurvan utan missöden (för er som inte har
varit på Kinnekulle än kan jag berätta att det är en sträcka på
ett par hundra meter)! Torkar svetten ur pannan.

om ungefär lika många som kör om mig. Jag har alltid sett mitt
åkande som något jag gör för mig själv. Märker jag att jag kommer ikapp någon så kör jag om, blir jag upphunnen lättar jag på
gasen.
Den mest avancerade situation jag hamnat i var på en förarkurs på Sviestad i 156:an då det bitvis var Porsche Carrera
Cup-bilar som susade runt öronen. Och jag menar: swooosch!
Kontrasten mellan förmågan på bilar och förare till trots, så tog
vi oss alla igenom detta utan incidenter.
Stämningen på Alfa-klubbens banmöten är alltid suverän.
Det finns jämt folk att snacka och äta lunch med. Framför allt
finns det hjälp och stöd att få bara man håller upp en hand och

Framåt eftermiddagen gasar jag runt banan så fort jag kan
och försöker hitta rätt spår, rätt bromspunkt, rätt apex. Jag har
helt otroligt kul. Det känns omedelbart när man får till det och
allt stämmer. Lika omedelbart känner man när något går fel
och man bromsar för sent, för tidigt, ligger för långt till höger
eller vänster. Leendet är brett efter första dagen på banan. Och
slutsatsen bland oss nybörjare är att banåka är ungefär så roligt
man kan ha med kläderna på!
Sen debuten 2010 har jag åkt till banmöten under två
säsonger, gått en ytterligare kurs i körteknik och provat på
att köra såväl 156 2,0 TS SW som Alfa GT 3,2 på bana förutom
GTV:n. Jag kör fortfarande klass C och tycker det är skönt att
omkörningar bara är tillåtna på rakan. Vid det här laget kör jag
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Charlotte och GT:n har kul på Kinnekulle (MW)

Missa inte Challenge-racen under banmötet (MW)
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PRESTANDA

KOMFORT

SÄKERHET

1.4 turbo MultiAir.

Exklusiv kupé.

Säkrast i klassen.**

Bästa nya motor 2010.
Mer kraft, lägre förbrukning.

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

5 stjärnor i EURO NCAP 2010 med 87
av 100 poäng.

Charlotte och GT:n vid Lago di Como (CJ)

JAG ÄR GIULIETTA.

Mats och Charlotte i line-up på Mantorp (JW)

Ville så gärna – GT:n fick vända vid grindarna (CJ)

Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli… (MW)

säger till. Första gången på en ny bana kan man alltid åka med
en erfaren förare på morgonen som visar vart spåret går och
var bromspunkterna är. Det brukar också gå att ordna under
dagen att någon van förare kör din bil (om du vill), vilket brukar vara den största ögonöppnaren av alla (kan min bil gå så
fort?!). Om man får problem kommer råd och tips att hagla över
en, hjälpsamma händer att räckas fram, verktyg att lånas ut.

Som tjej möts man i depån av många glada tillrop. Jag hade
nog en del farhågor innan om att jag skulle känna mig lite
utanför, men under de här åren har jag enbart mötts av positiva
kommentarer. Det har hänt att jag blivit stoppad i depån av
killar som bara vill säga vad kul de tycker det är att se mig där
och att de ska åka hem och övertyga sin fru om att hon också
ska prova.

Banmötesengagemang kan lätt förvandlas till en materialsport av rang. Men det behöver inte vara det. Jag har hittills
klarat mig med en mopedhjälm från Biltema och en tre-lagers
overall jag köpte för 300 kr på ett swapmeet vid ett banmöte.
Jag har kört slut på en uppsättning gatdäck till GT:n och varit
med och bidragit till slitaget på sambons GTV (som nu har
justerade förgasare, ny växellåda och går som en dröm). Jag har
hittills (ta i trä) aldrig kört av och värsta tillbudet var ett fasligt
oljud i 156:an på Sviestad som visade sig bero på att hjulbultarna hade lossnat av värmeutväxlingen (bara att dra åt).

Man ser ofta familjer i depån: hundar, bebisar, barn som
sitter tålmodigt en hel dag i en fällstol och läser eller spelar
Nintendo medan pappa kör, någon civiliserad själ hade riggat
upp en espressokokare på ett spritkök senast på Mantorp. Vi
har själva kombinerat banmöte med semester, tagit med kompisar och gett bort det i 50-årspresent.

28 Klöver-BLADET

Så visst kan man ta familjebilen till ett banmöte och ha skoj
utan att det behöver kosta skjortan på något vis. Kom, prova på:
kolla läget! Och när det visar sig att du gillar det så är det bara
att köra på. I din egen takt. Alla är välkomna. Vi ses på banan!

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.
UTAN H JÄRTA ÄR VI BAR A M ASKINER.
* 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. CO 2-utsläpp: 114 - 177 g/km vid blandad körning. ** I klassen Small Family Cars. Bilen på bilden är extrautrustad.

alfaromeo.se

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
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UTFLYKT FÖR
EN ALFIST

På gården stod ett antal Alfor i olika stadier, krockade bilar
som Marco säljer delar av. Det är guld värt att hitta begagnade
delar till sin lite äldre Alfa, typ 156, 166, Alfetta GTV, 916 GTV
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Monstret från Avesta och kanske Sveriges mest omskrivna GTV6; Ari
och Marco Harjunpääs magnifika bygge.

Misstänkt likt Erne Wiström som forskar i en stackars Alfa 156
bortom räddning.

Fr.v Erne Wiström, Marco Harjunpää och Lasse Jonsson i hårda
prisförhandlingar.

Sökes: Postorderansvarig
Vi söker en person som kan hantera vår
postorderförsäljning.

TEXT OCH FOTO: JAN-ERIC LINDBLOM

Vi hade länge tänkt att göra en ”bildelsresa” till Marco
Harjunpää i Avesta. Den 24:e mars i år blev den äntligen av. Det
var Erne Wiström,Lasse Jonsson och undertecknad. Vi åkte i
Ernes 156 SW 2,0 TS -01:a. Startade på morgonen kl:08.00 från
Hudiksvall, åkte över Gävle och Sandviken, och snabbt var
vi framme i Avesta efter att ha kört c:a 20-25 mil. Att vi var i
Dalarna syntes på en jättestor Dalahäst som stod vid infarten,
sedan letade vi oss fram och kollade efter ett stort vattentorn
som Marco hade på sin tomt, jo då…där såg vi det långt borta,
efter lite letande efter närmaste vägen så hittade vi dit. Marco
hälsade välkommen, och satte genast på kaffet. Både Erne och
Lasse tänkte titta efter lite delar. Erne hade tidigare handlat av
Marco via post, vi visste att Marco hade det mesta till ”nyare”
Alfor, själv var jag ute efter insugstrattar till en Weber förgasare
jag hade kvar efter min 2000 GTV. Har fått den blästrad, så jag
tänkte sätta på två kromade pipor och ställa som ”snyggt” i min
Alfahylla. Tyvärr hade han inga sådana, men kanske nån av
läsarna har ett par..? (bifogar min mailadress).

För somliga är det en bilkyrkogård, för andra räddningen under renovering
eller reparation.

eller 164. Alla dessa modeller fanns för närvarande hos Marco,
flest bilar fanns av 156:or, både Berlina och Sportwagon.
Innanför en av garageportarna stod Marcos GTV 6:a. Den
är ombyggd till rena banracern, snygg som bara den. Minns
den från en Färilaträff för c:a 10 år sedan, då var den nybyggd,
och ni som brukar åka till Skokloster har nog sett den. Marco
har nu byggt om en 147:a GTA, fast den fick vi inte se då
han hade den på ett annat ställe. Kanske kommer den till
Skokloster nu den 1 maj?
När kaffet var urdrucket började letandet efter diverse
delar. Erne skulle ha tag i dimljusen i stötfångaren. Dem hittade han, och även en backspegel som ännu inte börjat ärga.
Lasse hittade både fina ljusinsatser och hjulnav till sin 164 3.0
samt diverse smådelar. Efter lite allmänt Alfasnack tackade
vi Marco för besöket och vände kosan hemåt. Vi ”mellanlandade” lite i Gävle först, och sedan intog vi lite god mat på det
”berömda”matstället i Tönnebro innan vi tog oss hem till Hudik
igen. 156:an spann som en katt hela vägen…,ja..,vad trodde
ni…!?

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 logistiken att fungera.
Om du har plats är det en stor fördel men inget krav, dock underlättar 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.

Förgasartratt sökes, maila mig gärna på janericolisa@telia.com
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BOKRECENSIONER

HELGERÅNET

Ecclestone och
spelet bakom F1
NO ANGEL – THE SECRET LIFE OF BERNIE ECCLESTONE
TOM BOWER
FABER & FABER LIMITED
379 SIDOR

Författaren och journalisten Tom Bower har i tidigare böcker krupit under skinnet på herrar som Richard
Branson, Mohamed Al Fayed och Robert Maxwell. För den
motorsportintresserade är det dock denna bok som gäller;
Mr Formel 1 – Bernie Ecclestone – har helt enkelt öppnat sitt
liv för Tom Bower.
Richard Branson blev inte helt nöjd med Bowers arbete
och hävdade att boken om honom var fylld av oegentligheter. Inför arbetet med boken träffades Bower och Ecclestone
där den förre upplyste den senare om att alla fakta skulle
komma att tas med – oavsett sakens natur. Ecclestone svarade, kanske med en oanad dos av självkännedom; – ’’Tom,
I´m no angel’’.

Montreal på sista versen
Från vår egen boklåda Björn Nilsson kommer några bilder
på en ledsen Montreal. Någonstans i Sverige står denna misshandlade vagn. Utomhus!

Är du det minsta intresserad av Formel 1, spelet bakom
kulisserna och den man som styrt cirkusen med nävar av
stål under fyra decennier är denna bok ett måste.

Björn är en erfaren bilrenoverare och hans resonemang – är
det en gång gjort av människor går det att göra igen – är helt

rätt även om det är ett mastodontarbete att få fason på just
denna bil igen.
Huruvida bilen är ett projekt där arbete pågår eller bara står
på tillväxt är oklart. Klart är dock att bilen skulle må bättre av
en torr lokal.

En Stig kliver ur
och tar av sig hjälmen
THE MAN IN THE WHITE SUIT
BEN COLLINS
HARPER COLLINS PUBLISHERS
323 SIDOR

Med en identitet lika väl skyddad som en statshemlighet
levde Ben Collins ett liv i vit hjälm och overall bakom ratten på världens mest spektakulära bilar. Historien börjar i
Collins unga år och skildrar fartberoendet som tidigt blev
en drivkraft. Vägen till tävlingsbanan var brokig men ledde
så småningom till ära och berömmelse och sedermera jobbet
som The Stig.
De händelserika åren på BBC skildras med detaljerade
åsikter om superbilar och de mer kända programledarna,
kändisars insatser bakom ratten på en resonligt prissatt bil
och övriga dråpliga incidenter. Boken betar även av Ben
Collins racingkarriär men även det kanske mer okända livet
som militär parallellt med The Stig-jobbet. Helt enkelt enmåste-läsa-bok för Top Gear-anhängare.
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Postorderprylar beställer du direkt på vår
hemsida
ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta
din beställning till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.ORG. Har du inte
tillgång till vår hemsida eller e-post skickar
du din beställning till: CLUB ALFA
ROMEO POSTORDER C/O HENRIK
SELBO, JOHANNELUNDSGRÄND 5,
163 45 SPÅNGA.
Har du frågor om sortimentet ringer du
oss på: 070-721 02 07.
STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVERALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO
RÖD 120:-

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.

Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD 140:-

8 DAMLINNE RÖD S-L (36-40)

120:-

Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar.
Klubbtext i vitt på bröstet.

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO
HERR S-XL & DAM 36-40 300:-

9 T-SHIRT FÖR BARN

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
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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

35

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.

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.

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:-

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

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.

20 NYCKELRING MED KEYCODE,

25 FLEECETRÖJA S-XL

BLÅ/SVART 75:Med ett nummer på baksidan som gör att
upphittad nyckelknippa läggs i närmaste
brevlåda och sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart eller blå.

21 NYCKELRING ALFA ROMEO I
METALL 120:-

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 Romeotryck på bröstet.

som ligger tungt i handen. Kvalitet!

27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL 795:-

22 NYCKELBAND

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

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

23 MANSCHETTKNAPPAR I SILVER
890:-

40:som håller reda på såväl nyckelknippan som
mobilen.

34 ALLVÄDERSJACKA S-XL 695:Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot vind
och regn men samtidigt transporterar ut fukt
och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, bröstficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 innerfickor.
Finns i storRöd med Alfa-loggan tryckt på
bröstet.

35 KYLVÄSKA

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

36 DEKAL T. NUMMERSKYLTHÅLLARE
20:Dekal till nummerskylthållare som monteras
över bilhandlarreklamen. Passar både till stora
och små hållare.
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NOSTALGIA&BÖCKER
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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 fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet
kan också ändras hur som helst. Har du några
speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson
040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson
040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda
på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/
Böckerna reserveras då för dig. Sedan har du en
vecka på dig att betala din order till Klubbens
postgiro 228541-9 när pengarna är på kontot
skickas din order. Räkna med 1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att slippa outlösta
försändelser, efterkrav och postförskottsavgifter.
Välkommen med din beställning eller förfrågan.
FRAKT
Vi skickar dina böcker helst med Posten eller
DHL på ett så ekonomiskt vis som möjligt.
Du kan också hämta några titlar i Stockholm
eller hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker på
Göteborgs Motorshow, Skottorp, Skokloster,
100-års festen och Rosersberg.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH
PASSION
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke
mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på
bilarna från efter andra världskriget fram till 156
modellen. Text på engelska, bilder övervägande
i färg.

2 ALFA ROMEO OWNER´S BIBLE
AV PAT BRADEN
PRIS 350:- PLUS FRAKT.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en
Owner´s bible. Mycket tekniska tips varvat med
historik.
Rikt illustrerad. Även Informativ för de som
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14
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 populäraste Alforna. Även information om att bygga
om sin bertone till banbil. Ett kapitel handlar
om Sverige… Rikt illustrerad i färg och svartvitt,
text på engelska.

6 ALFA ROMEO SPIDER
THE COMPLETE STORY
AV JOHN TIPLER
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta
Spider på femtiotalet går vidare med sextiotalets
rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttiotalets
ankstjärtar för att sluta med nittotalets 916 spider. Text på 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 förgasarmotorer 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 USAspecifikationerna. 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 vackraste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapitel handlar
om designstudierna Carabo, Pininfarina P33,
Iguana, Cueno och Navajo

21

15
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 interiörkaross 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 intressant. 98 minuter lång.

24
28
22

23

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 tävlingsverksamhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 30-talet
och vidare till succerna med Alfettan mot nutiden.

20 ALFA ROMEO GTV/GT
AV FABRIZIO FERRARI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
Text på Italienska enbart men med mycket illustrationer och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 via
GTV Turbodelta och GTV6 till GTV V8 med en
Montreal motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 ALFETTA THE ALFA ROMEO
158/159 GRAND PRIX CAR
AV ED MCDONOUGH
PRIS 150:- PLUS FRAKT
ETT VERKLIGT RACERPRIS.
Berättelsen om en utav världens mest 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 tävlingsbanorna.
Rikt illustrerad med all information (tror jag) du
behöver för att äga eller bara älska en Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, renoveringstips, tävlingshistoria och brudar på motorhuven här finns allt.
Över 300 sidor på engelska.

23 ZAGATO MILANO 1919-2009
PRIS 525:- PLUS FRAKT
Denna mycket rikt illustrerade bok om
Karossmakaren Zagatos första 90 år utav bilproduktion
är ett måste för varje intresserads soffbord. Text
på engelska.

24 ALFA 75 & MILANO DRIVEN
TO BE DIFFERENT
KOMMER ATT KOSTA CA 700:- + FRAKT
DEN REKOMENDERAS
Nu kommer den första historiken om Alfa 75
mångas favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, Trycks i
endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behandlas.

25 ALFA ROMEO PRODUCTION
CARS FROM 1910

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 historik och framtid för vårt märke.

28 How to powertune
Alfa Romeo V6 engines
Inget pris klart ännu.
Denna bok har vi väntat länge på, förhoppningsvis kommer den nu i sommar.
Vad den handlar om? Behöver det presenteras?

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
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P O S T T I DN I N G B
CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD,
LÉET 8 B, 474 70 MOLLÖSUND

om
.c
ap
rc
m

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar
bygger på egen produkt - och teknikutveckling som
endast finns hos licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fler än 45 000 fordon per
år åt både privatpersoner och företag i nio länder.

