
Klöver-BLADET
Årgång 37Nr. 5 oktober 2012 O F F I C I E L L T  O R G A N  F Ö R  C L U B  A L F A  R O M E O  S V E Z I A

TORSÅNGVINTERDÄCK 

GOODWOOD MOTORMÄSSA



Klöver-BLADET 32 Klöver-BLADET

YTTERSPALTEN

CLUB ALFA ROMEO, C/O TORBJÖRN WULF, 

VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA
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ORDFÖRANDE
TORBJÖRN WULF
VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

TEL: 0734-425 72 21

MAIL: ORDFORANDE@ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE
BO M HASSELBLAD
SÖDERLEDEN 11

597 40 ÅTVIDABERG

TEL: 073-941 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 SUNDGREN
VINTERMYRVÄGEN 7, 905 96 UMEÅ

070-579 49 44

GSUNDGREN@GMAIL.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

Jag ser tillbaka på året hittills och inser att 
tiden går alldeles för fort, i norr har det snöat 
och i söder är det inte längre sommar heller. 

De flesta träffarna är över, det sista banmö-
testillfället gick sista helgen i september och 
vi får nog börja se fram emot att se i garagen, 
över en Pizza eller andra trevliga tillfällen.

Fast det är ju klart, det finns en stor träffa 
att se fram emot för de som vill, årsmötet som 
i år läggs i Göteborg. Det har senaste åren 
varit riktigt välbesökta och varit riktigt trev-
liga med lite olika talare och underhållare, vad 
det blir i år får vi uppleva på plats.

Det är kul att följa hur det i år faktiskt växt 
med träffar, Storforsen är ju nytt och förhopp-
ningsvis får vi se fler arrangemang oavsett det 
blir på samma plats eller nya platser, alla ni 
andra som ordnat träffar skall ha stor eloge till 
era insatser, det uppskattas av alla.

Något som uppskattas är ju att få läsa om 
träffar i klöverbladet, ta lite foton, skriv lite 
enkla rader och skicka till redaktionen. Även 

att dela genom hemsidan är enkelt och är upp-
skattat, det måste inte vara så avancerat alls, 
hellre lite och ofta än inte alls. Även från en 
spontanträff med få deltagare är kul att läsa 
om, det ger dessutom en sporre  för andra att 
hitta på små egna träffar, det är ju så enkelt att 
bara lägga en fråga på ex. hemsidan så brukar 
flera haka på.

Apropå just reportage och innehåll i 
Klöverbladet så vill jag passa på att tacka 
Staffan och Thommy som är de som får KB 
att rulla ut och vara så otroligt bra som den 
är. KB får ofta beröm av annonsörer, av folk 
som råkar få ett ex i handen och en del undrar 
faktiskt om det går at köpa tidningen men den 
är ju mer exklusiv än så, att var medlem är det 
gäller. 

Ha en skön höst och ha kul!

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: ALE TRYCKTEAM AB
BOX 129, 445 23 BOHUS
WWW.SVENSKTTRYCK.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.
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NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

Svezia

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 Ola på kans-

liet på telefon 076-135 79 69. Du når kansliet enklast via e-post, 

medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia

 NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Hal is
6909 HAUGE THOMAS RANNEBERG 275 446 95 ÄLVÄNGEN KRW895 GTV 1975 SVART

6910 EKBERG MAGNUS KASTELLGATAN 8 211 48 MALMÖ UXK888 AR 147, 2,0 TS 2004 SILVER

6911 BERGQVIST GÖRAN SÖDRA FYRLJUSVÄGEN 41 423 39 TORSLANDA  SPIDER 2000 1993 

6912 ANDERSSON CHRISTIAN EGNAHEMSVÄGEN 52 141 37 HUDDINGE    

6913 SIMONATO LEO STENSÖVÄGEN 6 LGH 1006 138 30 ÄLTA SYM704 ALFA 147  RÖD

6914 SKOGLING BO STORA GÅRDSÅS LYCKA 1 670 35 GUNNARSKOG CHY615 MITO Q4, 1,4 TURBO 170HK  ALFAROSSO

6915 ODENMAN ANDREAS POLKAVÄGEN 5 435 39 MÖLNLYCKE FLX839 AR GTV6 1981 

6916 WESTERBERG PETTER PROSTVÄGEN 41 871 61 HÄRNÖSAND KWT495 ALFETTA GTV 1981 RÖD

6917 PALM JOHAN PROSTENS VÄG 18 441 60 ALINGSÅS BKF28 GIULIA SPIDER 1965 

6918 JARME KENT NÄRLUNDAVÄGEN 12 C 178 32 EKERÖ    

6919 JARME CONNY NÄRLUNDAVÄGEN 12 C 178 32 EKERÖ    

6920 GUSTAFSSON CONNY SÖDRA FORSÅKERSGATAN 58 431 63 MÖLNDAL FWL227 AR 159 1,9 JTDM  MÖKGRÅ METALIC

6921 ÅSENFALK MATS MISTERFALL ÅSEN 590 39 KISA MRC670 AR 166 3,0 1999 SILVER

6922 ERDELJAN DANIEL MUNKHÄTTEGATAN 28 C LGH1202 214 56 MALMÖ DTZ060 164  

6923 ANDERBERG ERIK APELSINGATAN 165 426 54 VÄSTRA FRÖLUNDA DGN708 159SW  

6924 RAPP LARS SKYTTESKOGSGATAN 38 LGH 1101 414 76 GÖTEBORG    

6925 ÅBERG DANIEL TORKELSGATAN 30 B 753 29 UPPSALA    

6926 WESTHOLM PÅL HUNNEBERGSVÄGEN 15 167 43 BROMMA    

6927 AZAD RAHEL ALSTRÖMERVÄGEN 55 191 44 SOLLENTUNA    

6928 JAWDA SAMID FASTLAGSGATAN 4 415 12 GÖTEBORG UWA675 AR 156  SVART

6929 AMIRIDIS CONSTANTINOS HAMNGATAN 21 B LGH1001 172 66 SUNDBYBERG    

6930 ABRAHAMSSON FREDRIK KARNELUNDSVÄGEN 12 439 73 FJÄRÅS  916 GTV 3,0  SVART

6931 SANDLER MANNE TORKELSGATAN 8 B LGH1302 753 29 UPPSALA    

6932 TOBIASSON ANDERS GRANGÄRDESVÄGEN 17 B LGH1102 445 56 SURTE  AR GTV6 1984 

6933 STJERNEMAN JOHAN GODHEMSGATAN 38 A LGH1001 414 68 GÖTEBORG    

Snart är det dags. Minusgrader på natten 
och blaskande sol på dagen skapar förrädiska 
situationer för sommardäcksåkarna redan 
under oktober månad. I detta nummer finns 
en artikel om vinterdäck med bland annat lite 
funderingar om dubbdäck kontra friktions-
däck. Det nya begreppet året–runt–däck gås 
nogsamt igenom och förhoppningsvis finns 
där ingen klok människa med normal ekonomi 
som roar sig med att degradera bilen framfö-
rallt sommartid genom att åka på dessa däck. 
Visste du att en känd biltillverkare jag talat 
med använder rekommenderade originaldäck 
fram men slänger på friktionsdäck på bakaxeln 
för att lättare kunna provocera bilen till sladd 

under sina utbildningsdagar?

Annars är hösten minnenas årstid. Då 
bläddrar vi bland sommarens bilder på hård-
disken och lägger kanske upp planen inför 
vinterns fixande i garaget och planerar nästa 
sommar i bilentusiastland. Kanske en liten 
motorrenovering står på lut? Glöm då inte att 
täta plenumet ordentligt inför trumlingen eller 
att polera servopumpsfästet!

För egen del hoppas jag fortfarande få ställa 
på Alfan och hinna svepa igenom åtminstone 
några landskap innan hösten är här.

Sladda fint och köp riktiga däck!
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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 70Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprustningar och reno-
veringar av ”äldre” Alfa Romeo bilar har klubben instiftat en 
belöning för väl utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda renovering, till origi-
nalskick, utav en klassisk Alfa Romeo.

Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar

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

• PRISER – Bästa renovering presentkort  
 2 000:- och plakett, andra plats present-
 kort eller dylikt 1 000:- plus plakett samt 
 tredjepris ett års fritt medlemskap samt 
 plakett

Utförd renovering skall dokumenteras genom bilder och beskriv-
ning. För att få deltaga i denna tävling skall man ha varit full-
betalande 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.

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

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

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

Club Alfa Romeo Svezia
Renoveringsutmärkelse

Säsongen för möten och träffar med de fina bilarna börjar 
närma sig slutet och när du läser detta har de säkert upphört. 
Men det behöver ju inte betyda att vi inte träffas i alla fall. 
Klubbens funktioner är ju mångahanda och den sociala delen, 
dvs att träffas då och då för en trevlig stund tillsammans behö-
ver ju inte sluta bara för att sommaren är över.

En kväll över en pizza eller en kaffe en söndagseftermid-
dag kan ju vara lika trevlig som en sommarträff med finbilar. 
Även om du måste ta Audin, som fungerar som vinterbil, eller 
Volvon, som firman sade att du måste köra. Att träffas för att 
fundera över och prata om vad man kan göra nästa år är ju ett 
bra sätt att hålla modet uppe och inte låta bristen på solsken bli 
alltför deprimerande.

Dessutom är det ju enkel att arrangera. Lägg ut en tråd i vårt 
forum för ”Träffar” på hemsidan med ett upprop, typ ”Skall vi 
ses i Karlstad”. Föreslå en tid och plats och se om du inte får en 
hel del svar. Pizzerior är ju ofta bra ställen att träffas, inte bara 
för att de har en italiensk anknytning, då de erbjuder en chans 
att äta utan att plånboken dräneras och den där trimdelen inte 
kan inköpas.

Slutligen vill jag fortsätta på ett tema jag återkommit till flera 
gånger. Som medlem skall du veta att det finns klubbpengar att 
använda just för detta ändamål. Vi i styrelsen kan bara se till 
att det arrangeras träffar där vi finns men på många ställen i 
landet kan vi inte kan göra jobbet. Däremot kan vi se till att vi 
kan stå för, som exempel, hälften av pizzakostnaden, betala för 
korven till en grillfest eller hyra av en lokal för att visa Alfa-
filmer och äta en italiensk macka och en espresso. Skicka ditt 
förslag till kassören eller någon av oss i styrelsen och du kom-
mer att få ett snabbt svar.

Vad gäller klubbangelägenheter så har vi haft ett styrelse-
möte i Trollhättan, vilket refereras på annan plats i tidningen. I 
Östergötland har vi haft en hel del på gång och vi var dessutom 
väl representerade vid Hamnträffen i Nyköping. Trots vädret, 
som inte samarbetade, var Alfa Romeo-gruppen helt klart den 
mest dominerande och Östergötland var så väl representerade 
att till och med konferencieren uppmärksammade vår uppslut-
ning. Tack till alla er som tog tiden att komma till Nyköping, 
både norrifrån och från Norrköping.

Nu börjar min tid som sekreterare närma sig sitt slut. Jag har 
varit med i sex år och börjar tycka att det vore till klubbens för-
del om andra krafter tog vid. Sekreterarsysslan är rolig, spän-
nande och intressant och leder till en hel del kontakter, både 
med medlemmar men också med Alfisti som inte är medlem-
mar. Det kan röra sig om frågor vad gäller klubbens verksam-
het men också en mängd andra frågor om Alfa Romeo i allmän-
het. Känner du dig manad, tag kontakt med Björn Nilsson som 
är valberedningen sammankallande.

Förhoppningsvis ses vi vid årsmötet i Göteborg. Vi återvän-
der till Quality Hotel Panorama där vi hade ett väldigt lyckat 
årsmöte 2008. Det är ett hotell av ”rätt” storlek, som är lite min-
dre och där spontanträffar lätt uppstår och det är lätt att träffas 
och umgås till rimlig kostnad. De är också över¬förtjusta i att 
åter få vara vår värd. Så missa inte inbjudan och kallelsen som 
skickas med detta Klöverblad.

Jag och alla andra i styrelsen ser fram emot att träffas i 
Göteborg!

HÄLSNINGAR,
BO
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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

VEM VILL DU SE I STYRET NÄSTA ÅR?

Årsmötet närmar sig och som vanligt val 
av styrelsemedlemmar!

Att ha aktiva engagerade medlemmar i 
styrelsen är en förutsättning för en livak-
tig och framåt klubb som vår. 

Gör en insats och kom med förslag på 
personer DU tycker skulle passa!

Styrelsearbetet är lärorikt och roligt. 

Det tar lite tid men ger mångfalt tillbaks, 
med många kontakter med entusiastiska 
medlemmar i klubben.

Valberedningen vill gärna ha förslag på 
ledamöter, helst före den15 november.

Känner du någon som borde vara med,  
eller vill du komma med själv? 

Skicka ett mail till valberedningen@alfaromeo.org 
Ring Björn på 0707-83 37 38

eller Fredrik på 0705-69 17 50
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I Danmark har vi skapat en racing–
serie för simrace, en verklighetsnära 
spelupplevelse som spelas över nätet. 
Programvaran är Simbin PC–spel 
Race07.

Hemsidan www.simrace.dk sköts 
av danska Alfa–klubben. Gå in där för 
registrering. Medlemmar i nordiska 
Alfa–klubbar går med gratis, övriga 
betalar en avgift.

Hej alla nordiska Alfa–klubbar!
Det enda du behöver göra är således 

att registrera sig och därefter är det 
bara att börja tävla!

Den stora tävlingsdagen är den 21 
oktober 2012 där årets Alfa Romeo 
Race–champion för 2012 koras. Bilen är 
en Alfa 156 STCC.

Visar det sig bli många anmälda 
nordiska deltagare kan egna tävlings–
serier skapas där vi kjan köra med 

Alfa 8C Competizione i racing–version, 
gamla Giulia GTA eller annat kul.

MANGE VENLIGE HILSNER 
PETER DYRELUND 
REDAKTØR ALFA ROMEO NYT

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 Ola på kans-

liet på telefon 076-135 79 69. Du når kansliet enklast via e-post, 

medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia

uno + uno = autoduo

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

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

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

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

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

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö 
TELEFON: 040-93 14 50  /  www.autoklinik.se
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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

Erne Wiström och undertecknad 
åkte en söndagen den första juli till 
Torsångmuseet utanför Borlänge. Vi 
startade från Hudiksvall i ”som vanligt” 
soligt väder, och hade det ända tills efter 
vi stannade på en fin plats (se fotot) 
innan Falun, men redan innan vi var 
framme i Torsång kom regnet och sedan 
ÖSTE det ner resten av dagen.... Inte 
ovanligt denna sommar har jag hört av 
släkten nere i Stockholm, men här har 
det inte varit såå farligt tycker jag, men 
så är jag ingen vän heller av stekande 
sol och hett ”som i h–et”, Jag gillar när 
man kan vara ute utan att bli blöt av 
svett, och att ränna på badstränder bland 
”blekfeta” kärringar (som Bengt Sändh 
sjunger om) har jag heller ingen längtan 
efter. Min kompis Erne däremot ”prenu-
mererar” på en plats vid Hölic havsbad 
utanför Hudik så fort han kommer åt.

När vi kom fram till Torsång var där 
redan ett tiotal Alfor av varierande sort. 
Vi åkte i Ernes GTV TS som han köpte 
till sin son för några år sedan (vilken 
pappa eller...?). Nu har sonen köpt större 
bil på grund av tillökning i familjen, 
så GTV:n är till salu om intresse finns 
bland någon läsare. Kontakta Erne på 
mailadress som du hittar i slutet av tex-
ten.

På plats i Torsång var till exempel 
Marco Harjunpää med sin 147 GTA, frän 
bil! En fin Bertone 1600 stod där också 
och satte ”vill ha” nerverna i dallring, 

jag som ägde en 2000 GTV för några år 
sedan och saknar den oerhört. Sedan var 
där både nyare bilar som Albertos GT 
och en 159:a. Utöver dessa fanns både 
Spider, Alfetta GTV, 156 med flera på 
plats.

Inne på museet tog Erik och Inger 
Örtlund emot och guidade oss genom 
museets samlingar. Som den modell-
bilssamlare jag är satte jag värde på att 
kolla in dessa många modellbilar. Sedan 
finns här två ovanliga äldre bilar och 
då menar jag ÄLDRE! En orenoverad 
Ford Model N från 1906, föregångaren 
till Modell T, och sen en ovanlig (också) 
amerikansk Pope Tribune från 1904, 
men den hade ingen kaross ännu. Det 
fanns även många gamla motorcyklar 
och mopeder liksom en stor samling 
av skyltar och en gammal lanthandel 
med gamla varor man kunde köpa i en 
sådan förr i tiden. Det var roligt att se 

MED GTV TILL TORSÅNGMUSEET

TEXT & FOTO: JAN–ERIK LINDBLOM

det mesta, och sedan fanns det även fika 
att köpa.

Det var tur att det fanns så mycket 
att titta på i museet när det regnade hela 
tiden, man fick gå ut en sväng då och då 
bara, för att ta dessa bilder. Ni som ännu 
inte varit hit och kollat på Alfaträffarna, 
borde göra ett besök om ni inte bor allt-
för långt bort..

När vi var nöjda vände vi kosan mot 
Gävle och körde den vägen hem till 
Hudik. Ner åkte vi över Alfta och Falun. 
Alltid kul att pröva andra vägar, vilket 
går bra när man kör/åker körglad bil. 
Hade vi åkt svenssonbil hade vi nog 
tagit flyget…

Slutpåsommarn–hälsningar!? 
från Erne Wistrom och Jan-Eric 
Lindblom 

Mail till Erne för spekulanter på bil: 
ernewistrom@bredband.net 
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Jag, min hustru Margit och våra kompi-
sar Anders och Kerstin anlände redan 
på fredagen för att förbereda träffen. 

Några deltagare kom också på fredag.
Lördag morgon med regntunga 

skyar, fler bilar anländer, EU-flaggan 

STORFORSEN, VATTEN, 
ALFA ROMEO, ITALIENARE 
OCH FLYGHISTORIA

TEXT & FOTO: GUNNAR SUNDGREN

halas – den italienska hissas på hotellet, 
registrering, regnet startar. Till slut är vi 
40 personer med 20 bilar, inte illa. Två 
finländska par dyker upp i en GT och 
en 159SW. De som rest längst kom från 
Storfors i Värmland.

Med regnkläder besökte vi den vilda 
Storforsen, Europas största outbyggda 
fors. Nu när flödet var som störst dånade 
500-600 m3 vatten per sekund framför 
våra ögon! Den planerade grillunchen 
vid forsen gick inte att genomföra i det 
regniga vädret. I stället lånade vi kåtan 
vid hotellet där Anders grillade så att 
svetten rann. Med mat från Älvsbyn 
serverade Margit och Kerstin en utsökt 
lunch.

Sedan blev det kolonnkörning till 
Caltexmuseet i Älvsbyn. Oj, oj, oj vilka 
prylar. Eldsjälen Per Olov Lindroth har 
skapat en enorm samling av gamla pry-
lar i bensinstationsmiljöer. Många igen-
kännande leenden kunde ses.

Tillbaka till hotellet där vi öppnade 
försäljningen av Alfa prylar, Margit 
krängde riktigt bra (försäljarämne?).

Efter lite bilmingel och avslappning i 
bastun/poolen åt vi en gemensam mid-
dag på kvällen, där klubben bjöd sina 

medlemmar. God mat och fin utsikt med 
forsen i bakgrunden.

Söndag morgon och vi fick se solen 
igen! Än en gång kolonnkörning, nu till 
Vidselbasen.  RFN – Robot Försöksplats 
Norrland – som basen heter, byggdes i 
all hemlighet i slutet på 60-talet för att 
utveckla vapensystem till J 35 Draken. 
Den skulle därefter avvecklas. I stället 
har basen utvecklats för nya flygplan, 
förarlösa flygplan och nya vapensystem. 
I dag har basen kunder från hela världen 
som testar flygplan och vapensystem i 
den unika miljö som basen utgör. Själva 
övningsområdet mäter sju gånger tre 
mil, ett område som kommer att utökas. 
Vi blev mycket väl mottagna och gui-
dade av fem entusiastiska pensionärer 
under ledning av Gunnar Thorngren.

När vi var på besök var engelsmän på 
plats med ett Tornadoplan. Dessutom, 
roligt för oss, fanns italienare på plats 
med ett nytt flygplan. De bodde på 
samma hotell som oss så vi fann var-
andra på frukostarna, ciao, bon jorno, 
Alfa Romeo, italienska flaggan och våra 
Alfa banderoller på husfasaden. Kul! På 
söndag morgon inför EM-finalen, höll de 
en lite låg profil, dom anade väl? Se bil-
der från vårt besök på basens hemsida, 

Helgen efter midsommar samlades ett glatt gäng Alfa Romeo–
entusiaster vid den vackra Storforsen i Norrbotten. I ett växlande 
svenskt sommarväder dök 40 personer och 20 bilar upp. Mycket 
vatten i Nordens största outbyggda fors, Caltexmuséet och spän-
nande flyghistoria på Vidselbasen tillhörde upplevelserna under 
helgen.

www.vidsel.nu/rfnmuseum och klicka på 
nyheter.

Efter det tre timmar långa studie-
besöket återsamlades vi på hotellet för 
lunch och avslutning. Priser delades ut 
till längsta resa, finaste bil samt äldsta 
bil. Roland Carlsson och Margareta 
Eriksson från Storfors i Värmland fick 
priset för längsta resa. Jakob Hultkvist 
fick priset för finaste bil. Hans 1750 GTV 
från 1971 i racestuk var i ett utsökt skick 
med många egna snygga lösningar, 
bland annat i motorrummet. Äldsta bil 
hade Lars Thoresson med sin 1969 1750 
GTV. Innan hemfärden fotade vi de bilar 
som var kvar nedanför hotellet med 
Storforsen i bakgrunden. 

Innan vi skildes var vi alla över-
ens om att detta ska vi fortsätta med i 
Norrland! Var och när återkommer vi 
till.

Den vilda Storforsen, Europas största outbyggda fors, med hotellet i bakgrunden. Roland Carlsson, väderskyddad vid forsen.

1. Grillmästare Anders.

2. Mums för Alfistis, lunchen på lördag.

3. Blivande Alfistiungdomar?

4. Glada miner vid middagsbordet på 
lördag kväll.

Fredrik 
o Sara 
Byström 
vid forsen 
på lördag – 
regn.

Bennys Steen med sonen Isac hittade en jätte-
gryta i gamla flodfåran

Anders, Kerstin och Margit vid forsen på fredag - sol.

1

2

3

4
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Basen byggdes för 
att utveckla vapen-
system till Draken 

(närmast).

Mot 
Caltexmuséet.

Fotografering innan 
vi skildes på sön-

dag, vackra bilar i 
vacker natur.

Vi anländer till 
Vidselbasen

Motorrummet 
i Jakobs 1750 
GTV -71

Jakob 
Hultkvist 

fick pris för 
finaste bil.

En av basens 
pensionärer vid 

en likaså pensio-
nerad helikopter.

Gruppbild vid 
”gammelplans-
parkeringen”.

Gunnar Thorngren, från Karlskrona, hamnade på den hemliga 
basen i slutet på 50-talet, och är fortfarande kvar.

Gunnar hittade ny fjälla på Caltexmuséet. Våra värdar på basen fick Alfakepsar, skulle imponera på 
Italienarna som var på basen och provflög.

Färdigtankat vid Caltexmuséet? BD betyder Norrbotten.

Vi anländer till Vidselbasen.
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Nästa generation av öppna bilar från 
Alfa Romeo kommer att baseras på nästa 
generations Mazda MX–5 Miata. Innan 
du skriker rakt ut av fasa, bör du ta dig 
en funderare över vad Alfa Romeo en 
gång stod för och vad Mazda Miata står 
för. Miatan är en modern ikon bland 
glada bilar. Konceptet är egentligen en 
kopia av Alfa Romeos tänk sett ur ett 
historiskt perspektiv. Låg vikt och liten 
motor med kristallklara design- och 
upplevelsemål; snyggt, billigt, läckert 
och buskul!

– Att utveckla nya Spider med Mazda 

Enligt brittiska CAR Magazine kom-
mer Alfa Romeos ersättare till Alfa 159 
att lanseras 2014. Många har väntat 
länge på en ersättare till 159:an, en 
väntan som kan synas vara oförklar-
lig. Utvecklingsavdelningen har fått 
bakläxa upprepade gånger av Sergio 
Marchionne. Ordern lyder lika varje 
gång; gör om, gör rätt, gör i paritet med 
de bästa. Inför lanseringen i USA och 
likaså Europa måste allt stämma. 
Konkurrenterna är i huvudsak desam-
ma på alla marknader med bilar som 
Audi A4, BMW 3–serie och i viss mån 
Mercedes C–klass men även svenska 
Volvo S/V60. I USA tillkommer dess-
utom inhemska tillverkare. I dagens 
knivskarpa konkurrens där framförallt 
tyska (dyra) bilar som BMW och Audi 
i test efter test lyckas skapa enastående 
intryck på motorjournalisterna duger 
inget annat än toppresultat. Nya Giulia 
skall på allvar vara en helt naturlig kon-
kurrent till de tyska premiumbilarna. 

Historiskt sett har Alfa Romeo varit 
synonymt med tre starka egenskapewr; 
drivlina, design och dynamiska egen-
skaper, självklara egenskaper för en 
Alfa som definitivt kommer att priori-
teras i nya Giulia. Bilen baseras på Fiats 
Compact Wide–plattform, i Giulians fall 
en större version av samma plattform 
som bland annat återfinns i Giulietta och 
Dodge Dart. Spekulationer finns om att 

plattformen även ska utgöra grunden för 
nya Chrysler 200 som ska presenteras 
2013. Fram– och fyrhjulsdrift står på 
menyn, med bensin– och dieselmotorer 
mellan 1,6 till 3,6 liter.

För att vara kunna konkurrera på all-
var krävs ett komplett utbud av motorer 
med olika drivmedel och effekter - det 
räcker inte som med 159:an att erbjuda 
en 2,0 JTDm eller 1750 TBi. Diverse hjälp-
medel som city-safe med radar, själv-
bromsande bilar, tillgång till WIFI i bilen 
och mycket annat är ett krav. Jämför 
exempelvis med kritiker-rosade BMW 
3-serien. Diesel, hybrid eller bensin i 
mängder av varianter och tillvalslistor 
som gärna fördubblar bilens grundpris. 
Och hur ska Alfa Romeo ta sig an miljö-
bils-frågan i detta segment? Det går inte 
att stå vid sidan längre.

Våren 2014 visas sedan–versionen 
följt av en kombi á la Sportwagon strax 
därefter. Planen för Alfa Romeo inklu-
derar som bekant USA, vilket kanske 
kan hjälpa företaget att nå försäljnings-
målet om 400 000 bilar per år. Enligt 
Automotive News ska Giulian tillverkas 
i USA och skeppas till Europa, viktigt 
inte minst för de många amerikanska 
Fiat-återförsäljare som hoppas mycket på 
Alfa Romeo, då de behöver fler märken 
och modeller för att överleva. 

I början av september samlade 
Sergio Marchionne 2 600 Chrysler– och 

Pininfarinas egen 
tolkning av en Alfa 
Spider byggd enligt 
klassiskt recept 
publicerad i KB nr 
2 2010. Kanske en 
formspråksledtråd?

= sant!

Alfa Romeo

Tillsammans med Mazda bygger Alfa äntligen en ny Spider. Egen 
formgivning och egna drivlinor skiljer modellerna åt samtidigt som 
bägge tillverkarna sparar stora belopp i utvecklingskostnader.

betyder att vi samarbetar med den 
världsledande tillverkaren av små bak-
hjulsdrivna bilar för att kunna leverera 
upphetsande och formfulländade bilar i 
linje med Alfa Romeos tradition som bil-
tillverkare, säger Sergio Marchionne. 

Tvåsitsig, bakhjulsdriven och med 
egen formgivning och drivlina för res-
pektive märke är jag hoppfull om att 
detta blir en hit, inte minst på den ame-
rikanska marknaden dit Alfa siktar med 
en snart väldigt god palett av modeller. 

Efter förmånen att få leka med nya 

Subaru BRZ som bygger på just detta 
koncept med bakhjulsdrift, låg vikt, 
hyfsad effekt och ett vettigt pris (strax 
över 300 000 kr) på bana är jag den 
förste att skriva under på tanken om 
en gemensamt utvecklad bil i just den 
genren; detta kan bli hur kul som helst! 
Och till skillnad från Subarun och 
dess systerbil Toyota GT86 där endast 
smådetaljer skiljer bilarna åt kommer 
som sagt Alfa och Mazda att ha egen 
design och drivlinor som garanterar 
märkesidentitet. Äntligen kommer den 
bil många alfisti efterlyst under många 
år! Produktionsstart för Alfas version 
blir enligt CAR Magazine 2015. Bilen ska 
byggas i japanska Hiroshima. Tummen 
upp!

Fiathandlare från Nord– och Sydamerika 
i Las Vegas för att beskriva koncernens 
närmsta två år. Planerna är expansiva 
med 66 planerade nyheter! För Alfa 
Romeos del visades två stycken model-
ler (okänt vilka) för handlarna men ett 
rimligt antagande är att de var 4C och 
en mindre SUV. Ett annat modelltillskott 
blir en cross-over som ska dela plattform 
med nästa generations Jeep Liberty. 

Redan idag har Marchionne lyckats 
nå en 30–procentig ökning tack vare 
MiTo och Giulietta. Tanken på att göra 
om, göra rätt och förhoppningsvis i 
nivå med de bästa kanske inte är så 
dum ändå? Med en supervass Giulia 
som toppmodell, 4C i täckt och öppen 
version, nya Spider ihop med Mazda 
kompletterat med en cross-over samt 
uppdaterade MiTo och Giulietta har Alfa 
plötsligt en väldigt komplett och modern 
modellflora att ösa ur. Framtiden kan-
ske inte är så ljus att du måste ha extra 
mörka solglasögon, men med detta är 
spåret mot ett vitalt och starkt Alfa 
Romeo ändå riktigt, riktigt väl upplyst – 
bättre än någonsin skulle jag vilja drista 
mig att påstå!

Den 30 oktober 2012 förväntas Sergio 
Marchionne avslöja den nya tidsplanen 
för nya modeller från Alfa Romeo och 
expansionsplanerna för nya marknader.

Alfa Romeo efter 2014
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Chrysler Corporation
Chrysler, med italienska Fiat som 

majoritetsägare, sålde 126.089 fordon i 
USA i juli.

Det var ett lyft på 13 procent, men 
trots det något färre än väntat, enligt till-
gängliga prognoser.

Under augusti 2012 tog det dock fart 
med 148.472 sålda fordon, den bästa 
augustimånaden sedan 2007. Även 
försäljningen av Fiat 500 tog fart med 
en ökning på 34 procent jämfört med 
augusti 2011. Under augusti introduce-
rades den fjärde 500–versionen då 500 
Turbo började säljas i USA. 

Tidigare i somras utnyttjade Fiat en 
option och utökar sin andel i Chrysler 
med 3,3 procent till en total ägarandel på 
61,8 procent. 

Sergio Marchionne, VD för både Fiat 
och Chrysler, planerar att slå samman 
företagen för att på så sätt minska Fiat 
Groups beroende av den europeiska 
marknaden. I detta sammanhang lever 
Alfa Romeo vidare med en planerad 
återintroduktion på den amerikanska 
marknaden då produktpalletten är kom-
plett.

2015 verkar bli ett spännande år för Alfa 
Romeo. Förutom Miata–syskonet pratas 
det även om en cabriolet–version av 
4C ämnad främst för den amerikanska 
marknaden.

Förväntad visning nästa höst för att 
börja säljas tidigt 2014, efter coupéversio-
nen som ska börja säljas i slutet av 2013.

Enligt brittiska Autocar har uttalan-
den från chefer på Fiat antytt att priset 
i Europa hamnar nära € 50 000 (ungefär 
440 000 kr). Som av en händelse börjar 
priserna för Porsche Boxster med 265 hk 
på 499 000 kr…

Med en låg vikt runt 900 kg och en 
0–100–tid på 4,5 s om man bestämmer 
sig för att använda 1750–motorn placerar 
bilen högt upp i prestandalistorna. Det 
finns dock uppgifter om en helt ny 1750-
motor i aluminium med högtrycksin-
sprutning och en viktbesparing på 25 kg. 
Växellådan blir antagligen en ny–utveck-
lad sjuväxlad TCT–låda med paddlar för 
manuell växling. 

Alfa Romeo 4C Spider
Alfa 4C och dess öppna version är 

mer är en läcker bil. Den ska även stärka 
varumärket som till stor del handlar 
om design och tekniska innovationer av 
högsta klass, allt inför återlanseringen 

i USA. Och tanken på Boxster/Cayman 
som huvudkonkurrent sätter ribban för 
prestanda, körupplevelse och inte minst 
kvalitet. 

Fiat Group i Kina
Fiat är på gång med nya Fiat Viaggio 

(it. för resa) i Kina. Utvecklad från Dodge 
Dart som i sin tur är baserad på samma 
plattform som Alfa Romeo Giulietta är 
Fiat Chinas VD Jack Cheng övertygad 
om att bilen blir en framgång i Kina.

– Fiat Viaggio är en Alfa Giulietta 
som du köper till Fiat-pris, berättar Jack 
Cheng. 

Fiat har ett gemensamt projekt ihop 
med Guangzhou Automobile Group där 
parterna äger 50 procent vardera. Fiat 
Viaggio är första modellen ut på den 
kinesiska marknaden. Målsättningen är 

Koncern-nytt Fiat Group

20 000 sålda bilar 2012, med 100.000 som 
mål för 2013. Kanske optimistiska mål 
med tanke på att Fiat sålde färre än 2.000 
bilar i Kina 2011. Viaggio började byggas 
i juni på en kinesisk fabrik i Hunan.

Även Kina känner av ett sämre eko-
nomiskt klimat, varför det blir spännan-
de att se hur väl Viaggio lyckas sälja. 

Konkurrenterna är Chevrolet Cruze 
och Kina-specifika VW-modellerna 
Lavida och Sagitar som kostar runt 
130.000 kr i Kina, betydligt lägre än den 
Mexiko-tillverkade Fiat 500 som drab-
bas av importskatt och kostar närmare 
190.000 kr. 

Källa: Automotive News

Fiat Group i Indien
Fiat planerar att öppna 20 återförsäl-

jare innan årets slut efter att samarbetet 
med indiska Tata Motors upphört.

Tidigare har Fiat sålt 20.000 bilar per 
år i Indien, och ligger långt efter konkur-
renterna då det gäller att etablera sig på 
tillväxtmarknader i Asien som exem-
pelvis den kinesiska, som är världens 
största marknad.

Modellerna som ska säljas i det egna 
återförsäljarnätet är änu inte klara, 
men målet är att sälja även Alfa Romeo, 
Dodge, Jeep och Chrysler.

Fiat har starka historiska band med 
biltillverkning i Indien. 1950-talets Fiat 
1100 licenstillverkades ända fram till 1997 
och är mycket vanlig som taxi i Indien.
Källa: Automotive News

Fiat 500L
Efter fem år och mer än 800.000 sålda 

exemplar av Fiat 500 lanseras 500L, en 
större familjempvkombiminibusssmåbilsver-
sion. Om 500 var lagom för singlar eller 
på sin höjd ett par utan barn tar 500L 
vid och erbjuder plats även för den lilla 
familjen. Design, form och flärd som till-
talar kunder med smak. Baserad på en 
version av Grande Punto–plattformen är 
den större än vanliga 500.

Fiat 500X
Om Fiat 500L lockar familjer och övri-

ga Fiat 500 kanske lockar flest kvinnliga 
köpare kommer nu versione testosterone. 
Med klara off–roadvibbar och fyrhjuls-
drift från Fiat Panda kommer den fjärde 
versionen av Fiat 500 att sikta in sig rakt 
mot Mini Countryman. Även 500X base-
ras på den större plattformen från 500L. 
Debut under Paris bilsalong hösten 2012 
kanske?

Som sagt, snart får vi veta vad det 
obefintliga modellprogrammet för Alfa 
Romeos del betyder inför lanseringen 
i USA, och om det ska räcka för att nå 
försäljningsmålet om 400.000 bilar med 
Alfa–logga på. Det kunde ha varit värre.Lika som bär? Till vänstyer Fiat Viaggio, till höger Dodge Dart.
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På det personliga planet så 
avklarades silverbröllopet för 
sex år sedan. Nu har Rosita 
och jag även firat silverbröllop 
med Alfa Romeo. Den 7 juli 
1987 hämtade vi får första, en 
Alfa 75. Under åren så har de 
enbart varit ”rosso”, men sedan 
förra hösten finns det även en 
svartfärgad Alfa i vår ägo.

Intresset för bilar har funnits sedan 
barndomen då jag satt i fönstret och 
ritade av bilarna på gatan. Genom Stora 
Bilboken som kom ut varje år blev jag 
även bekant med fordon som man inte 
kunde träffa på så ofta. Intresset för 
Italien väcktes också tidigt. När alla 
andra småkillar sprang omkring i IFK 
Norrköpings fotbollsdress så bar jag 
själv Milans. Vid 16 års ålder tog jag 
motorcykelkörkort och det blev ett ita-
lienskt fordon en röd Vespa Popolino 

som kom att framföras. Bilkörkortet var 
snabb avklarat efter 18-årsdagen. 

Den inträffande under andra gym-
nasieåret och första bilen var inköpt 
så det var bara att börja köra direkt. 
Genom välvilliga föräldrar och extrajobb 
kunde ”Baggen” finansieras. Den första 
italienaren blev en Fiat 124 Sportcoupe 
som inhandlades 1974.  En fantastiskt 
skön bil som jag behöll fram till början 
på åttiotalet. Jag började köra tjänstebil 
1975, men det var kombibilar och inget 

SILVERBRÖLLOP

jag ville köra privat. Under tiden 1979 
till 1981 hade jag dock två Golf GTI vil-
ket gjorde tjänstebilskörandet betydligt 
roligare. Efter en tid med upphottade 
Fordar kom dock tillfället att få börja 
köra Alfa Romeo. Jag var då Nordenchef 
i ett framgångsrikt företag och eftersom 
jag var en av nyckelpersonerna hade jag 
förmånen att kunna köra den tjänstebil 
som jag ville. Valet var enkelt eftersom 
jag redan sedan barnaåren tyckte att 
Alfa Romeo var spännande och mytiskt. 
Sagt och gjort, den första Alfan, en 75:a, 
levererades den 7 juli 1987. 75:an var 
en underbar bil, men det var en hel del 
äventyr, så det där med kvalitén var lite 
si och så. Eftersom Alfa Romeo alltid har 
varit ett udda märke så har återförsäljare 
och verkstäder skiftat under åren. Jag 
har dock inget att klaga på när det gäller 
service och reparationer. 

1992 var det dags för bilbyte. Jag hade 
väntat på att en ny modell skulle lanse-
ras och i juni månad uppenbarades en 

demobil som TL Racing disponerade ett 
par dagar. 155:an beställdes och levere-
rades i september som en av de första i 
Sverige. TL Racing hade tagit över som 
återförsäljare och bättre service kunde 
man inte tänka sig. Tage Lindström som 
var mekaniker åt sonen Thomas som var 
Europamästare i en standardbilklass tog 
ömt hand om Alforna i regionen. 

När man lämnade in bilen var det 
som att gå till doktorn och inte alls som 
när man lämnar en bil till en kundmot-
tagare som inte har något större intresse. 
Tage skulle alltid kolla direkt och större 
engagemang får man leta efter. Efter 
några år väntade jag på att det skulle 
vara dags för modellbyte men det tycktes 
inte hända så mycket så 1997 kom den 
andra Alfa 155:an att hamna hos oss. 
Det var ”sportmodellen” som var rikligt 
utrustad. 

Eftersom 156 lanserades ganska kort 
tid efter att 155:an kom in i familjen så 
sneglade jag åt det hållet. År 2000 blev 

det åter bilbyte till en 156:a. De första 
Alforna var trevliga körmaskiner men 
det behövdes en hel del verkstadsbesök 
för att de skulle må bra. I och med 156:an 
kändes det som om Alfa hade kommit 
ett steg vidare och kvalitetsmässigt hade 
tagit ett kliv uppåt. Dock blev det ett 
motorbyte, men det var bara positivt 
eftersom jag ville köpa loss bilen till 
Rosita. Den var alldeles för fin för att 
göra sig av med när det var dags för 
bilbyte. 

Då var vi framme vid 2004. Vid den 
tiden var det rörigt med generalagent 
och återförsäljare och nästa bil som var 
aktuell för mig var Alfa GT. Efter många 
turer beställdes GT´n på våren hos 
Bilgallerian i Linköping utan att jag hade 
kunnat provköra någon. Bilen skulle 
levereras på försommaren, men leverans-
datum ändrades ständigt för att slutligen 
bli levererad i början på november. Även 
denna gång blev jag en av de första som 
körde denna modell. 

Vid denna tidpunkt fanns det inte 
någon återförsäljare i Norrköping så 
det blev leverans från grannstaden 
Linköping. Nu kunde vi ståta med två 
”Alfa Rosso” i familjen. Rosita är textil-
slöjdlärare och på skolparkeringen fick 
156:an beundrande blickar från såväl 
elever som kollegor. Rosita slapp också 
någon åverkan på bilen som en del kol-
legor drabbades av. Att vara omtyckt 
lärare och att barnen trodde hon var från 
Italien tycks vara ett bra recept. 

När det gäller GT´n så tycker jag att 
den var lite väl tillrättalagd, men det var 
väl fråga om målgruppsanpassning när 
man vill sälja bil till fler. Efter arbets-
mässiga förändringar var det dags att 
köpa en bil till 2006. Vår yngsta dotter 
var och arbetade i USA och när Rosita 
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TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

På hemsidan möts många klubbmed-
lemmar, inte minst under annonsdelen 
av forumet. För att få koll på var vi bor 
finns det – för de som önskar – en möj-
ligt att lägga in sin hemort efter namnet 
i profilen.

Det är enkelt. Klicka in på min profil, 
därefter klickar du på redigera och fyller 
i din hemort efter ditt namn. Alltid kul 
att veta var folk bor – kanske kan det bli 
en träff vid sommarstugan eller var bor 
han som säljer det där reservdelslagret 
till checkpanelen på Alfa 75…

Den populära sånger-
skan och låtskriverskan 
Veronica Maggiog lider 
runt i en Giulietta QV.

Med en pappa från 
Italien har hon inte bara 
fått italienskt påbrå och 
efternamn utan även 
smak för livets goda som 
Alfa Romeo.

Redan som barn åkte 
Veronica Alfa Romeo då 
pappan helst körde såda-
na. Idag bär Veronica och 
hennes bror Christian 
arvet vidare då bägge 
kör Alfa Romeo.

FOTO: ALFA ROMEO

Var bor du då?

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: NOKIAN TYRES

Från november 2012 underlättas valet 
av däck genom EU:s nya däckmärkning. 
Redan från 1 juli i år ska alla däck mär-
kas. Som vi skrivit tidigare påminner 
märkningen mycket om den som idag 
visar på energieffektiviteten för vitvaror. 
Syftet är att underlätta för konsumenten 
att välja däck med högre kvalitet och 
därmed också säkrare däck.

Då det gäller vinterdäck kan det dock 
slå åt andra hållet! Först och främst gäl-
ler märkningen enbart friktionsdäck, ej 
dubbade vinterdäck. Jämförelsen gäller 
dessutom bara tre kriterier – bränsle-
ekonomi, våtgrepp och yttre ljudnivå – 

Nya däckmärkningen och vinterdäck
något som kanske fungerar bra för mel-
laneuropeiska däckköpare. I Norden har 
vi fler egenskaper än de ovan nämnda 
som måste vägas in då vi väljer vinter-
däck. Snö, is och snöslask är lika viktiga 
egenskaper som våtgrepp, vilket inte 
framgår av däckmärkningen.

Hur gör man då? Som vanligt – däck 
är en kompromiss och du får läsa tester 
i oberoende biltidningar och lyssna till 
information från (beroende) däckåter-
försäljare för att hitta däcket med just de 
egenskaper du vill prioritera. Det är ofta 
intressant att läsa tabeller med exempel-
vis bromssträcka på snötäckt, isig, våt 
eller torr vägbana och sen fundera en 
stund över resultaten.

Veronica Maggio kör Alfa Romeo
åkte och hälsade på henne så sa hon ” 
Köp nu en Alfa till under tiden som jag 
är iväg”. Sagt och gjort, en måndagkväll i 
juli lade jag ut en annons under ”köpes” 
på Club Alfa Romeos hemsida. 

Det tog ca. 10 minuter så fick jag svar 
från Rolf Carstens, klubbens kassör. Han 
hade det som jag sökte, en röd Alfa GTV. 
Dagen därpå ställdes kosan till Rolf i 
Saltsjöbaden. Bilen provkördes och affä-
ren gjordes upp. På lördagen åkte jag upp 
och hämtade bilen som fått nya bromsar 
och hade besiktigats. När Rosita kom 
hem fanns således bilen som jag hade fått 
i uppdrag att köpa på garageuppfarten. 

GTV´n var Rosso i alla bemärkelser. 
Rolf hade försett den med röda mattor 
och rött skinn. GTV´n var en härlig skön-
het som väckte uppmärksamhet och fick 
längtansfulla blickar från många kom-
bibilsförare. 2008 var det dags att byta 
156:an. Denna gång föll valet på en Alfa 
147 2,0. Bilen är sänkt något och har fina 
köregenskaper. 

Hösten 2011 hade jag oturen att 

krocka med GTV´n vid en tjänsteresa 
i Göteborg. Försäkringsbolaget tyckte 
tyvärr att reparationen skulle bli för dyr 
och löste därför in bilen. Nu började jak-
ten på ersättningsbil. Jag tyckte att 147- 
modellen var trevlig och kunde därför 
tänka mig ytterligare en. Rosita tyckte att 
de svartfärgade var snygga och slutligen 
föll valet på en sådan, den första på 24 
år som inte är röd. För mig är det dock 
Rosso som gäller så det blev en rockad. 

Jag ”övertog” den tidigare röda 147:an 

och Rosita kör den svarta. Nu har hon 
även möjligheten ”att välja bil efter vilka 
kläder som hon har på sig”. Den svarta 
har även berikats med en barnstol så att 
barnbarnet Max kan få åka Alfa. Det ska 
börjas i tid. Vi har gillat och vårdat våra 
Alfor under åren och hoppas på många 
fina körstunder även i framtiden.

MEDLEM 92
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I samband med tidningen Klassikers 80–
talsträff arrangerades Klassikersvängen – en 
tur för bilentusiaster genom det sörmländska 
landskapet. 
Rutten gick bland annat förbi Sparreholms 
Slott några mil söder om Strängnäs, där Club 
Alfa Romeo–medlemmarna Åke Nyberg och 
Pelle Rolin i polismundering hade anlagt en 
vägspärr komplett med spikmatta. Fordonet 

TEXT: ÅKE NYBERG
FOTO: JESSICA NYBERG

GIULIA I BRÖLLOPSTAGEN
Plötsligt ringde telefonen en dag. 

Känner du nån som har en gammal Alfa 
som kan köra ett brudpar från kyrkan? 
Gammal Alfa i trafik med 4 dörrar i 
Stockholmstrakten. Hmmmm... har sett 
en 1900 Berlina i trafik för några år sen, 
den bor norr om Gävle, 2000 Berlina har 
jag aldrig sett rulla. Tänkte på Jontas 
Brasilien–tillverkade Rio - ovanlig och 
ball men ser kanske lite för ny ut. Kom 
på att min Giulia nog ser rätt gammal 
ut och är 4 dörrars och mailade över en 
bild. Så plötsligt var man inbokad att 
köra Giulian som limo!

Brudparet och fotografen hämtades 
upp en solig eftermiddag utanför kyrkan 
på Kungsholmen. Bröllopsgästerna log åt 
valet av bil sen vi lämnade kyrkan med 
två långa svarta streck i asfalten ! 

Planen var att åka till Karlbergs 
slottspark för att plåta brudparet, men 
det var stängt med bommar.... vad göra 
? Snabbt kom jag på att Ullriksdals 
Slottspark kunde vara ett alternativ. 

Hinner vi dit och tillbaka innan 
middagen ?  Med två nya svarta streck 
i asfalten och med lite aktiv körning 

på motorvägen där 2 litersmotorn fick 
sjunga ut var vi snabbt framme.

”Fotografskan” Jessica Lund  var lyck-
lig på vägen ut - hennes pappa hade haft 
Alfa Romeo i många år under uppväxten 
och stämningen i bilen blev snabbt på 
topp igen.

Den duktiga fotografen tog de näs-
tan magiska bilderna på brudparet och 
Giulian fick vara med på ett hörn. På 
vägen in till stan sa bruden till sin man, 
vi måste köpa ett hus med garage så att 

vi kan ha en sån här cool bil sen.

Jag lämnade dem lyckliga och glada 
utanför lokalen där middagen skulle 
vara. Några dagar senare befann sig de 
nygifta i Venedig.

Fredric Jacobsson åker Alfa 159 och 
har numera en vacker fru som planerar 
framtiden tillsammans med honom där 
gammal Alfa, garage och hus står på 
önskelistan.

Inte undra på att Fredrik är lycklig - 
kan valet av bröllopsbil ha spelat in?

ALFISTER HAR INFILTRERAT 
TRAFIKPOLISEN

var en Polis–Amazon med original polis–
släpvagn, förberedd för alla eventuella even-
tualiteter som vägspärr, motorsåg och annat 
livsnödvändigt för 1960–talets trafikpoliser. 
Omutbara och fläckfria som svensk polis är 
visades ingen pardon gentemot Alfa–förare, 
vilket Claes–Peter Lindner och hans Giulia 
fick erfara, liksom 40–talet andra entusi-
astfordon. Motorkap, spikmattor, blixtfyrar, 

tält, avspärrningsband, nödbloss, yxor och 
släggor var några av de nödvändiga redska-
pen som behövdes för att tukta deltagarna.

Har vi någon i klubben med polisiära 
insatser som kan tänka sig importera lämplig 
polisutrustad Alfa från Italien till nästa år?
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Vare sig vi vill eller inte kommer 
vi snart att behöva byta däck. 
Och då kommer frågan; dubb 
eller dubbfritt?

Som konsument är det inte lätt att välja 
rätt vinterdäck. Ska jag köpa dubbade, 
dubbfria, regummerade, europeiska, 
nordiska, obegripligt billiga eller begag-
nade?

Varför ska jag köpa dyra märkesdäck 
för dryga tusenlappen när det finns nya 
däck med svåruttalade namn för några 
hundringar stycket?

TRE TYPER AV VINTERDÄCK

Generellt finns det tre typer av vin-
terdäck. Dubbdäck, dubbfria friktions-
däck för nordiskt klimat som har en 
annorlunda (mjukare) gummiblandning 
än den tredje typen av däck som är det 
mellaneuropeiska dubbfria däcket.

NYA NÄSTAN-GRATIS-DÄCK

Marknaden som inte längre är 
begränsad till den lokala däckhandlaren 
omfattar om inte hela världen så i alla 
fall hela Europa som på olika hemsidor 
erbjuder till synes riktigt bra däck för 
inga pengar alls. Ibland kan de priser 
du hittar faktiskt vara för bra för att vara 
sanna, åtminstone säkerhet och väg-
grepp är viktigt för dig och din familj 
eller dina medtrafikanter. Många billiga 
däck tillverkas med gammal teknologi, 
vilket många däcktester också visar. 
Ofta hamnar dessa billiga fabrikat i 
botten med usla betyg emedan märkes-
däcken hamnar i topp. Devisen man får 
vad man betalar för gäller i högsta grad 
däck. Givetvis finns det undantag men 

chansa inte innan du köper. Se till att 
ha ett test att jämföra med innan du slår 
till. Som exempel kan nämnas skillna-
den i bromssträcka mellan det bästa och 
sämsta däcket. På is kan skillnaden vara 
drygt 30 (!) meter från en så låg hastig-
het som 50 km/h, på snö och våt asfalt 
har differensen krympt till drygt sju 
meter. På ren svenska betyder det att då 
det bästa däcket stannat – kanske precis 
innan du smäller in i baken på den där 
bussen som just svängde ut framför dig 
– har bilen med dåliga däck fortfarande 
mycket hastighet att bli av med innan 
den stannar. Skillnaderna i vattenpla-
ning är också stora. Här lyckas dock de 
centraleuropeiska däcken bäst; som mest 
skiljer det dryga 30 km/h mellan bästa 
och sämsta däck. 

Värst av allt; de billiga och usla däck-
en hamnar ofta på andrabilen, kanske 
den som används för att skjutsa barnen 
till skola och dagis. Hur går det ihop 
med dagens medvetna människa som 
äter ekologiskt, tränar för nästa OS, pen-
sionssparar och slutar röka för att få leva 
längre? Är det då inte på gränsen till 
idioti att lägga på sämsta däcket?

ÅRET–RUNT–DÄCK

Vinterdäckens gummiblandning är 
till för att vara mjuk och ge bra grepp 
ner till mycket låga temperaturer. Kör 
du ett sådant däck på sommaren slits 
det ner mycket fort, och ger dessutom 
rejält försämrade prestanda jämfört med 
ett sommardäck. Prestanda i det här 
fallet är exempelvis bromssträcka och 
undanmanöverförmåga, som med ett all-
rounddäck blir livsfarligt mycket längre. 
Företrädare från vissa däcktillverkare 

förespråkar ett förbud mot användandet 
av vinterdäck på sommaren, vilket kan-
ske ger en ledtråd till däckens förmågor.  

De är dessutom sämre på vinter-
väglag än renodlade vinterdäck. Varför 
nedgradera sig själv då däckstillverkarna 
sliter ihjäl sig för att konstruera säkra 
däck? 

DUBBDÄCK OCH PARTIKLAR

Ett däck är alltid en kompromiss. Vi 
människor använder olika skor för olika 
aktiviteter. Med löpardojor, vandringsk-
ängor, pumps eller gummistövlar kan vi 
oftast välja rätt sula för stunden. Ett däck 
och dess gummiblandning och möns-
ter ska klara av att både dansa i fina 
salonger och klafsa runt i leråkern samti-
digt som det ska bemästra vinterväglag. 
Detta är omöjligt idag, varför vinterdäck 
är en kompromiss – antingen är däcket 
riktigt bra på några underlag och rik-
tigt dåligt på andra eller hyfsat bra på 
många underlag – det finns inga däck 
som är bäst på allt. Dubbdäck ger dock 
en alldeles speciellt skön säkerhetskänsla 
vid körning på våt is. Kanske lite för-
vånande presterar de också ofta bättre 
bromssträcka på asfalt beroende på att 
dubbarna stretar emot bra även på detta 

underlag. Friktionsdäcken å andra sidan 
utvecklas kontinuerligt och har även en 
lägre ljudnivå och behåller dessutom 
greppet bättre sett på flera års sikt.

Kampanjer från myndigheter har på 
senare år försökt styra över oss till dubb-
fria alternativ. Som skäl för detta ligger 
omdiskuterade studier som hävdar att de 
partiklar dubbdäcken river upp påverkar 
luftvägssjukdomar som KOL och astma 
negativt, emedan mindre partiklar har 
en tydligare koppling till effekter på 
dödlighet och hjärtkärlsjukdomar.

EU-direktivet PM10 (partiklar mindre 
än 10 µm) ger en norm för tillåtna halter 
av partiklar i luften. I Sverige överskrids 
denna norm på våren i stadsmiljö, då 

vinterns vägslitage och halkbekämpning 
virvlar upp från torra gator. Kanske ett 
flitigare och tidigare användande av 
grus-sopningsmaskiner kunde minska 
risken för detta? PM10 är dessutom ett 
massabaserat mått varför vinterdäckens 
förhållandevis grova partiklar starkt 
bidrar till PM10. Även mindre partiklar, 
som har liten inverkan på normen, har 
minst lika stora negativa hälsoeffekter 
och måste även de åtgärdas. 

Länsstyrelsen i Stockholm presen-
terade i början av september 2012 ett 
åtgärdsprogram för att förbättra luftkva-
liteten i länet. 

– För att förminska halten av partik-
lar i luften måste dubbdäcksanvänd-

ningen minska, säger 
Anna–Lena Lövkvist 
på Länsstyrelsen i 
Stockholm.

Minskad dubb-
däcksanvändning kan 
nås antingen genom 
förbud eller med hjälp av 
avgifter. Länsstyrelsen 
har sneglat på Norge och 
den avgift  – piggdeckavgift 
– som tas ut för dubbdäck 
i vissa norska kommuner. 

I exempelvis Oslo kostar det 1 200 NOK 
att åka med dubbdäck en säsong. För att 
detta ska kunna genomföras krävs dock 
en lagändring.

Länsstyrelsen föredrar avgifter efter-
som detta möjliggör att besökare med 
dubbdäck får tillträde till alla gator. 
Dessutom behövs dubbdäcken för att 
rugga upp ytan som skulle bli glashal 
med enbart friktionsdäck på vägarna. 
Avgiften kan bli verklighet redan nästa 
år för de som kör bil i Stockholm.

DÄCKENS EGENSKAPER OCH ÅLDERS-
BESTÄNDIGHET

Konstruktionen av dubbfria respek-
tive dubbade däck skiljer sig åt. Om 
du tittar på ett dubbfritt däck ser du 
mängder av små skåror i däcket, så kall-
lade sajpningar. Dessa ”fläks” upp då de 
tyngs ner mot vägbanan och skapar på 
så sätt en stor anliggningsyta och grepp. 
Dubbdäcket har större och stabilare 
klackar för att hålla i dubben och färre 
sajpningar. Detta medför att dubbdäcket 
åldras snabbare då dessa klackar blir 
hårda, kanske snabbare än du anar... Ett 
test utfört av en Teknikens Värld 2010 
jämförde nya och begagnade vinterdäck 
med ett uppseendeväckande resultat.

DUBB-IÖSA VINTERDÄCK
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

TIPS
INKÖRNING

Nya dubbdäck behöver uppemot 50 
mils inkörning. Inga hårda inbroms-
ningar, accelerationer eller höga kurv-
hastigheter ger förutsättningar däck 
och dubb att leva länge. Begagnade 
dubb- och friktionsdäck behöver rug-
gas upp varje höst genom barmarks-
körning eftersom det bildats en hård 
gummiyta under sommaren.

DÄCKSPLACERING

Bästa däcken bak, åtminstone om du 
åker bil utan antisladdsystem. För 
dubbfritt gäller bästa mönstret, för 
dubb gäller längst dubbutstick ger 
bäst stabilitet.

FÖRVARING

Svalt och torrt, undvik stekheta con-
tainers på däckshotell eller direkt 
solljus.
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Testade däck:
1. Nya och begagnade dubbdäck 
(2 år/1 000 mil)

2. Nya och begagnade friktionsdäck 
(2 år/1 000 mil) 

3. Nya centraleuropeiska friktionsdäck. 

LAGKRAV 
VINTERDÄCK

• Ska vara speciellt framtagna för 
 vinterkörning, märkta M+S, M-S, 
 M.S., M&S, MS eller Mud and 
 Snow. Komplett lista över godkän-
 da däck finns på www.stro.se.

• Tillåtet 1 oktober – 15 april.

• Krav mellan 1 december – 31 mars 
 vid vinterväglag.

• Mönsterdjupskrav 3 mm vid vin-
 terväglag.

• Däckstryckskontroll gäller även   
 vinterdäck! 

Intressanta
länkar

www.stro.se
Svensk däcksorganisation med bland 
annat komplett lista över godkända 
vinterdäck.

www.vti.se
Statens väg– och trafikforskningsin-
stitut. Skriv vinterdäck i sökrutan för 
mer nyttig info.

www.dackinfo.nu
Däckbranschens informationssida. 
Mycket bra information och tips.

Vid körning på isbelagd testbana 
visade det sig att det begagnade dubb-
däcket tappat mycket av sin skärpa. Det 
begagnade nordiska dubbfria presterade 
däremot nästan lika bra som sin nya 
kusin. Det begagnade dubbdäcket pre-
sterade i paritet med ett begagnat cen-
traleuropeiskt friktionsdäck! Dubbdäck 
är således i högsta grad en färskvara.

RESULTAT KÖRNING PÅ ISBANA:

1. Nytt dubbdäck

2. Begagnat och nytt friktionsdäck

3. Begagnat dubbdäck och central-
 europeiskt friktionsdäck

DÄCKFÖRVARING

Organisationen STRO (Swedish Tire 
& Rim Organisation) har givit ut råd om 
förvaring av däck. För att nå bästa håll-
barhet rekommenderas följande:

Torrt

Svalt utan stora temperaturvariationer

Ej utsättas för direkt solljus

Ej utsättas för olja, bensin eller lös-
ningsmedel

En sommar i stålcontainer med 
strålande temperaturer är inte bra för 
vinterdäck. Kanske läge att säga upp 
hotellplatsen och bära ner vinterdäcken i 
den svala mörka källaren?

LAGKRAV PÅ VINTERDÄCK 

För personbilar, husbilar, lätta lastbi-
lar och bussar med en totalvikt om högst 
3,5 ton är det krav på vinterdäck under 
från 1 dec – 31 mars vid vinterväglag. 
Redan från 15 oktober till den 15 april 
är det tillåtet. Drar du släpvagn gäller 
vinterdäckskravet även denna. Om det 
råder eller om du förväntar dig vinter-
väglag, exempelvis vid resa till fjällen, är 
det dock tillåtet att använda dubbdäck 
andra tider.

Mönsterdjupskravet är högre för vinter-
däck. Sommardäck klarar sig med 1,6 mm, 
emedan vinterdäck ska hålla minst 3 mm.

Har bilen dubbdäck måste även 
släpvagnen ha dubbade däck. Har du 
friktionsdäck på bilen är det tillåtet att 
använda dubbade däck på släpet.

Däremot får det inte finnas både dub-
bade och odubbade på samma fordon.

Däcksorgansiationen 

STABILTETSSYSTEM OCH VINTERDÄCK

Studier av olyckor orsakade av för-
lorad kontroll visar att bilar utan detta 
hjälpsystem fullkomligt dominerar 
denna statistik. Kanske är dubbdäck då 
rätt väg då införandet av antisladdsys-
tem på bilar resulterat i en markant 
minskning av antalet trafikolyckor. För 
att systemet ska fungera måste det dock 
finnas tillräckligt med väggrepp för att 
bromskrafter ska kunna uppstå. Är det 
för halt och/eller man har dåliga däck så 
blir antisladdsystemet i praktiken verk-
ningslöst. Ett antisladdsystem ersätter 
aldrig bra däck. Nedan hittar du en över-
sikt av däckens egenskaper som kanske 
kan hjälpa dig i ditt beslut. Grundtipset 
är att om bilen saknar antisladd bör du 
välja dubbdäck.

SLÄPVAGNSREGLER

Har bilen dubbade däck måste även 
släpet ha det. Har bilen odubbat får 
släpet använda antingen odubbat eller 
dubbat.

HUR VÄLJER DU?

Vissa hävdar att vinterdäck är det 
enda alternativet, andra hävdar frik-
tionsdäck. Se till dina egna behov och 
välj däck efter dessa krav. Bor du på 
landet med tvära backar som slutar 
med en tvär höger som gärna förvand-
las till is under vårvintern? Då kanske 
dubbdäck är bästa val, som å andra 
sidan kanske redan nästa år är lika bra 
eller dåliga som ett friktionsdäck. Åker 
du mest på våta vägbanor i delar av 
Sverige där regn är den huvudsakliga 
nederbördstypen kanske det bästa cen-
traleuropeiska däcket blir ditt val. Har 

Underlag	   Dubbddäck	   Dubbfria	  
nordiska	  

Dubbfria	  
europeiska	  

Våt	  is	   5	   4	   2	  

Rå	  is	   5	   5	   3	  

Hård	  snö	   4	   4	   3	  

Lös	  snö	   4	   5	   3	  

Våt	  asfalt	   3	   2	   5	  

Torr	  asfalt	   4	   3	   5	  

Stabilitet	   3	   2	   5	  

Komfort	   4	   5	   4	  

Ljudnivå	   3	   5	   5	  
	  

Vägledning från STRO

du lite olika behov eller ogillar ljudet 
som alstras av dubbdäck kanske frik-
tionsdäck blir ditt val. Det viktiga är 
att du ser över just dina behov och din 
situation och väljer efter denna och 
inte efter en låg prislapp.

Kom ihåg; har du en bil utan anti-
sladdsystem rekommenderas dubb-
däck!

Det är snart höst och biltidning-
arna kommer att svämma över av 
däckstest. Köp, läs och begrunda 
innan köp. Det är inte lätt att välja 
vinterdäck men i förlängningen kan 
nedlagd möda vara skillnaden mellan 
olycka eller inte!

Källor: VTI, Transportstyrelsen, 

Teknikens Värld

Tabell sammanställd av STRO, betyg 5 är bäst, 1 sämst.
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För att fira 50–årsfirande Giulia visades 
två racepreppade versioner av olika 
Giulia–kupéer. Den makalösa 1750 GT 
Am tillsammans med en GTA 1300 
Junior andades racinghistoria och maka-
lösa historiska segrar.

Förutom äldre dyrgripar figurerade 
även Alfas bägge produktionsbilar 
Giulietta och MiTo. Den senare visades 
med två mer blygsamma och mer mil-
jövänliga motorer, bägge med 85 hk. 1,3 
JTDm med 85 hk och 90 g CO2 och som 
premiär för Storbritannien tvåcylindriga 
TwinAir–motorn som vi känner igen 
från både Fiat 500 och Lancia Ypsilon 
med 98 g. Giulietta visade mer muskler 
med QV–versionen och en 170–hästars 
1,4 TB Multiair med TCT–låda. Dessutom 
visades en 8C Competizione Spider som 
kördes i backtävlingen på Goodwood 

Hill innan den ställdes ut i den exklusiva 
Supercar Paddock.

De äldre dyrgriparna representerade 
ett tvärsnitt av Alfa Romeos framgångar 
under svunna tävlingsepoker. Gran 
Premio Tipo B ’P3’ från 1932, Alfa 6C 
3000CM från 1953, Alfa GTA 1300 Junior 
1972 och den förhållandevis moderna 
155 V6 TI DTM från 1993.

Gran Premio Tipo B - P3 firar inte 
mindre än 80 år i år. Producerad 1932 
är denna ensitsare ett av Vittorio Janos 
mästerverk. Åtta cylindrar med dubbel 
kompressormatning gjorde att modellen 
knep samtliga (!) segrar i internationella 
Grand Prix–tävlingar mellan 1932 och 
1934! Alla samtida förarstorheter satt 
någon gång bakom ratten, eller vad 
sägs om namn som Nuvolari, Varzi, 
Caracciola, Chiron och Moll?

Bilen tog även vinster i tävlingar den 
inte alls var konstruerad för som Targa 
Florio och Mille Miglia.

Alfa Romeo 6C 3000 CM, en ovanlig 
tävlingsvagn i Spiderversion som med en 
275 hk stark 3,5–liters rak sexcylindrig 
motor kördes av Fangio 1953. 1955 modi-
fierades bilen med skivbromsar av Alfa 
Romeos utvecklingsavdelning. 

Alfa Romeo 155 V6 Ti från 1993 repre-
senterar en helt annan era inom racing. 
Med 450 hk ur en 2,5–liters V6 bygger 
den upp förväntningarna inför nästa års 
festival of Speed, då det är 20 år sedan 
Nicola Larini vann det årets DTM–serie 
med vinster i hälften av alla lopp.

Dessa vagnar kördes i Goodwoods 
huvudattraktion som är den krävande 
Goodwood Hill Climb. Den två kilome-

Goodwood Festival of Speed 2012

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

50–årsjubilerande Giulia och en 
imponerande samling från Alfa 
Romeo Historic Motoring Collection 
såg till att världens bilentusiaster fick 
bekräftat att Alfa Romeo är ett av 
bilhistoriens mer intressanta mär-
ken. Återigen.

ter långa bansträckningen börjar med 
en allé som skär över den södra delen 
av godsets ägor för att sen svänga upp 
framför själva Goodwood House innan 
klättringen fortsätter längs en smal väg 
kantad av stenmurar och tät skog innan 
banan når toppen av de majestätiska 
South Downs där även racingbanan lig-
ger. Med en höjdskillnad på 100 meter är 
banan ingen lätt match ens för de världs-
stjärnor som oftast kör dessa bilar.

50–åringen Giulia debuterade den 27 
juni 1962 på Autodromo Nazionale di 
Monza, en bana som hjälpt till att bygga 
magi kring Alfa Romeo efter årtionden 
av racingvinster. 

Denna magnifika modellserie har stor 
del i varumärket Alfa Romeo, och var 
dessutom Alfa Romeos första modellse-
rie – som i alla sina versioner – att byg-

gas i över en miljon exemplar under sian 
15 år i produktion.

De Giulior som valts ut för att repre-
sentera modellserien på Goodwoods 
Festival of Speed var – kanske helt själv-
klart – en 1750 GT Am från 1970 utveck-
lad från 1750 GT Veloce i amerikansk 
verison (därav namnet Am) och Alfas 
enfant terrible 1300 GTA Junior som gav 
Alfa segern både 1971 och 1972 i EM för 
standardvagnar.

Med dagens mått är effektsiffror och 
prestanda kanske aningen imponerande, 
men på den tid det begav sig utgjorde 
dessa bilar den yttersta spjutspetsen för 
racingteknologi. GTA 1300 Junior på 1 
290 cc och 165 hk och 1 985 cc med 230 
hk i GT Am var overkliga siffror. Idag 
pyser exempelvis MiTo Multiair omkring 
med 170 hk ur 1,4 liter… Undrar hur 

varvtiderna skulle skilja sig åt mellan en 
standardutrustad MiTo QV och en 1300 
GTA Junior?

Hursomhelst, bland de närmast oräk-
neliga segrar som skördades av de olika 
verisonerna GTA, GT Am och GTA 1300 
Junior är det en bragd som sticker ut 
extra mycket; GTA:n var den första att 
förhandla sig genom Nordscheliefes 24 
km på mindre än tio minuter.

Som extra prydnad utöver racingver-
sionerna av Giulior fanns även prototy-
pen till vackra Giulia SS. Designen stod 
Bertone för och just denna protyp produ-
cerades bara i ett exemplar.

Det har skrivits förr och jag har 
tänkt tanken förr; nästa år SKA jag till 
Goodwood Festival of Speed!

Vad kan man säga?  Motorljud, doft och fart från en bil som representerar 
det som varit – då det var som bäst i mitt tycke.

Juan Manuel Fangio – en av racingens absolut största – körde denna vagn 
1953.

Eldsprutande fartmonster som med fyrhjulsdrift och turbo var en stor-
hetstid inom DTM–serien i Tyskland.

Backtävling och 4,7–liters V8. Det är rätt OK även med dagens bilar…

Giulia TI som satte begreppet sportig familjesedan på kartan. En viktig del 
av  Alfa Romeos utbud med efterföljare som  Alfetta, 75, 155 och 156.

En av förlagorna till Giulia SS, byggd av Bertone. Är det inte lite Fiat 
Dino–linjer över framskärmarna?
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Sista helgen i mars var det stor 
motormässa i Malmö – själva 
Motormässan – med en unik 
Alfa Romeo i klubbens monter! 

Mässan arrangerades i nybyggda, 
knappt färdigställda mässhallar. 
Club Alfa Romeo fanns givetvis på plats 
och informerade om klubben. I montern 
fanns en av de två 8C cabriolet som finns 
i landet. Vilken sång det är i motorn på 
den bilen.... 
Intresset för bilen och för Alfa Romeo 
generellt var stort även om det kändes 
att folk är försiktiga med sina pengar nu 
i Euro–krisens tider. 
Precis som vanligt erbjöd vi genom för-
köp rabatterade inträdesbiljetter till våra 
medlemmar. Detta hörsammades av 
nära hundratalet alfister – hoppas ni fick 
valuta för pengen! 
Mässan i övrigt kändes lite fattig speci-
ellt på nybilssidan då flera av de stora 
märkena inte fanns representerade. 
Bil–klubbar och entusiaster var rikligt 
representerade. Av telefon/satellit–TV–
försäljare fanns det relativt få vilket var 
skönt bara det. 
Stort tack till alla Er som hjälpt till i och 
med montern.

BJÖRN NILSSON

I MALMÖ
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Loppet grundades redan 1906 och var 
ett av dåtidens stora i trakterna runt 
Palermo på Sicilien.

1923 kom Alfa Romeo till start med 
ett stall som leddes av Joseph Merosi och 
bestod av fyra bilar körda av Antonio 
Ascari, Enzo Ferrari, Giulio Masetti och 
Ugo Sivocci. Den senare var god vän 
med Enzo Ferrari, erfaren tävlingsförare 
och tekniskt kompetent, men hade – utan 
egen förskyllan – hamnat i bakvattnet 
som vissa förare alltid gör, och kallades 
för den evige tvåan.  Inför tävlingen lät 
Ugo Savicci dekorera sin Alfa Romeo RL 
med en grön fyrklöver mot en fyrkan-
tig vit bakgrund som vridits 90 grader 
från horisontalplanet så den liknade ett 

ruter–tecken, allt för att bryta andraplat-
strenden.

Under tävlingen utkristalliserades 
en duo som slog som segern, bestående 
av ledaren Ascari i Alfa följd av stall-
kamraten och den evige tvåan Sivocci 
på andra plats.200 m före mål stannade 
Ascaris motor tvärt, och Sivocci kunde 
ta sin första – och som det skulle visa 
sig – enda stora seger i racingkarriären 
då han förolyckades senare samma år på 
Monza. Olycksbilen hade nummer 17, ett 
nummer som sedan dess aldrig använts 
på en officiell tävlings–Alfa.

Alltsedan dess har fyrklövern hängt 
med Alfa Romeos tävlingsbilar, även 
om den fyrkantiga vita bakgrunden 

Alfa Romeos flaggskepp 2012, Giulietta QV, 
vid pressvisningen på Balocco 2010.

QUADRIFOGLIO VERDE – DEN GRÖNA FYRKLÖVERN

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Alfister världen över är väl bekanta med Alfa fyrklöver mot vit bakgrund. Historien 
bakom den börjar redan 1923, i samband med det årets Targa Florio.

1924 ersattes av vit trekantig bakgrund 
till minne av den saknade Sivocci. 
Ytterligare en välkänd logotyp från täv-
lingsvärlden är Autodeltas målflagga, 
men den får vi återkomma till vid senare 
tiullfälle.

1963 sattes märket för första gången 
på en produktionsbil, då Giulia TI visa-
des för första gången. Under 1980–talet 
användes både Quadrofoglio Verde och 
Oro (guld). Verde användes för sporti-
gare versioner emedan Oro användes 
för maxutrustade topp–modeller. Vem 
minns inte Alfetta QO i början av 80–
talet?

Tipo 33 i raceskick. Observera QV–märket bredvid Autodeltas flagga. Foto: RM Auctions

Ugo Sivoccis Alfa Romeo RL är idag en del av Alfa Romeos historiska samlingar.

En av Alfas mer framgångsrika tävlingsvagnar Tipo 159.
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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.
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NOSTALGIA&BÖCKER

16

14

20

21

NOSTALGIA&BÖCKER

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.

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

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
PRIS 500:- PLUS FRAKT
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.

28 THE ALFA ROMEO V6 
ENGINE HIGH-PERFORMANCE 
MANUAL
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:-

160 sidor tjock finns den nu i lager hos oss 
bågnande av information om hur man skräm-
mer upp sin V6:a, eller bara vill veta mer om 
hur V6:an fungerar.
De sista 30 sidorna handlar om hjulupphäng-
ningar och växellådor på bakhjulsdrivna bilar.
REKOMENDERAS.

29 ALFA ROMEO ALFASUD 
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
128 rikt illustererade sidor om årets jubileums-
barn, Alfasud 40 år.
Texten är på Italienska men om språkkunska-
perna är begränsade
gör bilderna ändå boken intressant för Sud 
freaken.

30 ALFA ROMEO ALLOY TWIN-
CAM COMPANION 1954-1994
AV PAT BRADEN
PRIS 320:- PLUS FRAKT 
280 sidor Amerikansk, trevlig bok av exper-
ten Pat Braden R.I.P med allmän historik om 
Alfa Romeo innan den går in på djupet med 
modellerna inom Giulietta, Giulia och Alfetta 
familjerna.
Intressant för både ägare och spekulanter på 
någon av dessa modeller.
Finns även ett par matnyttiga kapitel om Spica 
insprutningen och Bosch Insprutningen.

31 MONTREAL THE DREMCAR 
THAT CAME TRUE.
AV BRUCE TAYLOR
PRIS 450:- PLUS FRAKT
Bruce taylor skrev den ultimata bibeln om 
Alfa Montreal det material som inte rymmdes 
i den finns i denna bok på 200 sidor och 575 
bilder ett måste för Montrealentusiasten.

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.
Finns även att köpa via klubbens webshop 

http://www.alfaromeoshop.se/bocker/

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.

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 THE ALFA ROMEO DOHC 
ENGINE HIGH-PERFORMANCE 
MANUAL
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. Uppdaterad och numera 138 sidor 
tjock, slutsåld på många ställen men klubben 
har...

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
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AKTIVITETER CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 2012AKTIVITETER CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 2012
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