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hjulnötslösningDell’Automobile

AlfA 166 lifestyle-
mässA

Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Pininfarina



Så är vi inne i ett nytt år, redan har nära två 
månader gått och vi kan se fram emot lite var-
mare dagar inte allt för långt bort, allt i sin tid. 
Vi i styrelsen har haft vårt första möte för året, 
IT projektet löper på och förhoppningstid kan 
det bli under senvåren som det kan lanseras 
och vi alla kan få en ännu bättre plattform att 
jobba med. Vi får många bra träffar i år och 
de finns med i detta KB, utöver dessa så hop-
pas vi på många spontanmöten under året 
och vi har som ni vet en träffbudget så ni kan 
få bidrag till er träff, oavsett det är för kaffe 
eller glass, hör av er till styrelsen, styrelsen@
alfaromeo.org

En av de större träffarna är en uppfäll-
ning på Storforsen som ordnades av Gunnar 
Sundgren, dock blir det på annan ort i år och 
er kan ni läsa här i KB så klart, inte riktigt lika 
långt norrut denna gång. Otroligt roligt att vi 
får detta lite norr så inte allt kretsar på nedre 
halvan av landet, tack för det Gunnar J 

Jag var på Lifestyle Motorshow som av på 
Älvsjömässan i Stockholm, FGA hade en bra 
monter med alla sina varumärken, inkl Alfa 
med två Giuliettor på plats och dessutom bra 
uppställning med Fiat, nya Panda 4x4, 500, 
nya 500L, Fremont mm. även om utbudet 
på Alfamodeller inte är det största så känns 
det bra att se hur FGA visar upp sig och får 

uppmärksamhet. När jag var på plats var det 
faktiskt mest besökare just hos FGA vilket var 
riktigt kul att se. 
Under året så kommer ju 4C och enligt infor-
mation så är det ca 10st beställda i Sverige hit-
tills, det ska bli riktigt kul att se om alla fak-
tiskt kan få eller om antalet inte är tillräckligt.

Klöverbladet eftersöker artiklar och insän-
dare, vår redaktör Staffan Erlandsson behöver 
få in material från träffar, det kan vara en 
pizzaträff eller garageträff under vintern, en 
spontanträff på en parkering eller vad som 
helst, jag vet att det sker men skicka gärna in 
lite bilder och en kort text så vi får se er.

Klubben söker också projektledare och du 
får gärna höra av dig till mig så kan jag berät-
ta mer. I korta drag är det för uppstart av lite 
nya projekt och även hjälp med befintliga, du 
kommer att få stöd av styrelsen och befintliga 
personer med bra erfarenhet. 
Du som söker får gärna komma med egna 
idéer och initiativ för olika event och träffar, 
det är bra om du verkligen tycker det är kul 
med Alfa och att hitta på saker. 
Hör av dig så tar vi det vidare.

Trevlig läsning av resten av Klöverbladet!
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Club AlfA Romeo, C/o ToRbjöRn Wulf, 

VinbäRsVägen 22, 168 59 bRommA

STYRELSEN 2013
ORdföRaNdE
Torbjörn Wulf
VinbäRsVägen 22, 168 59 bRommA

Tel: 0734-425 72 21

mAil: oRdfoRAnde@AlfARomeo.oRg

VicE ORdföRaNdE
niclas rosengren
dAlesläTT 1, 460 21 upphäRAd

Tel: 070-288 40 83

mAil: RosengRen.niClAs@gmAil.Com

SEkRETERaRE
charloTTe jacobson
ekbACkA, ekebeRgsVägen 9

645 97 sTAllARholmen

Tel: 070-533 81 09

ChARloTTe.jACobson@mAil.Com

kaSSöR
Mikael grans
edVin Adolphssons Väg 6,

169 40 solnA

Tel: 073-500 19 65

mAil: kAssoR@AlfARomeo.oRg

LEdamöTER
PeTer braun
helgonAgATAn 112, 442 41 kungälV

Tel. 076-223 17 77

mAil: peTeRbRAun7706@gmAil.Com

annie kärävä
polgATAn 91, 216 11 limhAmn

Tel: 076-147 12 57

mAil: Annie_kARAVA@yAhoo.Com

Åke nyberg
sAndbRoVägen 28, 183 30 Täby

Tel: 070-840 74 07

mAil: Ake.nybeRg@pAR.se

gunnar sundgren
VinTeRmyRVägen 7, 905 96 umeå

Tel: 070-579 49 44

mAil: 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
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

6960	 LönnbLad	 Peter	 djuPebovägen	28	 735	91	 Surahammar	

6961	 guLbrandSen	 Svein	 SundåS	 n-1798	 aremark	 norge

6962	 heLeniuS	 johan	 riSta	101	 747	92	 aLunda	

6963	 nord	 gert	 viStena	korSbacka	herrgård	 596	92	 Skänninge	

6964	 kaiSer	 henS-Peter	 roSLagSgatan	19	Lgh	1501	 113	55	 StockhoLm	

6965	 heLgeSSon	 marcuS	 vindragarevägen	8,	3tr.	 117	50	 StockhoLm	

6966	 thoreLL	 tommy	 trevebovägen	19	 184	32	 åkerberga	

6967	 hiLdingSon	 Fredrik	 kyrkeStenSvägen	5	d	 441	35	 aLingSåS	

6968	 Lundberg	 thomaS	 dammvikSvägen	16	 443	71	 gråbo	

6969	 hoLmbäck	 uLF	 bäckStigen	9	 784	73	 borLänge	

6970	 LarSSon	 björn	 diLigenSvägen	5	 466	95	 SoLLebrunn	

6971	 Sangin	 Sidiq	 Lindgatan	4	b	Lgh	1101	 214	48	 maLmö	

6972	 SvenSSon	 johan	 nannaS	vej	2	 1540	 veStby	 norge

6973	 anderSSon	 emiL	 Södra	varaLövSvägen	33	 262	69	 ängeLhoLm	

6974	 kymaLainen	 veikko	 PeLtotie	9	 04260	 kerava	 FinLand

6975	 heLeniuS	 georg	 kärLekSStigen	1	 192	51	 SoLLentuna	

6976	 evertSon	 LarS	 utSiktSvägen	3	 137	97	 årSta	havSbad	

6977	 oLoFSSon	 bo	 box	45	 155	21	 nykvarn	

6978	 cLaeSSon	 anderS	 merkuriuSvägen	57	 554	73	 jönköPing	

6979	 PerSSon	 chriSter	 Storgatan	44	a	 643	30	 vingåker	

6980	 meLeri	 edoardo	 kiLLingvägen	24	d	 811	37	 Sandviken	

6981	 brink	 jan	 Fru	marineSväg	14	 291	75	 FärLöv	

6982	 brindeSjö	 conny	 Studievägen	23	 142	33	 SkogåS	

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

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

mar utspridda över hela landet. klubbens medlemmar äger idag 

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

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

nord, Väst och syd, med aktivitetscentra i stockholm, umeå, 

göteborg och malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

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

bland annat sex nummer av vår tidning klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. 

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

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

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

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du henrik på 

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

e-post, medlem@alfaromeo.org

bli	medlem	i

Svezia

Svezia
	 nYHETSrEDAKTÖrEn	FUnDErAr	 STAFFAn	ErLAnDSSOn

Bresaola eller falukorv och stuvade morötter?
I våras gick det inte att stå emot längre. Efter 

två år med en spontanköpt Honda CR–V som 
familjebil började Blocketjakten – bilen skulle 
bort!  Krocksäkerhet, antisladdsystem och inre 
säkerhet har utvecklats enormt sedan år 2000, 
och att inte ta del av denna tekniska landvinning 
kändes dumdristigt. Det var dags för en Alfa 159 
2,0 JTDm med TI–paket. Det fanns en röd med 
dragkrok som skulle passa perfekt. Drygt ett år 
gammal, lagom pris och läckert läder med röda 
sömmar. Efter provkörning av en 1750 TBi med 
samma specifikation för Klöverbladets räkning 
året innan framstod 159:an som det enda valet.

Samtidigt fanns funderingar att ta över en 
sommarstuga som min mormor en gång lät bygga 
i Långsjö, nära Rommeheds flygfält i Dalarna. Det 
var mycket arbete eftersom stugan stått orörd sex 
år. Sista vägsnutten till stugan är en brandgata 
som anlades i förhistorisk tid. Tvärbrant, stenig 
och spårig. Svaga minnesbilder om markfrigång 
på Alfa 159 med TI–paket irrade omkring som 
hjärnspöken samtidigt som jag med bestämdhet 
visste att vare sig fyrhjulsdrift, lågväxel eller lås-
bar mellandiff stod på tillvalslistan.

Alla sparade 159–sökningar på Blocket ersattes 
av två nya alternativ – Subaru Forester och Suzuki 
Grand Vitara. Priser, motorer och dragförmåga 
analyserades. Till sist var det Grand Vitara som 
gällde. Plötsligt dök det upp en ett år gammal och 
faceliftad bil med nya 170–hästarsmotorn. Priset 
var ett klipp men destinationen var långväga; 
Karlskrona!

Efter bilköp och övernattning blev det 
Marinmuseum med ointresserad femårig dotter. 
Museets höjdpunkt blev för hennes del den abbor-
re vi såg genom fönstren i museets tunnelsystem 
under vattnet. Inget som helst intresse för vare 
sig robotar eller motortorpedbåtar. Däremot stötte 
vi ihop med Challengeföraren Niclas Rosengren 
med familj på museet, så lite Alfaanknytning blev 
det ändå. 

Hursomhelst, idag består glädjevagnparken 
av en 156 2,0 TS med nätt 9 000 mil på mätaren 
och en helrenoverad 75 2,0 TS klar för banmöten. 
Sommarstugan ska helrenoveras och dragför-
mågan testas varje dag i den branta backen med 
1 400 kg på dragkroken. Fyrhjulsdriften är en 
dröm varje gång jag ska iväg från en stoppskylt, 
markfrigången förhandlar både snövallar och 
stenar och bilen går som en klocka. Men form, 
design och glädje saknas. Kokt potatis, falukorv 
och stuvade morötter är säkert bra men sparris, 
bresaola, pinjenötter, parmesan och crema di bal-
samico är både godare, snyggare och framförallt 
glädjande mat att äta. Varför byggdes ingen 159 
Crosswagon?

Icke förhandlingsbar oförmåga – stenig backe, Alfa 159 och 1 400 kg släpvagn.
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SEKrETErAr-rEFLEKTIOnEr	 CHArLOTTE	JACOBSOn

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

Club
Alfa Romeo 

Svezia

bli	medlem	i

– då visstE hon intE att dEt var BilEn 

soM skullE Bli BEröMd.

Grahnturismo 

#7

Härom kvällen när jag var ute och promenerade hunden 
råkade jag på en asförbannad thujahäck. Den hade helt klart 
satt sig i sinnet att vi skulle inte passera, vilket den kommu-
nicerade med yviga frustanden och skrap med foten. Hunden 
markerade sitt missnöje genom att pliktskyldigast skälla några 
gånger, men indikerade att hon hade ingen lust att utmana den 
där häcken. Så vi fick vända och gå den långa omvägen hem.

Nu är det ju inte så att jag tror att thujahäcken var besatt 
som i en Stephen King-bok, jag bor ju på landet så jag utgår 
ifrån att det stod minst ett vildsvin på andra sidan den där 
häcken. Historien kan i alla fall bidra till att illustrera det fak-
tum att ibland är inte den kortaste vägen den som är den mest 
optimala. IT-projektet har länge varit på gång och kommit ing-
enstans, men är nu faktiskt på väg att realiseras. Jag hoppas och 
tror att det ska visa sig att den långa processen faktiskt varit till 
nytta. Många i klubben har nu varit inblandade och funderat 
länge och väl på förutsättningarna och kraven. Hur som helst 
är det spännande att vi under året kommer att kunna utforska 
vår nya hemsida tillsammans. Tack och lov ”spännande” på ett 
annat sätt än ett möte med ett vildsvin en mörk kväll.

Man hör ofta att folk undrar: ”Vad gör styrelsen?”  Och 
jag menar inte bara i vår klubb. Har man som jag suttit även i 
andra styrelser så vet man att det är en ganska vanlig fråge-
ställning, vare sig det är en bostadsrättförening eller en sport-
klubb. Styrelser arbetar ofta hårt och samvetsgrant för sina 
medlemmars bästa, så också styrelsen i vår klubb. Problemet 
är att det kan vara svårt att kommunicera utåt. Vi ägnade till 

exempel vårt senaste styrelsemöte åt att diskutera budgetfrågor, 
ta beslut om avtal för tryckerikostnader och royalties, rapporte-
ra från kontakter med FGA, precisera betallösningar, bestämma 
representation till SBF:s årsmöte, presentera kommande annon-
ser i KB, ta upp hur vi ska hantera påminnelser för obetalade 
medlemsavgifter, samla in uppgifter om årets evenemang för 
rapportering till MRHF och publicering i vår kalender i KB, 
samt påbörjade planeringen för årsmötet om tio månader.

Inget av det ovanstående gör sig som ett tjusigt reportage i 
Klöverbladet, trots det är det den typ av infrastruktur som gör 
klubbens verksamhet – alla de där roliga träffarna vi vill åka på 
– möjligt. I stort sett varje styrelsemedlem ansvarar under året 
för en större träff som klubben arrangerar eller deltar i. Men en 
klubb är inte roligare än dess aktiva, arrangerande medlemmar 
(som vi glädjande nog har många av). Styrelsens arbete består 
i att tillhandahålla struktur och ramar, det är medlemmarna 
som måste fylla dessa ramar med innehåll. Ungefär på samma 
sätt kan man säga att styrelsen ser till att det finns en hemsida 
och medlemmarna fyller den med forumdiskussioner. Utan den 
ena, inte den andra. Med andra ord så är det du som är klub-
ben. Har du ett uppslag till en kul aktivitet, en lattjo pryl till 
shoppen, en genialisk lösning på ett problem – då ska du höra 
av dig till styrelsen och be om hjälp, stöd och resurser för att 
genomföra den!

ha deT goTT!
charloTTe

Den 2:a januari samlades ett gäng 
medlemmar för att försöka mejsla ut 
detaljerna till hur nya hemsidan ska 
fungera. Avsikten var att försöka se 
till att leverantören som ska bygga 
vår nya hemsida får en så bra start 
som möjligt. 

Eftersom klubbens motto i allt är 
att vi ska ha kul medan vi håller på 
så möttes vi upp hemma hos mig på 
landet i Stallarholmen för lite helg-
stämning och kvardröjande julmys. 
Raskt tapetserades köket med brunt 
paketpapper som fick fungera som 
anslagstavla där alla idéer samlades. 

Vi drog igång före elva på förmid-
dagen och jobbade fram till 22:42 när 
vi kunde konstatera både att vi åstad-
kommit en hel del och att det var 
dags att avsluta. Under arbetets gång 
passade vi på att avnjuta en lunch på 
hantverksmässigt tillverkad salsic-

vinter-WOrKSHOP om it
TExT & fOTO: chaRLOTTE JacOBSON cia från lokala Köttbutiken Millert & 

Dahlén och till kvällen åt vi middag 
bestående av tjälknul och potatisgra-
täng. Tolv timmars hårt manglande 
kräver sitt bränsle.

Detta är ett exempel på hur klub-
ben arbetar bakom kulisserna, med-
lemmar som tar tid från sina semes-
trar och arbeten för att se till att klub-
ben fungerar. Niclas Rosengren åkte 
38 mil, enkel resa, enbart för den här 
workshopen. Det är också ett exempel 
på den typ av lokala träffar som klub-

ben gärna vill uppmuntra till. Det 
behöver inte vara så komplicerat att 
göra nåt kul tillsammans. Kom på en 
idé, samla ett gäng, ordna förtäring! 
Klubben sponsrar så gärna.
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Referens Plats och ort Datum 
Charlotte Jacobson Quality Hotel Panorama 2012-12-01 
 Göteborg 

 
Protokoll från årsmöte 2012-12-01 
Club Alfa Romeo Svezia 

 

Dagordning 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012 

8. Revisionsberättelse för 2012 

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

10. Fastställande av medlemsavgifter 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2013 

12. Ändring av föreningens stadgar enligt styrelsens förslag 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse 

15. Fyllnadsval av ersättare på ett år för styrelseledamöter som avsagt sig fortsatt 
styrelseuppdrag före avslutad period. 

16. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse 

17. Val av två revisorer för 2013 

18. Val av ledamöter i valberedningen för 2013 

19. Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål 

20. Övriga frågor 
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Protokoll 

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

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
Namnlista för röstberättigade medlemmar hade lagts ut för undertecknande. 
Sekreteraren (BMH) frågade om denna lista kunde utgöra röstlängd för mötet och 
så beslutades. Röstlängd bifogas protokollet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet föreslogs och valdes Håkan Andersson. Till 
mötessekreterare föreslogs och valdes Charlotte Jacobson. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Mikael Kahlin samt 
Johan Moberg. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Ordförande (TW) förklarade att mötet hade blivit vederbörligen utlyst genom 
utskick av kallelse i Klöverbladet i början av november 2012. Kallelse har också 
publicerats på klubbens hemsida på Internet. Dokument utsändes per e-post före 
mötet till medlemmar med registrerade e-postadresser i medlemsregistret. 
Beslutades att mötet utlysts i laga ordning. 

5. Fastställande av föredragningslista 
Beslutades att fastställa dagordningen enligt förslag. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 
Klubben sekreterare, Bo M. Hasselblad, redogjorde för styrelsens 
verksamhetsberättelse tillsammans med en uppföljning av verksamhetsplanen, 
punkt för punkt, för 2012. Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig hos klubbens 
sekreterare före mötet och ingick i det utskick som gjorts via e-post. 
Klubben har 1956 medlemmar (varav 33 avgiftsbefriade). Ansvarig för klubbens 
kansli har varit Ola Sjöswärd.  
Följande områden höll korta presentationer av årets verksamhet och planer för 
2013: IT-projektet (Niclas Rosengren och Charlotte Jacobson); Banmötesgruppen 
(Björn Ek); Challenge (Stefan Atterhall). 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
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7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012 
Med anledning av att klubbens kassör, Mikael Grans, inte hade möjlighet att delta 
på årsmötet, gick klubbens ordförande, Torbjörn Wulf, igenom klubbens balans- 
och resultaträkningar samt redogjorde för det gångna året samt klubbens 
nuvarande ekonomiska läge. Året visade ett underskott med 267 712 kronor. 
Ordförande beskrev närmare några av de faktorer som påverkat resultatet där 
frånvaro av ett bil-lotteri under året jämfört med föregående, avskrivningar i 
samband med överlåtelse av klubbshoppen, ett annonstapp för KB samt ökade 
kostnader för banmöten haft betydelse. Med avseende på klubbens negativa 
resultat har styrelsen valt att avstå från den ersättning som beslutades om vid förra 
årsmötet. 
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 
Förvaltningsberättelsen och styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes av 
årsmötet. 

8. Revisionsberättelse för 2012 
Mötesordförande Håkan Andersson förevisade i egenskap av revisor den 
revisionsberättelse klubbens två revisorer avgivit och revisionsberättelsen 
godkändes. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Klubbens styrelse beviljades enhälligt ansvarsfrihet för den period revisionen 
avser i enlighet med revisorernas förslag. 

10. Fastställande av medlemsavgifter 
Klubbens ordförande (TW) förelade årsmötet styrelsens förslag att 
medlemsavgiften för 2013 bibehålls vid 395 kronor. Mötet beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2013 
Ett antal olika områden ingår i det förslag till verksamhetsplan som färdigställts 
för årsmötet. Verksamhetsplanen är avsedd att ge styrelsen en uppfattning om i 
vilka områden fokus bör ligga under det kommande året, samtidigt som den 
överlåter en stor del av frihet till den inkommande styrelsen att tolka och 
genomföra planen i enlighet med de kompetenser och resurser den har till sitt 
förfogande.  
Fokus kommer under 2013 att ligga på genomförandet av en ny webplattform, 
utvidgning av det skandinaviska samarbetet, planering för en nordisk kongress 
(projektledare: Bo M. Hasselblad + ytterligare 1 person) samt det fortsatta 
främjandet av lokala träffar. 
Verksamhetsplanen godkändes. 
Ordförande (TW) presenterade sedan den budget som framlagts för årsmötets 
övervägande. Budgeten för 2013 siktar på ett plus-/minus-noll-resultat. 
Mötet beslutade godkänna budget för 2013. 
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12. Ändring av föreningens stadgar enligt styrelsens förslag 
Styrelsen förelade ett förslag till antagande av ändringar i stadgarna för 
föreningen. Sekreteraren förklarade att ändringarnas syfte var att korrigera ett 
misstag från tidigare stadgeändring där 20 § Ärenden vid årsmötet ändras till att 
punkt 13 nu, förutom val av ordförande, också ska inkludera val av vice 
ordförande.  
Inga invändningar mot förslaget fanns och årsmötet antog styrelsens förslag. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Styrelsen har inga andra förslag än det om stadgeändring som behandlades under 
punkt 12. Inga motioner har inkommit. 

14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens 
styrelse 
Valberedningens ordförande, Björn Nilsson, informerade årsmötet att 
valberedningen föreslår omval av Torbjörn Wulf till ordförande. Till vice 
ordförande föreslår valberedningen Niclas Rosengren. 
Torbjörn Wulf valdes enhälligt till ordförande. 
Niclas Rosengren valdes enhälligt till vice ordförande 

15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse 
Valberedningen förslog att antalet styrelsemedlemmar för det kommande året 
skulle vara ordförande, vice ordförande plus sju styrelsemedlemmar. Därför skall, 
för en period av två år, väljas tre styrelseledamöter. Bo M. Hasselblad och Mikael 
Kahlin har avböjt omval.  
Valberedningens förslag var omval av Gunnar Sundgren samt nyval av Annie 
Kärävä och Peter Braun. 
Inga ytterligare förslag framlades. Ordföranden ställde frågan om de av 
valberedning föreslagna ledamöterna kunde väljas med ett beslut och mötet 
godkände det förfarandet. Årsmötet beslutade enhälligt att välja ledamöter till 
klubbens styrelse i enlighet med valberedningens förslag. 

16. Val av två revisorer för 2013 
Valberedningen föreslog omval av Håkan Andersson och Anders Hellberg som 
revisorer för det kommande verksamhetsåret. Årsmötet valde enhälligt de 
föreslagna som klubbens revisorer. 

17. Val av ledamöter i valberedningen för 2013 
Ordföranden förklarade att valberedningen skall bestå av två ledamöter varav en 
skall utses till ordförande. Fredrik Sigbjörnsson har avböjt omval. Till ny medlem 
av valberedningen föreslogs Henrik Selbo. Till valberedning valdes enhälligt Björn 
Nilsson och Henrik Selbo samt beslutades att Björn Nilsson skall vara 
valberedningens ordförande. 
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18. Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål 
Ordföranden informerade årsmötet att klubbens förtjänsttecken för extraordinära 
insatser i klubbens tjänst är en utmärkelse där mottagare utses av ordföranden. 
Antalet mottagare kan vara 0-3. 
Mottagare av Förtjänsttecken Röd Nål för 2012 är: 
Fredrik Sigbjörnsson 
Stefan Atterhall 
Björn Ek 

19. Övriga frågor 
Björn Ågren väckte frågan om man i samband med klubbens banmöte (2 dagar) på 
Kinnekulle under augusti 2013 skulle kunna arrangera ett större evenemang med 
bilutställning mm. Förslaget väckte stort bifall och Björn Ågren fick i uppdrag att 
sätta ihop en projektgrupp som ska ta fram ett förslag på detta. 
 
Till sist tog sekreteraren Bo M. Hasselblad ordet och ville rikta ett stort tack till alla 
medlemmar i klubben nu när han efter 6 år kliver av från klubbens styrelse och 
uppdraget som sekreterare. 

Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de deltagande medlemmarna och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 

_____________________________________ ________________________________ 
Charlotte Jacobson, Sekreterare Ort och datum 
 
Undertecknat: 

_____________________________________ ________________________________ 
Håkan Andersson, Mötesordförande Ort och datum 

_____________________________________ ________________________________ 
Torbjörn Wulf, Ordförande Ort och datum 
 
Protokollet justerat: 

_____________________________________ ________________________________ 
Johan Moberg Ort och datum 

 

_____________________________________ ________________________________ 
Mikael Kahlin Ort och datum 

Som ny i styrelsen fick jag förfrågan om 
att presentera mig i denna fina klubbtid-
ning. Ser mig själv inte som en stor skri-
vare, men samtidigt så kände jag ändå att 
ni medlemmar har rätt att veta vilka vi är 
som sitter i styrelsen.

Mitt intresse för Alfa Romeo började 
ungefär för ca 18-19 år sedan när jag gick 
på gymnasiet. Ingen av mina vänner eller 
bekanta var speciellt intresserade av detta 
märke, så man kan inte säga att jag blivit 
påverkad av någon direkt. Snarare så fick 
man istället höra en del skeptiska röster. 
Detta brydde jag mig som tur är inte om. 
Det som fick mig att gilla Alfa var desig-

nen, sportigheten och charmen. Att ha en 
bil som stack ut och var lite egen var också 
ett stort plus. Alfa känns lite ’’exclusive’’ 
fast inte på ett vräkigt sätt utan på ett lätt-
samt, charmigt och vackert sätt.

Under gymnasietiden och de 2 åren 
efter då jag bara studerade så läste man 
och fantiserade om att ha en Alfa. Jag var 
nära på att köpa en 33:a men rost i golvet 
avskräckte. Det var nog bra att jag inte 
köpte denna bil då. Risken hade varit stor 
att jag inte skulle haft råd att hålla igång 
den då jag bara studerade. 

När jag väl började jobba så fick det bli 
medlemskap i klubben och inköp av en 
164 V6 -93:a. 164:an var en riktigt trevlig 
bil med en härlig motor. Vårdade den 
ömt och hann under de 1,5 åren jag hade 
den med både utlandsresa och lite allmän 
styling som 17” fälgar, sänkning och lite 
lackering. 

Våren 2000 blev det dags att sälja den 
och det blev köp av en helt ny röd 156 TS 
SP3 med svart skinnklädsel. Efter detta 
så har det hunnits med några 156:or, GTV, 
159 och Brera.

Just nu har vi en 159 SW, 156 TS SP3 
och en grön GTV6:a. 

Något jag har blivit mer och mer intres-
serad av är bankörning vilket jag har 
använt min GTV6:a till. Tyvärr hann jag 
inte med att köra något förra året men för-

hoppningsvis så skall jag hinna med några 
banmöten med det gröna fartvidundretJ.

Jag har även under 2012 varit engage-
rad i att ordna Gokartträffar i Göteborg. 
Detta hoppas jag fortsätta med under 2013 
då dessa träffar varit så roliga och upp-
skattade.

Mitt mål som ledamot är att försöka 
bidra med idéer och aktiviteter som kan 
få klubben att vara levande med glada och 
nöjda medlemmar. 

Är det någon/några som har egna idéer 
på aktiviteter så är jag även villig att stötta 
dessa personer. Trots allt så är styrelsen 
bara en liten del av klubben. Har vi ingen 
aktiv klubb med aktiva medlemmar så blir 
det inget roligt heller. 

Jag har under dessa 15 år som medlem 
haft väldigt roligt och träffat en hel del 
trevliga människor. En del av dessa har jag 
också blivit riktigt bra vänner med. Dessa 
människor hade jag kanske aldrig träffat 
annars. 

Mitt medlemskap och intresse för mär-
ket har helt enkelt gett mig väldigt mycket 
glädje och nu hoppas jag att jag kan ge 
något tillbaka också.

Får önska alla ett fortsatt trevligt år 
med många trevliga träffar och aktiviteter.

Vi syns där ute!!

hälsningar PeTer braun

ny	Styrelseledamot

alfaromeo-forsakring.se

Det finns massor av bilförsäkringar, men bara en Alfa Romeo Försäkring. Med rätt 
skydd och generösa förmåner adderar den trygghet till din körglädje. Bland annat ingår 
reparationer med originaldelar på Alfa Romeo-verkstad, drulleförsäkring, låga självrisker, 
förlängt skydd för motor, växellåda och elektronik samt upp till 20 % samlingsrabatt för fler 
försäkringar i Trygg-Hansa.

Slå oss en signal så berättar vi mer. Vi svarar 7-21 varje dag. Du kan också läsa mer, 
räkna pris och teckna försäkring på alfaromeo-forsakring.se

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Alfa Romeo och Trygg-Hansa – ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!
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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

Klubben söker personer som kan 
berätta om hur det var förr, hur klub-
ben startade och vilka personer som 
var aktiva då. 

Inför att vi kommer att få en ny 
hemsida skulle vi vilja dokumentera 
klubbens historia. Vi kommer där 
att kunna samla och presentera hur 
klubben såg ut och fungerade under 
årtiondena från -56 fram till dags 
dato. Kanske vill du skriva en artikel 
eller också har du bara en anekdot du 
vill dela med dig av: vi uppskattar 
alla bidrag! 

Vi hoppas också att det finns de 
som har äldre klubbdokument och 
gamla exemplar av Klöverbladet som 
vi kan få tillgång till (låna) för att 
scanna in och lägga upp på hemsidan.

kAn du nåGot om 
klubbens historiA?

Skriv gärna och anmäl ditt intresse 
att delta i klubbens historieskrivning 
och berätta om du har gamla doku-
ment eller Klöverbladet och i så fall 
från vilken period. Det går bra att 
skicka brev eller e-post till:

Club Alfa Romeo Svezia

Ekebergsvägen 9

645 97 Stallarholmen

eller 

sekreterare@alfaromeo.org

Nicola Romeo, en stötesten i grundandet av 
Alfa Romeo.

ny	Styrelseledamot Jag är av finsk ätt - uppvuxen i 
Västerås - och nyligen nerflyttat till 
Sibbarp i södra delen av Sverige. Min 
barndom tillbringades till stor del i pit-
lane på olika svenska och finska racing-
banor, rally och isbanor där min pappa 
utan större framgång försökte tävla 
i många olika bilar (aldrig Italienskt 
dock). Där har vi en trolig förklaring till 
mitt bilintresse.

Har alltid tagit del av klubbliv inom 
något med bilar. Jag var med och starta-
de en folkvagnsklubb i Västerås för mer 
än 25 år sedan, och tycker allt med fyra 
hjul och en motor är roligt. 

Mitt Alfa-intresse började  runt 2001 
då jag blev sugen på en cabriolet. Jag var 
runt och kollade på mångt och mycket, 
men fick aldrig den rätta känslan, inte 
förrän en kompis pekade i riktning mot 

en Alfa Romeo Spider. Vilken väghåll-
ning, vilken respons, vilket nöje! På den 
tiden visste jag knappt vad en Alfa var, 
men det kom att ändra sig. Jag var fast 
redan från första provkörningen! Jag har 
fortfarande den pärlan kvar. Har dess-
utom haft en 156 GTA SW som dessvärre 
blev inlöst efter att jag blivit påkörd av 
en polisbil (!). Är idag även stolt ägare till 
en 164 QV.

Jag får erkänna att mitt interesse för 
bilar inte stannar vid Alfa. Med min 
man har vi idag ett antal bilar av olika 
märken, primärt ett par stycken gamla 
folkvagnar och en trevlig Lancia Delta av 
rally-modell. Vi har totalt nio bilar och 
en motorcykel, men inte alla får rulla på 
en gång. Varje bil har sitt syfte beroende 
av tid och säsong. 

hälsningar annie käräväAnnie Kärävä

Club Alfa Romeo 
Svezia

bli	medlem	i
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Webbshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post info@verktygsboden.se 
Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Butik i Borås  källbäcksrydsgatan 1, tel. 033-15 72 75
ordertelefon  Måndag-fredag 8-17, tel. 033-20 26 50

Butik i Veddige  Västra ringvägen 4, tel. 0340-59 68 00

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre transportfor-
don. Perfekt lyft för garaget eller verkstaden. Passar så väl proffs som hobbymekaniker. Lyften har manuell 
frigöring av låsspärrar på båda sidor. Den är utrustad med en kraftig aluminiummotor på 2200 W med kyl-
flänsar som förebygger överhettning. Manöverboxen har ett 24 V styrsystem. Lyftarmarna är symmetriska 
och är även utrustade med klämskydd. 

Denna lyft ersätter våra två tidigare storsäljare 85508 och 69440.
Lyften är från samma fabrik och håller samma höga kvalitet.

Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta lyfthöjd: 105 mm
Maximal bredd på fordon: 2400 mm
Totalhöjd: 2826 mm
Höj/sänktid: 75/45 sek
Vikt: ca 680 kg
Spänning: 230 V
Motoreffekt: 2200 W

Art.nr 487663
Tvåpelarlyft 3200 kg, med symmetrisk arm

15 995:-
exkl. moms 12 796:-

Skålad vagn som passar
de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vrid-
bara 360°. Varje vagn
tål 500 kg. Hjulen är
tillverkade i nylon för att
inte lämna spår på golvet.
Säljs parvis.

Art.nr 50845
Hjuldolly

Blästeraggregat med 
inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett 
med utsugningsslang 
och blästerpistol.
Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
större partier på
sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
sanden.
Luftförbrukning: ca 
350 l/min

Art.nr 81857
Blästeraggregat med uppsugning

Art.nr 2237-2240
Garagegolv, 300x300 mm, 40 st

Kraftiga, snygga plattor som tål att köras på 
med bilar och andra fordon. Klickas ihop enkelt 
och lätt. Går bra att montera isär. Fungerar 
bra att lägga på golv som inte är helt släta. Ett 
perfekt sätt att få en enhetlig och fräsch stil i 
garaget. Plattornas yta är halkfri. Ändavslut 
finns som tillbehör. I varje kartong finns det 3,6 
m² golv. Hela 10 års garanti!

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5+1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar.

Pneumatisk punktsvetsborrmaskin i proffsut-
förande. Är speciellt utvecklad för att borra ut 
svetspunkter i bilkarosser, och är konstruerad 
så att borrdjupet kan bestämmas så man endast 
borrar igenom den översta plåten medan den 
underliggande förblir intakt. Maskinen levereras 
standard med borr 8 mm.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar 
då ramperna endast är 125 mm i nedfällt läge. 
Försedd med säkerhets låsning. Säljs parvis.
Lyfthöjd: 400 mm
Lyftkapacitet (per par): 1500 kg
Max hjulbredd: 30 cm

Art.nr 77868Art.nr 89665

Art.nr 32788

Punktsvetstång, 230 VPunktsvetsborrmaskin APM-2100

Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

1 998:-
exkl. moms 1 598:-

MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar 
snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder 
och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har 
alla egenskaper och funktioner som gör att du 
kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet 
kan laddas och bibehålla laddning, en speciell 
rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med säkerhetslåsning på alla 
ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas fast i golvet.

Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1860 mm
Totalhöjd: 2060 mm
Spänning: 230 V

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten. Försedd 
med svängbara hjul som gör den lätt att flytta även 
med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
av en vinkelväxel. Man vevar till rätt arbetsposition. 
Hydrauliskt höj och sänkbar i båda ändar.

Maximal karossvikt: 1000 kg
Maximal karosslängd: 5000 mm
Lyfthöjd: 480-1230 mm

Art.nr 342959

Art.nr 85268

Art.nr 81768

Batteriladdare MXS 25 EU

Parkeringslyft, fyrpelare

Karossnurra, stor

3 250:-
exkl. moms 2 600:-

3 975:-
exkl. moms 3 180:-

2 595:-
exkl. moms 2 076:-

825:-
exkl. moms 660:-

9 995:-
exkl. moms 7 996:-

2 494:-
exkl. moms 1 995:-

449:-
exkl. moms 359:-

24 840:-
exkl. moms 19 872:-

Webbshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post info@verktygsboden.se 
Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Butik i Borås  källbäcksrydsgatan 1, tel. 033-15 72 75
ordertelefon  Måndag-fredag 8-17, tel. 033-20 26 50

Butik i Veddige  Västra ringvägen 4, tel. 0340-59 68 00

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre transportfor-
don. Perfekt lyft för garaget eller verkstaden. Passar så väl proffs som hobbymekaniker. Lyften har manuell 
frigöring av låsspärrar på båda sidor. Den är utrustad med en kraftig aluminiummotor på 2200 W med kyl-
flänsar som förebygger överhettning. Manöverboxen har ett 24 V styrsystem. Lyftarmarna är symmetriska 
och är även utrustade med klämskydd. 

Denna lyft ersätter våra två tidigare storsäljare 85508 och 69440.
Lyften är från samma fabrik och håller samma höga kvalitet.

Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta lyfthöjd: 105 mm
Maximal bredd på fordon: 2400 mm
Totalhöjd: 2826 mm
Höj/sänktid: 75/45 sek
Vikt: ca 680 kg
Spänning: 230 V
Motoreffekt: 2200 W

Art.nr 487663
Tvåpelarlyft 3200 kg, med symmetrisk arm

15 995:-
exkl. moms 12 796:-

Skålad vagn som passar
de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vrid-
bara 360°. Varje vagn
tål 500 kg. Hjulen är
tillverkade i nylon för att
inte lämna spår på golvet.
Säljs parvis.

Art.nr 50845
Hjuldolly

Blästeraggregat med 
inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett 
med utsugningsslang 
och blästerpistol.
Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
större partier på
sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
sanden.
Luftförbrukning: ca 
350 l/min

Art.nr 81857
Blästeraggregat med uppsugning

Art.nr 2237-2240
Garagegolv, 300x300 mm, 40 st

Kraftiga, snygga plattor som tål att köras på 
med bilar och andra fordon. Klickas ihop enkelt 
och lätt. Går bra att montera isär. Fungerar 
bra att lägga på golv som inte är helt släta. Ett 
perfekt sätt att få en enhetlig och fräsch stil i 
garaget. Plattornas yta är halkfri. Ändavslut 
finns som tillbehör. I varje kartong finns det 3,6 
m² golv. Hela 10 års garanti!

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5+1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar.

Pneumatisk punktsvetsborrmaskin i proffsut-
förande. Är speciellt utvecklad för att borra ut 
svetspunkter i bilkarosser, och är konstruerad 
så att borrdjupet kan bestämmas så man endast 
borrar igenom den översta plåten medan den 
underliggande förblir intakt. Maskinen levereras 
standard med borr 8 mm.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar 
då ramperna endast är 125 mm i nedfällt läge. 
Försedd med säkerhets låsning. Säljs parvis.
Lyfthöjd: 400 mm
Lyftkapacitet (per par): 1500 kg
Max hjulbredd: 30 cm

Art.nr 77868Art.nr 89665

Art.nr 32788

Punktsvetstång, 230 VPunktsvetsborrmaskin APM-2100

Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

1 998:-
exkl. moms 1 598:-

MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar 
snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder 
och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har 
alla egenskaper och funktioner som gör att du 
kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet 
kan laddas och bibehålla laddning, en speciell 
rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med säkerhetslåsning på alla 
ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas fast i golvet.
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Spänning: 230 V
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med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
av en vinkelväxel. Man vevar till rätt arbetsposition. 
Hydrauliskt höj och sänkbar i båda ändar.
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Lyfthöjd: 480-1230 mm
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UPPTÄCK SANN KÖRLEK.
Alfa Romeo Giulietta lämnar ingen oberörd. Den tekniska nivån, de vackra detaljerna, det sportiga utseendet och inte minst  
körupplevelsen – allt väcker starka känslor. Förutom dessa får du högsta säkerhet med 5 stjärnor i Euro NCAP och kontroll med 
Alfa D.N.A. och elektronisk Q2 differential. Minskade CO2-utsläpp och höga prestanda med nya generationens turbomotorer.  
Dessutom ligger komfort och rymlighet i topp i klassen. Utmärkelser, tekniska innovationer och generösa garantier är givetvis 
trevligt. Men en Alfa Romeo Giulietta väljer du först och främst med hjärtat.  

alfaromeo.se

 

Alfa Romeo Giulietta Distinctive + Sportpaket 1, 120 HK. Pris 199 990 kr.

Fr o m 2013 har Alfa Romeo Giulietta 5 års nybilsgaranti!

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,4-7,6 l/100 km, CO2-utsläpp: 114-177 g/km. (1.6 JTDm 105 hk - 1750 TBi 235 hk). *5 års nybilsgaranti /150 000 km. 
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

 5 års*
nybilsgaranti

Fr o m 2013 har Alfa Romeo Giulietta 5 års nybilsgaranti!

Visste du om att klubben gärna delar 
ut pengar? Ett syfte med vår klubb är att 
träffas och ha roligt kring vårt intresse 
för Alfa Romeo. För att underlätta finns 
det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag 
från klubben. Det kan vara allt från den 
lokala pizzaträffen till 110–årsjubileum 
på någon berömd plats.

Under 2012–2013 har klubben stöt-
tat eller kommer att stötta bland annat 
Mille Miglia med Wille Ros, Pizza 
Italia i Gävle, sommarens norrländska 
träff i Kall, Taxingeträffen, middag vid 
Kinnekulles tvådagarsbanmöte och 
sist men inte minst Torsångsträffarna i 
Dalarna.

Känner du för att ordna någon enkel 
träff? Det kan vara sommarträffar som 
vid Brostugan där du kan söka bidrag 
för kaffe och bulle eller kanske bidrag 
till ett partytält för regnfritt fika vid 
träffen. Eller kanske fika i samband med 
träff hos din lokala kamaxelspecialist…

Alla möjligheter finnes! För mer infor-
mation, kontakta styrelsen@alfaromeo.
org  innan träffen genomförs.

CLUB AlfA romeo BIDrAr
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Klubben söker nu testförare som vill 
provköra den nya hemsidan innan lan-
sering. Vi söker så många olika använ-
dartyper som möjligt så att vi kan få ett 
representativt urval. Alla är välkomna 
att anmäla sig. Gör det nu med det-
samma!

Vi söker också moderatorer och 
redaktörer, så berätta gärna om du är 
intresserad av det.

Skicka din anmälan till:

synpunkter@alfaromeo.org

 

Alfa 33 – väl utprovad inför tävlingsdebuten.

Det är många nyheter på gång hos 
Alfa Romeo. Negativstiska och fun-
damentala alfister muttrar redan om 
Chrysler–motorer i Alfa Romeo och 
amerikanska bottenplattor som inte har 
italiensk själ. Dessa personer kan vara 
lugna – det blir inte så. Giulians botten-
platta utvecklas från Dodge Dart–plat-
tan, som de facto är en Giulietta. Sergio 
har även bestämt sig angående motorer-
na: Alfas nya motorer blir italienska, där 
åtminstone vissa utvecklas i samarbete 
med hyfsat erkända sportvagnstillverka-
ren Ferrari.

Då Sergio presenterade denna nyhet 
användes dock ett kontroversiellt uttryck 
– helt i paritet med Disneys beslut att 
ändra julaftons tomtefilm – då han 
berättade att Alfa Romeos nya motor 
måste vara en ”wop engine”. För något 
äldre generationer amerikaner klingar 
det dåligt, då wop är en förkortning av 
Without Papers, vilket ska återspegla 
det faktum att många av de italienska 
invandrarna vid ankomst till USA 
var papperslösa. Nu är dock Sergio 

Marchionne själv i grunden italienare 
som vid fjorton års ålder emigrerade 
till Kanada, så han kanske kan komma 
undan med att använda detta uttryck.

Hursomhelst, det han menade var att 
en Chrysler–baserad motor INTE kom-
mer å fråga i nästa generations Alfa. Idag 
talas det om närmare 300 hk ur en helt 
ny klassisk Alfa Romeo 1750–maskin 
som i olika versioner ska monteras i 4C, 
Giulia, en eventuell 166–ersättare och en 
framtida SUV.

Alfa Romeo kommer inte heller att 
börja säljas i USA innan produkten är 
perfekt.

– Jag kan inte komma tillbaka till den 
amerikanska marknaden med en skräp–
produkt, sade Sergio Marchionne. Jag 
kommer heller inte att sätta en ameri-
kansk motor i den bilen. Med all respekt 
för mina amerikanska vänner; motorn 
måste vara en ”wop engine”, avslöjade 
Sergio Marchionne.

I en intervju som publicerades i 
den italienska tidningen Quattroroute 

Testförare	till	klubbens	nya	hemsida

Ny Alfa Romeo 166?
Kanske kan Alfa Romeo dra nytta av 

koncernsyskonet Maserati Quattroporte 
som nyligen lanserats. Med en 3,8–liters 
turbomatad V8 på 523 hk är detta den 
snabbaste fyrdörrars Maserati som 
någonsin producerats. Toppfarten är 307 
km/h! 

Det finns dock även ett mindre moto-
ralternativ som bygger på en 3,0–liters 
turbomatad V6 med friska 410 hk och 
550 Nm. Samtliga Quattroporte får en 
åttaväxlad automatlåda från ZF och 
fyrhjusldrift finns för första gången som 
tillval på V6–versionen. Kanske kan 
detta vara något för Alfas toppmodell 
snäppet över nya Giulia? Ryktena går…

Som bekant är planen för Fiat group 
att positionera Alfa Romeo i de övre 
marknadssegmenten. Inspirationen 
kommer från VW som lyckats skapa en 
vinstmaskin med Audi. Ett led i denna 
strävan är en ny version av den klassiska 
Alfa Spider som ska tas fram i samarbete 
med Mazda, vars Miata varit en glädje-
källa i närmare 30 år. Gamla värderingar 
som låg vikt och körglädje lever i högsta 

Alfa Romeo 
till USA 2013

Mot slutet av 2013 börjar Alfa Romeos 
återtåg i USA då Alfa Romeo 4C börjar 
säljas. Att öka försäljningen av Alfa 
Romeo är en viktig del i planen för Fiat 
Groups återhämtning som biltillverkare, 
och då är USA en viktig marknad.

– Det är helt klart att vi introducerar 
Alfa Romeo på den amerikanska mark-
naden sent under 2013, berättar Sergio 
Marchionne i samband med ett tal för 
amerikanska affärskvinnor i Detroit.

Första steget i niostegsraketen Alfa 
Romeo avfyras alltså i år.  Kanske dags 
att kontakta din återförsäljare i Sverige 
och teckna en order? Den svenska tilldel-
ningen blir kanske inte direkt överväldi-
gande… Enligt anonyma källor som hört 
motorljudet från en testbil ska det vara 
direkt gåshudsalstrande.

Alfa Romeo och Mazda Miata
grad, inte minst beroende på miljökrav. 
Dagens Miata väger ungefär 1050 kg. 
Med fokus på viktbesparing och ny tek-
nologi ska nästa Miata/Spider väga in 
på 900 kg. Produktionsstart är planerad 
till 2015. Samarbetsavtalet skrevs under i 
mitten av januari och specificerar bland 
annat egen design samt egna motoral-
ternativ.

Kanske är Pininfarinas designstudie Duettotanta från 2010 en föraning om formspråket?

Dagens vassaste maskin i Giulietta QV. Turbo Benzina på 235 hk. Vad lurar runt hörnet?

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: aLfa ROmEO

Italienskt	hjärta	i	nästa	Alfa
avslöjar Marchionne vad som hände då 
Marchionne kom till Fiat Group 2004. 
Då fanns Alfa 159 i produktpaletten. 
Plattformen utvecklades tillsammans 
med GM och skulle bland annat ha blivit 
en ny Saab 9–5, men i slutändan var det 
bara Alfa 159 som kom att tillverkas. 
Enligt Marchionne var den ungefär 
200 kg för tung (någon som minns alla 
klagomål i biltidningarna om tunga 
159, Brera och Spider?) och Fiat group 
saknade vettiga motoralternativ för 
159:an. Lösningen blev GM–motorer, 
som säkert passade bra i GM–produk-
ter, men att montera dem i Alfa 159 var 
enligt Marchionne ett helgerån mot Alfa 
Romeos stolta historia. Med detta som 
bakgrund framstår resonemanget om en 
”wop–engine” som trovärdigt och icke 
minst helt nödvändigt för att bibehålla 
magin kring märket. Motorn är trots 
allt hjärtat i bilen. Därmed inte sagt att 
Chryslerprodukter kan komma att halka 
ner under huven i vissa modeller. Redan 
idag hittar du FGA–motorer i exempel-
vis Dodge Dart och Fiat Freemont. Och 
Viper går ju rätt bra, eller hur?
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Efter ett uppehåll på några år kom 
så Taxinge-rundan tillbaka i kalendern. 
Många medlemmar har uppenbarligen 
saknat detta trevliga arrangemang och 
därför var det speciellt roligt för mig att 
axla Henrik Selbos mantel och försöka 
återskapa rundan. På sedvanligt manér 
gick turen från slott till slott längs kro-
kiga vägar.

Klockan 10:00 på lördagmorgonen 
samlades ett gäng glada alfisti i mor-
gondiset vid parkeringen till Sturehovs 
slott söder om Stockholm. En efter en 
rullade finbilarna in och levererade 
tävlingssugna deltagare. Efter en snabb 
presentation och shanghaiandet av en 
viss Åkers-bo att hålla i såväl utsläpp 
som att köra sist, så delades roadbook ut. 
Tio mil genom Sörmland står på tur att 
avverkas och längs vägen finns ett antal 
tävlingsstationer.

Första stationen återfanns vid kanalen 

TExT: chaRLOTTE JacOBSON
fOTO: JöRgEN BERgfORS 

tAXinGe-rUnDAn

Från Södertälje gick färden mot 
Enhörna och sen förbi Nykvarn. Vid sjön 
Yngern hittade man station nummer 
två. Här hade deltagarna att uppskatta 
hur långt Christian Olsson hoppade i 
tre-steg och sen köra sträckan med bilen. 
Självklart hade de flesta bra koll på exakt 
hur långt 17,83 meter är. Medan de vän-
tade på sin tur fanns enklare förfrisknin-
gar att ta del av.

Efter Yngern bär vägen av mot Gnesta 
längs det som för många är vägens 
höjdpunkt – i princip ett par mil utan 
en enda raksträcka. Efter Gnesta vänder 
man tillbaka mot Mariefred och här 

Undertecknad, Mats Forssén med sällskap på P 
Sturehov.

Ann Barter Bergfors (fotografens fru) och Mats 
Forssén (Challenge-åkare).

Ann Barter Bergfors och Sune Karlsson. Annika Gripenhall och sonen Johan samt 
Peter Olander på station 3 (Gnesta).

Längst in vid väggen Peter och Mona 
Lindner, sen är det Hans Waldenström 
med sällskap.

också solen beslutat sig för att delta i 
evenemanget och vi fick sen ett under-
bart soligt väder resten av dagen.

i Södertälje där en mystisk topp och 4 
tändstift skulle skruvas ur och i på tid. 
Bonusfråga: identifiera toppen.  Nu hade 

fanns tredje stationen.  I 6 glasburkar 
kunde man se sex olika sorters kryddor: 
basilika, mejram, oregano, salvia, rosma-
rin och timjan. Uppdraget var att identi-
fiera vilken som var vilken.

Till sist anlände ekipagen till Taxinge 
slott där de kunde ställa upp framför 
slottet. I Italienska delen av parken satt 
en tipsrunda för såväl stora som små och 
i stallet höll Autostable sitt showroom 
öppet där såväl engelska sportbilar som 
italienska lädervaror kunde beskådas. 
Likaså fanns möjligheten att gå och 
strosa  i de handelsbodar som ligger i 
slottets flyglar.

Vid 14:00 tågade vi så in i den dukade 
matsalen för att slå oss ner och avnjuta 
kaffe och slottets berömda tårta och 
kaka.  Efter att ha räknat poäng fram-
ledes och bakledes så kunde vi till slut 
också kora ett par vinnare av tävlings-
stationerna och tipsrundorna.

Allt i allt en synnerligen angenäm 
dag i klubbens sällskap, vädret var på 
sitt soligaste humör, finbilarna glänste 
och familjer på utflykt. Trots kort varsel 
och ett par år sen sist så hade ett 40-tal 
glada hittat ut i den sörmländska idyllen. 
Tack alla som var där och gjorde min 
dag toppen!
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Pris för längst resa går till redak-
tör Lehrgrafven som körde upp från 
Timmersdala, sisådär 35 mil från 
Bromma. Övriga deltagare höll sig 
inom samma riktnummerområde. 
Snacket gick kring det mesta, allt från 
Klöverbladet och dess innehåll samt till 
den nya hemsidan.

Denna håller som bäst på att ta form 
och kommer under våren att börja prov-
köras. En arbetsgrupp ledd av Niclas 
Rosengren och Charlotte Jacobsson styr 
och ställer med detta. Till KB2 med 
utgivning i april kommer förhoppnings-
vis mer info så att alla medlemmar får 
reda på vad som komma skall.

Klöverbladets innehåll är till större 

TExT & fOTO: STaffaN ERLaNdSSON

SPånmöte

Fr.v. Staffan Erlandsson, Thommy Lehrgrafven, Torbjörn Wulf och Björn Ek.

Allt kan bli bättre bara man får prata lite. fyra kloka(?) personer strå-
lade samman hemma hos ordförande torbjörn Wulf för lite snack.

delen beroende av medlemmars bidrag. 
Det har sagts förut och sägs igen; hör 
av dig med funderingar kring artiklar. 
Känns det jobbigt att skriva så knäpp 
några bilder på pizzaträffen, garage-
mötet eller vad det nu vara månde så 
kan undertecknad via telefon få fram 
vad som hänt och sätta samman en text. 
Det viktiga är att allt – stort som smått 
– kommer med i vår tidning. Och nu är 
det snart vår, varför jag tror det kommer 
att hagla reportage över redaktionen då 
alla vinterförvaringar ska startas upp, 
eller en historia om hur första vår–resan 
till något utflyktsmål förlöpte. Eller hur 
mycket bättre bilskrället gick efter vin-
terns stötdämparbyte…

Och för alla mat– och vinälskare; 
det är snart dags för ett stycke italiensk 
kok–konst som fast avdelning i varje 
nummer.

En annan säsong som startar är ban-
mötesdagarna. Sugen på att prova? Det 
är enkelt, givande och riktigt förbaskat 
trevligt. Du behöver varken r–däck eller 
renodlad racerbil, det går precis lika 
bra med din vardagsbil så länge broms-
oljan är i god form. Mer info om detta 
kommer från banmötesgänget i nästa 
Klöverblad.

Till dess, boka in 1 maj i Skokloster 
eller Krapperup – sommaren är snart 
här.
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vi	
minnS	
aLFa	
166
TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: aLfa ROmEO

Klöver-BLADET
söker

AnnonssäljAre
klöverbladet och styrelsen söker annonssäljare för att vi 
ska kunna få lite extra resurser till club alfa romeo.

det innebär mest att sälja via telefon och följa upp tidi-
gare annonsörer men även leta nya. 
du får gärna ha sålt tidigare och gärna media även om 
det inte är ett krav, du får en bra genomgång om upp-
lägg innan du kör igång.
viktigast är att du har en positiv attityd, har ett driv och 
inte är rädd att lyfta luren.
underlag kommer att finns och du får gärna ha egna 
idéer och upplägg.

torbjörn Wulf, ordförande, har de senaste åren hållit i 
detta och kan ge all hjälp som du kan behöva och kom-
mer även fortsättningsvis sälja under en tid framöver.

Ev. kan viss ersättning komma att bli aktuell men då 
efter överenskommelse, det blir ett styrelsebeslut.

välkommen att höra av dig till 

torbjörn Wulf
ordforande@alfaromeo.org
0734-257221

Lättstött?
Alfa Romeo handlar mycket om design och form. För att 

skydda dörrarna finns nu slimmade och smidiga dörrskydd som 
inte stör utseendet på bilen. Skyddar både din egen och andras 
bilar från fula parkeringsskador. Välkända 3M bidrar med 
tejpen som garanterar bra vidhäftning.

Levereras i sats om fyra stycken, finns i färgerna svart, grå 
eller vit. Priset är 190 kr per sats och säljs i välsorterade tillbe-
hörsbutiker.

Smartaste	fälgnyckeln?
Snart är det vår och dags att lirka med i värsta fall fastros-

tade hjulmuttrar. Saknar du mutterdragare och/eller är rädd om 
ryggen finns en mycket klok fälgnyckel från NDF. Med möjlig-
het att förlänga dragskaftet för generering av högt moment drar 
du lätt loss envisa muttrar. Skjut sedan in skaftet och du kan 
använda det som ett vanligt fälgkors. Priset är 249 kr och säljs 
bland annat genom Motormännens klubbshop. Övriga återför-
säljare hittar du på www.ndf.se

nyA PrODUKTEr från nDF
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i 
september 1998 presenterades Alfas 
flaggskepp 166. Alfa 166 byggdes 
i Rivalta–fabriken, 20 km från 
Turin. Den berömda V6:an – Busso–

motorn – byggdes emellertid i den 
klassiska Aresefabriken, emedan 2,0 
TS–motorn tillverkades i Pratola Serra. 

Trots sin storlek kan idel Alfa 166–
ägare intyga att både väghållning och 
temperament uppfyllde många av alfis-
tens förväntningar.

Det var också den första Alfan som 
mer och mer började nyttja elektro-

niska fiffigheter som ASR/TCS för 
bästa grepp och säkerhet 

samt Sport Throttle 
Response (STR) 

som möjlig-
gjorde 

bilen utvecklats vid Centro Stilo Alfa 
Romeo. Den mest framträdande föränd-
ringen utgjordes av frontpartiet, som 
med nya strålkastare och grill tillsam-
mans med klassiska luftintag i neder-
kant återskapade ett nytt formspråk för 
Alfa Romeo. Samma  designelement 
fanns på 156 och går igen i senare 
Alfamodeller som 8C och Giulietta, och 
är numer en del av identiteten för Alfa 
Romeos formspråk.

Även strålkastarna fick ny form och 
en mer framträdande roll. Interiört 
märktes tre nya val – sport, elegant och 
klassisk – samt int emindre än fyra 
olik aval gällande instrumentbrädans 
material.

Motormässigt fanns nu sex valmöj-
ligheter. 2,0 TS 150 hk, 2,5 V6 24V 190 
hk, 3,0 V6 24V 220 hk, 3,2 V6 24V 240 
hk och två femcylindriga 2,4 diesel 
med 150 respektive 175 hk, där den 
senare även hade fyrventilsteknik. 2,0 
V6 Turbo utgick. I slutet av 205 uppda-
terades 2,4 JTD 20V och fick 185 hk.

Slutversionen av den berömda 
Busso–sexan hamnade i både 156 GTA 

som 166. Med annan vevaxel, 
kolvar och 78 mm slag-

längd jämfört 72,6 
mm i trelitersver-

sionen blev slag-
volymen 3179 

cc. Effekten i 
166:an på 240 
hk (250 hk i 
156 GTA) gav  

imponerande 
prestanda. 

0–100 km/h på 
7,4 s och en topp-

fart på 245 km/h 
räckte långt.

Mellan 1997–2007 tillverkades 
99 498 stycken Alfa 166. Och model-

len lever vidare! Rättigheterna såldes 

ALFA ROMEO 166
val av karaktär på körupplevelsen.

Alfa 166 erbjöds från början med 
fem olika motoralternativ. 2,0 TS 
med 155 hk, 2,0 V6 Turbo md friska 
205 hk, 2,5 V6 24V med 190 hk, 3,0 
V6 24V med 225 hk och slutligen 
den femcylindriga 2,4 JTD på 136 
hk. Växellådsalternativen var både 
fem– och sexväxlade under modellens 
levnad. Det fanns även fyrväxlad auto-
matlåda till vissa V6–versioner samt 
en femväxlad dito till dieselmotorn. 
Faktum är att Alfa Romeo faktiskt 
erbjöd 2,4 JTD–kunderna två val av 
utväxling med sexväxlad manuell låda, 
där den högre växlade var en renod-
lad overdrive–version. Förutom lägre 
bränsleförbrukning (6,9 l/100 km jäm-
fört med 7,3 l/100 km) erhölls även en 
behagligare ljudnivå vid högre farter.

På Frankfurtsalongen hösten 
2003, fem år efter lanseringen, 
var det dags för en uppdate-

rad version. Designmässigt 
hade den nya 
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mÅTT
Längd/bredd/höjd 472/180/141 cm
Axelavstånd 270 cm
Spårvidd fram/bak 155,4/154,2 cm
Tomvikt 1 540 kg
Tankvolym 69 l

hJuLuPPhäNgNiNg
Skruvfjäder fram och bak. Fram övre 
och undre triangellänk, bak multi-
länkupphängning.

STYRNiNg
Kuggstång, servo, vändcirkel 11,6 m.

hJuL
Fälg  6,5 tum
Däck 205/55/16

BROmSaR
310x28 mm ventilerade skivor fram, 
276x10 mm skivor bak. ABS.

till kinesiska GAC Group, som har 
sin egen tolkning av Alfa 166. Faktum 
är att så sent som i januari i år, vid 
Detroits bilsalong, presenterade GAC 
sin Trumpchi, som är löst baserad på 
just Alfa 166. GAC ska även sköta till-
verkningen av helt nya Fiat Viaggio 
för den kinesiska marknaden.

Att hitta en välskött och lågmilad 
166 är inte helt lätt på den svenska 
marknaden. Emellanåt dyker dock 
lågmilarna upp, och den flitige 
Blocketspanaren kan då göra fynd. 
Annars har tyska www.mobile.de 
störst utbud, både vad gäller moto-
rer, utrustning och miltal.

Idag ryktas det om ett nytt flagg-
skepp för Alfa Romeo, utvecklad ur 
den ännu ej presenterade Maserati 
Ghibli. Det finns således hopp för 
älskare av stora och kraftiga sedaner. 
Frågan är dock vad den ska heta. Giulia 
är tingat för 159–ersättaren. Kanske 6C 
2900?

Tekniska data Alfa Romeo 166 3,2 V6 24V

mOTOR
Tvärställd 60° V6. Block och toppar i 
lättmetall. Kamrem. 
4 ventiler per cylinder.
Borrning/slag  93x8 mm
Volym  3 179 cc.
Kompression 10,5:1
Max effekt: 240 hk vid 6 200 v/min
Max vridmoment 289 Nm/4 800 v/min

fORmkuRVa ENLigT aLfa ROmEO
0–100 km/h 7,4 s
Toppfart 245 km/h
Förbr. bl. körn. 12,5 l/100 km

kRafTöVERföRiNg
Motorn fram växellåda fram, 
manuell 6–växlad.

ThOmmYS PLuS
kOmfORT
STaBiLiTET
LJudNiVÅ

ThOmmYS miNuS
NEdLagd
LiTET haNdSkfack
SmÅ BackSPEgLaR



32 Klöver-BLADET

LIFEstYle

33Klöver-BLADET

I slutet av januari var det äntligen 
dags för lite bilmässa. Tidningen Bilsport 
och eventbolaget Lifestyle Events i sam-
arbete med Svenska Moderådet arrang-
erade då en lite annorlunda mässa som 
fokuserar på bilmodeller som sticker ut 
en aning – helt enkelt bilar med vassare 
utrustning, design och bättre prestanda 
men som ändå är inom räckhåll för den 
vanliga konsumenten.

Fiat Group deltog med större delen 
av sin modellpalett, både italienskt och 
amerikanskt. Tanken bakom Stockholm 
Lifestyle Motorshow är förutom det 
sjävklara i att visa upp bilmodeler är 

att även bedöma form, linjer och flärd. 
Detta upplägg bestod av en catwalk för 
bilar, där tidningen Bilsports Mikael 
Johansson tillsammans med Svenska 
Moderådets VD Lotta Ahlvar bedömde 
bilarna. Alfa Romeo representerades 
av en läckert röd (vad annars?) Alfa 
Giulietta som drog ner många posi-
tiva kommentarer från Lotta Ahlvar. 
Designfiffighter som bakdörrarnas dolda 
handtag, bilens linjer i allmänhet och 
inte minst grillen föll Moderådets VD på 
läppen.

Alfa Romeo visade två Giuliettor, 
varav den ena i antracitgrått, en färg jag 

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: STaffaN ERLaNdSSON, 
TORBJöRN WuLf, fiaT, aLfa ROmEO

Full pott i Euro–NCAP, plats för barnvagn och dessutom läcker. Är pris och produkt 
rätt för en försäljningssuccé i Sverige? 169 900 kr för 500L Popstar 1,4 med 95 hk.

sällan sett på Giulietta, och som i mitt 
tycke passade bra på Giuliettan.

Veckan innan mässan fick Fiat Group 
dessutom klart med att Fiat Panda 4x4 
kommer till Sverige med ett mycket 
konkurrenskraftigt pris om 139 900 kr!  
Pandan 4X4 har hyllats i pressen, figu-
rerna i brittiska Top Gear har utsett den 
till årets SUV 2012 och den är dessutom 
mer kapabel i terrängen än de flesta 
anar. Panda 4X4 är helt enkelt ett klipp!

Utöver Pandan fanns årets mest 
krocksäkra bil i sin klass – Fiat 500L – 
på plats, liksom Fiat Freemont, Lancia 
Voyager och Jeep Grand Cherokee.

Torbjörnarna Lundgren och Wulf går Pandnas cockpit. Torbjörn Lundgren 
är presschef på Fiat Group Sverige, Wulf är vår ordförande.

Kanske inte en vanlig färg men klädsamt var det med en grå Giulietta.Giulietta under Moderådets granskande ögon, tillhörande Lotta Ahlvar 
tillsammans med Mikael Johansson från Bilsport.

Kolla, baksätet är ju riktigt stort och fäll– och skjutbart överallt!

Fiat 500L riktar in sig mot de som kräver 
lite mer utrymme. Kanske har de som köpt 
sig en Fiat 500 för några år sedan skaffat 
familj och behöver större lastförmåga?

”

”
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Pandan är som sagt intressant. 
Den tvåhjulsdrivna versionen kostar 
i Easy–utförande med 1,2–liters motor 
på 69 hk 104 990 kr. För drygt 35 000 kr 
ytterligare får du både fyrhjulsdrift och 
den 85 hk starka Twinair–motorn på 0,9 
liter. Dieseln kommer inte till Sverige i 
nuläget.

Fiat 500L riktar in sig mot de som 
kräver lite mer utrymme. Kanske har 
de som köpt sig en Fiat 500 för några år 
sedan skaffat familj och behöver större 
lastförmåga? Priserna för denna krock-
säkerhetsledare börjar på 169 900 kr.

500L finns som lagerbil, vill du kon-
figurera bilen själv är det åtta veckors 

leverans. Panda 4X4 är än så länge 
beställningsbil med åtta veckors leve-
rans.

Fiat Group Sverige jobbar vidare med 
både modeller och mer konkrtea kund-
relationer. I dagsläget har Alfa Romeo 24 
återförsäljare och 50 serviceställen, Fiat 
stoltserar med 61 respektive 140 och Jeep 
27 respektive 50.

Planen för Fiat Group är genomarbe-
tad och detaljerad. I år ligger fokus från 
Sergio Marchionne på volymbilar från 
Fiat som ska vara det märkets nisch. 
Nästa år börjar det röra på sig från Alfa 
Romeos håll som siktar in sig å pre-
miumsegmentet. 2015 ska bli det år då 

Minns du handbromsspaken på Alfa 75? 
Äntligen har vi en värdig ersättare i både Panda 
och 500L!

produktutbudet är någorlunda komplett 
och då ska förhoppningsvis försäljnings-
siffrorna av nya Alfa Romeo ta fart. 
Dessutom planeras storstilad återkomst 
på den amerikanska marknaden och 
något stort är på gång i Kina liksom i 
Indien, vilket är en förutsättning för 
att överleva som biltillverkare i fram-
tiden. Det går inte att överleva genom 
att enbart sälja bilar i Europa. Redan 
i år ska Alfa 4C debutera. Och du, det 
finns redan ett flertal intressenter som 
vill lägga handpenning på 4C, så har du 
inte bestämt dig är det dags att kontakta 
en återförsäljare. Kanske för leverans 
i Italien med en trevlig hemresa som 
grädde på moset?

Rykande färsk premiärbil. Fiat Panda 4x4 är klar för Sverige och går att 
beställa idag.

Pandan lockade mycket folk. Provsittning, obligatoriskt motorrumsspa-
nande och allmänt pill var vardagsmat på mässan.

Racinglegendarer samlas gärna vid Alfa Romeos 
monter. Rickard Rydell, som denna helg bland 
annat delade ut Rydell Special Award på mäss-
san tillsammans med Tony Ring, som tävlat 
mycket framgångsrikt med både Ferrari och Alfa 
Romeo.

www.lm-motorsport.com—När det bästa känns vardagligt 

Brembo bromsuppgradering  

 

 

 

Pris från 12 800 kr 

Bromsbelägg för gata och  racing 

 

 

 

Pris från 987 kr 

Novitec trimbox bensin eller diesel 

 

 

 

Pris från 3 545 kr 

Kamaxlar för gata eller racing 

 

 

 

Pris från 5 130 kr 
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Klubbkollegan Jan Solving och 
undertecknad bestämde oss för att i år 
besöka  Auto d`epoca i Padova för för-
sta gången. Mässan hålls i oktober och 
vi hade hört en del om denna mässa, 
att det naturligtvis skulle vara många 
italienska godbitar att titta på. Eftersom 
vi tidigare ett antal gånger besökt både 
Essen och Bremen, där ju av naturliga 
skäl merparten av bilarna är tyska, så 
tyckte vi att det kunde vara dags att 
besöka en mässa i det ”riktiga” bil-
landet. Vi blev inte besvikna. Säkert 75 
procent av bilarna kom från Italien. Och 
då talar vi ett par tusen fordon.

Resan ner på torsdagen gick med 
flyg med Lufthansa. Vi flög från 
Göteborg via Düsseldorf till Venedig. 
Att åka till Venedig är rätt bekvämt på 
grund av att Padova bara ligger fyra 
mil därifrån. Biten mellan flygplat-
sen och Padova fixades med flygbuss. 
Enkelt och bra. Återfärd på söndagen 
på samma sätt, men via Frankfurt. 
Sammanlagd flygkostnad drygt 3.000 kr 
per person.

Vi hade fixat ett bra hotell (Milano) 
nära centrum med gångavstånd både 
till de centrala restaurangerna och 
mässområdet. Mässan består av tio 
stora hallar – egentligen separata bygg-
nader – där två av dessa var för prylar 
och reservdelar. Väldigt mycket sådant. 
I övriga hallar mängder av bilar.

Området är mycket stort, så vi delade 
upp besöket på två dagar. Då hann vi i 
lugn och ro titta på allt. Det är ganska 
mäktigt att se alla dessa Alfor och övri-
ga italienska vackra bilar från hela 1900-
talet på en och samma gång. Mängder 
av specialkarosser som vi aldrig har sett 

här uppe. Pininfarina, Giugiaro,  Zagato 
och Touring hade naturligtvis ett antal 
specialkarosser för de flesta italienska 
märkena. Dessutom fanns de lite mer 
ovanliga Osca, Cisitalia, Moretti , Siata, 
Stanguellini, Bizzarini med flera.

Att på samma gång få se kanske tio 
olika Alfa 6C 2500 från 40-talet känns 
nästan overkligt.

Några prototyper fanns ju också 
på plats, bland annat en vacker Giulia 
SS (Sprint Speciale) från 1965, som jag 
faktiskt tycker var väl så läcker som den 
som kom i produktion.

Dessutom en Giulia prototyp från 
1960, där man kan se grunderna till 
vad som komma skulle. Men vi ska nog 
vara glada att det inte blev just denna 
variant.

Fiat hade naturligtvis mängder 
av olika varianter. Kollegan Solving 
uttryckte sin beundran över att detta 
märke har varit så stort. Utställarna var 
klubbar och specialfirmor av olika slag. 
Där fanns både originalbilar i skiftande 
skick och renoverade i nyskick. Många 
var till salu, dock inte alla.

De flesta bilar kunde man titta på 
från nära håll. Bara några få som var 
innanför rep. Det verkar som om man 
inte var jätterädd för att folk petade på 
fordonen. Där öppnades faktiskt  både 
dörr och huv ibland  såg jag. Efter dessa 
två dagar kunde vi konstatera att vi var 
mycket nöjda, och definitivt  kommer 
att göra om besöket.

Kan verkligen rekommenderas!

Kanske något att fundera på att göra 
i grupp någon gång? Inträdet kostade 18 
Euro per person och dag.

Auto D´EPOCA 2012
TExT & fOTO: STEfaN WERNER
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min bror och jag är sedan 
länge flitiga besökare av bil-
mässor och på de senare åren 
även då de europeiska bilsa-
longerna. tidigare har vi besökt 
såväl frankfurt som Genéve. 
2012 beslutade vi oss dock för 
att satsa på den lite mindre ita-
lienska salongen i bologna.

Förr i tiden var det i Turin som den 
italienska bilsalongen höll till och den 
räknades då tillsammans med Frankfurt, 
Paris och Geneve som en av de stora 
Europeiska mässorna. Sedan ett par år 
tillbaka är det dock i staden Bologna 
som bilmässan äger rum och numera i 
något mer modest omfattning än tidi-
gare. Detta är naturligtvis en direkt 
konsekvens av den rådande krisen i 
Europa vilken i stor omfattning påverkat 
bilindustrin. 
Bologna är en mycket gammal univer-
sitetsstad som ligger vackert beläget i 
norra Italien. Faktum är att universitetet 
grundades redan 1088 och är Europas 
äldsta. Med sin fina historik, vackra 

gamla centrum och lite lagom mängd 
shopping är Bologna ett resmål som 
varmt kan rekommenderas. De faktum 
att Bologna (hemvist för Ducati) lig-
ger i direkt närhet till både Modena, 
Maranello (Maserati, Ferrari) och St. 
Agatha (Lamborghini) samt även är 
ursprungsplats för den världskända mat-
rätten Pasta Bolognese adderar naturligt-
vis också till pluskontot för staden.

Efter en snabb flygtur och landning 
på Bolognas flygplats tog vi bussen in 
mot staden och mässhallarna som lig-
ger relativt nära centrum. Mässan som 
sådan bestod i ett antal hallar med såväl 
nya som äldre klassiska bilar. Bland 
vardagsbilarna noterades ett par nyheter 
bl.a. i form av Opel Adam, Renault Clio 
i s.k. Sports Tourer utförande, Seat Leon 
och Seat Toledo/Skoda Rapid. Nya Golf 
visades upp i 3 dörrars kaross och även i 
sportigt GTI-utförande. VW visade även 
upp sin nya Beetle cabriolet i olika retro-
utföranden.

I de något högre prisklasserna fann 
vi Mercedes CLS Shooting Brake i AMG 
version som stoltserade med sitt ele-
ganta men något opraktiska trädäck i 

sAlone InTErnAzIOnALE dell’Automobile BOLOgnA 2012

Om aRTikELföRfaTTaREN:

Mikael Forsell driver entusiastbilssbloggen Jarama 
med bevakning av svenska bilträffar och uppmärksam-
mande av allmänt intressanta bilar från 60, 70 och 80 
talen som huvudsaklig verksamhet. 

Web: www.jarama.se

Email: info@jarama.se

bagageutrymmet som tydligen kostar 
50 000kr extra på tillvalslistan. Helt nya 
McLaren MP4-12C Roadster, som faktiskt 
är en plåtcabriolet, och Lamborghini 
Aventador representerade supersportbi-
larna.  
Någon större dramatik från de italienska 
märkena märkte vi inte av. Detta om 
något reflekterar den kris som råder i 
Europa och tyvärr inom italiensk bilin-
dustri. Fiatägda Abarth hade dock en 
stor och välbesökt monter, trots inget 
större modellprogram att tala om. 
En halv separat hall var reserverad för 
miljö- och elbilar och där kunde man 
spela det gamla TV–spelet ”Pong” på 
storbildsskärm genom att köra eldrivna 
Smart Fourtwo framåt/bakåt. Sinnrikt, 
men ganska farligt då en tävlande nästan 
mejade ner några åskådare. Som tur var 
fanns ett par uppställda däck mellan. 

Inne på mässområdet mellan hal-
larna fanns diverse utomhusaktiviteter 
så som terrängkörning och slalomkör-
ning genom konbana, med eller utan 
”halkkörnings”-stödhjul. Konceptbilar 
fanns en del och även ett galet ”hem-
mabygge” där Oemmedi Meccanica 

skohornat ner en Lamborghini V12a i en 
gammal Fiat 500. Varför då? Ja, den frå-
gan fick vi inte riktigt svar på. 
Vackraste bilarna på mässan hittade man 
dock i klassikerhallen där en Maserati 
3500 GT Touring Superleggera var väl-
digt uppskattad där den stod bredvid 
en Ferrari Enzo. 50 års jubilerande Alfa 
Romeo Giulia visades upp i de flesta 
varianterna och diverse gamla rally–
Porschar fanns med också. Personligen 
tyckte jag en röd Ferrari Dino, av många 
ansedd som en av världens vackraste 
bilar, förtjänade mer uppmärksamhet än 
den fick.  
Vi avslutade vårt besök på mässan med 
att stå och lyssna på och bevittna en 
äkta Ferrari F1 bil varva ur inne på en 
avlyst bana. Det var den erfarne F1- och 
GT-racingföraren Giancarlo Fisichella 
som hade äran att ratta en Ferrari F60 
från F1 säsongen 2009. Denna unika 
upplevelse tillsammans med en ”äkta” 
pasta Bolognese inne i gamla stan rama-
de in dagen perfekt. Summeringsvis åker 
vi gärna tillbaka till Bologna ett annat 
år då vi hoppas att Fiatfamiljen kommit 
på fötter igen och har lite nytt och spän-
nande att visa upp. Ciao!
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HjUlNötteR 2012: 

GiGANteRNAS kAMp!
klubbens klurigaste har lagt sina pannor i djupare 
veck än någonsin, böcker bläddrats sönder och 
samman, googles datorer överhettats och lärda 
kompisar trakasserats. all denna möda har inte 
varit förgäves, till nöt-redaktionen har inkommit 
ett antal mycket imponerande lösningar! 

Mest kunnig visade sig Martin frykstam i svedala 
vara, han prickade in rätt svar på samtliga upp-
gifter! för denna imponerande prestation belönas 
han med stående ovationer från nöt-red., samt 
fritt medlemskap i car under 2013. 

TExT: BJöRN SaNdBERg
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häR äR dEN fuLLSTäNdiga RESuLTaTLiSTaN:

de ojämna siffrorna beror på den tredelade fråga 16, 
där vissa svarande endast klarat några delmoment.

maRTiN fRYkSTam SVEdaLa 20

PER-hÅkaN PERSSON käVLiNgE 18

JaN-ÅkE höög mOTaLa 18

LaRS RYEfaLk TiBRO 18

PER WadéN hELSiNgBORg 17,67

cLaES hEdEmO TRaNÅS 17,67

LaRS JOhaNSSON fRiLLESÅS 16,67

kRiSTER JOhaNSSON PixBO 16,33

aLf haNSSON LESSEBO 16

kENNETh WiNBERg maRiEhOLm 15

daVid kaRLSSON LaNdSkRONa 13

OLOf cEdERBERg LidiNgö 13

LENNaRT hENJER kaRLShamN 12,33

kENT-ÅkE OhLSSON fiNSPÅNg 12,33

OLa SJöSWäRd mOLLESuNd 10,67

maTTS LEaNdERSSON hiSiNgS Backa 11,33

aNdERS ThiLLmaN BJöRkLiNgE 9

1. giugiaros 
mästerverk 
från 1964. 
Tanken var att 
göra en TZ för 
landsvägsbruk, 
men den kom 
aldrig i produk-
tion, beklag-
ligtvis. Nöt-red. har stora svårigheter bestämma sig för om 
denna bil, eller 33 Stradale, är den vackraste bilen någon-
sin… av någon anledning fick modellen namnet Canguro, 

varför svaret hoppar iväg till Australien!

5. aston martin, 
som grundats redan 
1913, köptes år 1947 
av traktortillverkaren 
David Brown Ltd, 
och ägarens initialer 
inkluderades i bilarnas 
beteckningar. den gröna 
skönheten är en dB4 gT, med kaross från Zagato. Endast 
19 st byggdes, i början av 1960-talet. david Brown sålde 
den olönsamma biltillverkningen 1972, men dB-namnet 
finns fortfarande kvar i en del modeller.

9. Tre kändisar. Rowan Atkinson, är flitig deltaga-
re i historisk racing. han figurerar ofta i standardvagnklas-
sen vid Goodwood Revival, t.ex. med detta rätt osannolika 
tävlingsfordon:

Martin 
anser att 
”Herrn 
längst till 
vänster 
ser brit-
tisk ut, 
vilket 
leder till 
att all eventuell racingverksamhet per definition måste 
ske med historiska fordon”. Svararen har uppenbarligen 
glömt att alla utom tre av årets f1-stall bygger sina bilar i 
England…

de övriga figurerna på bilderna var moto gP-föraren Nicky 
hayden från uSa, tävlande för ducati, samt den svenske 
världsberömde dirigenten herbert 

10. Bilderna visar 
Franz Schubert, dmitri 
Sjostakovitj och gustav mahler. 
alla dessa skrev 9 symfo-
nier, eller fler, så där gavs 
ingen ledtråd. alla beundrade 
säkert Ludwig van B, fattas 
bara annat, men endast en 
gav sig till att planka några 
av Beethovens takter. Claes 
gjorde det enda rätta: ”Det 
var bara att lyssna igenom 
Schuberts 9:a och försöka hitta 
de aktuella takterna. Efter drygt 4 minuter i sista satsen, 
framträder Beethoven tydligt!”

11. Tvärt emot vad många 
tror är det konventionella 
kamaxlar som mekaniskt 
styr ventilernas rörelse även 
i dagens högteknologiska 
f1-motorer. På något sätt hin-
ner de med att öppna och 
stänga upp till 150 gånger per 
sekund…

Nöt-red. avvisar kategoriskt 
påståenden om att detta skulle 
vara en slamkrypare! det är 
kamnockens form som styr 
ventilens rörelse. Pneumatik används i stället för konven-
tionella ventilfjädrar för att säkerställa kontakt mellan 
kamnock och ventil (kamföljare). Små kvävgasfyllda cylin-
drar ger den nödvändiga kraften, kommer inte i egensväng-
ning eller utmattas som vanliga skruvfjädrar.

6. Ett tidigt exempel på hur det kan gå om formgi-
varna tillåts härja fritt, utan hänsyn till användning och 
ergonomi. Pininfarina lokaliserade varv- & hastighetsmä-
tare till mitten av 
panelen på ferrari 
250 Lusso, väl 
avlägsnade från 
förarens siktfält. 
Namnet betyder 
för övrigt ”lyx”, så 
svaret fanns angi-
vet redan i frågan!

8. Bilen är en Brabham BT45 från 1976, konstruerad av 
gordon murray, även känd som mannen bakom mcLarens 
supersportbil f1 på 90-talet. motorerna levererades av 
alfa Romeo, och 
var 180-gra-
ders V12:or, som 
på bild 8-X. 
dessvärre var 
motorerna tunga 
och måttligt pålit-
liga, så framgång-
arna uteblev.

Bild 8-1 visade en 
modern V8 från 8c 
competizione och 
8-2 en V10:a på 3.5 liter, tänkt för formel 1 samt 164 Pro 
car, men inte använd till någondera…

7. cO2-
utsläppen: Precis 
som Alf påpekar, 
”Ibland kan man av 
miljödebatten lätt 
få uppfattningen att 
vi i Sverige står för 
närmare 100%...” 
– i själva verket är Sveriges andel av världens produktion 
av växthusgasen cO2 0.16%.

under år 2011 släppte vi ut 56 mt, vilket är ungefär lika 
mycket som kina ökade sina utsläpp med var 5:e vecka. 
deras totala utsläpp 2011 var 8876 mt... (mt = miljoner ton)

Var och en får dra sina slutsatser om hur mycket våra upp-
offringar på hemmaplan bidrar till att rädda isbjörnarna…

4. ibland kan man tro att musikinstru-
ment, och deras namn, valts för att skapa så 
stor förvirring som möjligt. instrumentet kall-
las engelskt horn, och är besläktat med 
en oboe. framförallt mynningen, klockstycket, 
skiljer dem åt. Båda är träblåsinstrument, och 
har inte mycket gemensamt med det vi vanli-
gen kallar horn. Namnet har inte heller något 
med England att göra! 

ursprunget till namnet är omtvistat, men en tolkning är att 
det rör sig om en felöversättning av engelisches, ”ängla-
likt”, syftande på instrumentets vackra ton.

2. Bilden i fråga 2 illustrerar sista fasen av landningen 
som NaSa:s Mars-utforskare Curiosity genomförde 
i augusti 2012, tio månader efter uppskjutningen från 
cape canaveral. Eftersom radiovågor behöver 14 minu-
ter att färdas till och från den röda planeten finns ingen 
möjlighet styra landningen från jorden, allt måste ske 
automatiskt: Styrraketer, 
inbromsning i den tunna 
mars-atmosfären, broms-
fallskärm samt till slut sky 
crane, en raketförsedd 
”lyftkran” som försiktigt 
sänker ned curiosity på 
marken, hängande i 6 m 
långa linor, därefter kapar 
linorna och flyger iväg! 
Landningen skedde 2 km 
från avsedd plats, efter en 
resa på ca 560 000 000 

km…

3. hoppsan, mer Rocket Science: frågebilden visar 
Werner von Braun vid Saturn V, den raket som förde apollo 
11 till den första månlandningen i juli 1969. första stegets 
motorer, som syns på bilden, använde något så simpelt 
som fotogen som bränsle, med flytande syre (LOx) för 
att få fart på förbränningen. ca 14 kubikmeter fotogen + 
LOx förbrukades per sekund. koldioxidutsläppet har inte 
specificerats, men översteg antagligen miljöbilsgränsen.

flera svarare har satsat på LH2, flytande väte, men det 
användes bara i raketens andra och tredje steg. 
Hydrazin, N2h4, är också 
ett raketbränsle. det är 
hypergoliskt, dvs. det har 
egenskapen att antändas 
i kontakt med ett oxida-
tionsmedel, såsom fly-
tande syre. ingen tändan-
ordning, som kan krångla, 
behövs, och det är ett skäl 
till varför hydrazin använ-
des i apollo-kapseln och i 

månlandaren.
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12. Rover var kanske den mest konservativa engel-
ska biltillverkaren, vilket inte säger lite… – Sensationen 
blev därför stor då man 1950 presenterade Jet 1, en gas-
turbindriven, öppen, mittmotoriserad version av sin 
kyrkoherdebil P4 / 90.

motorns turbiner roterade med upp till 40 000 rpm. Redan 
på lägsta tomgång utvecklades 4 hp, så en stadig fot på 
bromsen var oumbärlig i bilkön. Bränsleekonomin var inte 
bilens starkaste kort, under mycket gynnsamma förhållan-
den kunde man komma ned till 5 liter/mil…

 

Rover fortsatte att experimentera med turbindrift, och 
byggde tillsammans med BRm en Le mans-
racer, som 1963 klarade 160 km/h i snitt över 
24 timmar. Sedan dess har det gått utför för 
detta klassiska märke, nu är det definitivt:

13. Lampan är av typen h7, ett gott exempel på en 
halogenlampa. de som gissat på Halloween eller 
Halon borde sluta spöka, gå hem och släcka! Claes hävdar 
att ”Halloweenlampa är vanligast på amerikanska bilar!”, 
vilket sannolikt är helt korrekt!

halogener är en grupp 
grundämnen, i lamporna 
används ofta Brom eller 
Jod. glödtråden av Wolfram 
blir mycket varm, och skulle 
snabbt förstöras om inte 
halogenen såg till att det blir 
ett kretslopp, så att förgasad 
Wolfram återförs till tråden. 
På så sätt bidrar halogentillsatsen till att man kan utnyttja 
mycket hög temperatur i en liten lampa, allt för bättre ljus-
utbyte. Lysande, inte sant?

14. motorcykeln är en Nimbus, ett av de fåtaliga 
motorfordonen tillverkade i danmark. under ca 40 år, med 
start 1920, tillverkade firma Fisker & Nielsen 2-hjulingar, 
alla med raka fyrcylindriga motorer och kardandrivning. 

Så småningom städade man dock bort de olönsamma 
hojarna, och koncentrerade sig på dammsugare och 
annat, med varumärket Nilfisk… Anders gissar att företa-
get specialiserat sig på ”Flygplan & dragspel”, vilket hade 
varit en originell ”produkt-mix”!

15. 

a. den grånade mannen är 
dr. ferdinand Porsche. 1945 
internerades han i frankrike 
och gavs i uppdrag (tvingades?) 
konstruera en bil åt Renault, 
4cV. där fick vi talet 4.

flera svarare har satsat på att Porsche 356 konstruerades 
under tvång, men så var det inte, även om man kan tro det 
då man betraktar resultatet… 

b. motorn sitter i alfas tipo 512, från 1940. grand Prix-
reglementet tillät 1.5 liter med överladdning, så motorn 
blev en flat 12:a med Rootes 
blåsmaskiner i två steg. Efter 
kriget visade sig dock de äldre 
och mer konventionella, tipo 
158 & 159 så överlägsna, att 
den nya mittmotorbilen aldrig 
behövde färdigutvecklas. 

c. de romerska siff-
rorna mccxxxiV översätts lätt till decimalt värde: 
1000+100+100+10+10+10+(5-1) = 1234. Martin drar härav 
slutsatsen att ”redan de gamla romarna kände till den van-
ligaste PIN-koden!”

Summa 4 + 512 + 1234 = 1750

16. En tredelad fråga som premierar den seriöse 
hobbymekanikern! 

Bättre noggrannhet än 
momentdragning av kritiska 
skruvförband får man genom 
vinkeldragning: först 
dras skruven/muttern till ett 
bestämt moment, därefter 
ytterligare en viss vinkel. 
Bilden visar gradskiva för att 
mäta denna vinkel.

Kenneth, Per och Ola får alla gult kort för att ha kallat 
skruvar för ”bultar”. upprepas detta blir det utvisning!

den mystiska tången används 
för montera kolvringar. 
Ringen placeras i tången, 
spänns isär så att den kan träs 
över kolven, släpps på plats i 
kolvringsspåret. Voila!

Sista bilden visar en bit Plastigauge, en plasttråd för att 
mäta lagerspel:

Tråden läggs in i lagret, t ex 
vevstakslagret, överfallet dras 
fast. Lagerskålen lossas igen, 
tråden har klämts och blivit 
tunnare/bredare. Bredden 
jämförs med skalan, som ger 
lagerspelet på 1/100 mm när.

20. Slutligen, här gällde det att finna den svenska 
betydelsen av sista bokstaven i en akronym. – Nej, inget 
att gnälla över! den som inte minns vad en akronym är, 
kan lätt slå upp svaret, en serie bokstäver som blivit ett 
begrepp, som t.ex. SaaB eller dVd.

filmen är ju North by 
Northwest, svensk titel I sista 
minuten. i denna klassiker 
sågs bl.a. cary grant och Eva 
marie Saint. filmen regissera-
des av ingen mindre än Alfred 
Hitchcock. där fick vi boksta-
ven A.

Bild b visar våra grannar i 
rymden, ett antal planeter. 
Tankarna går givetvis till eng-
elsmannen Gustav Holst, och 
hans komposition The Planets, 
en orkestersvit med sju delar, 
en för varje planet. (Tellus fick 
ingen musik, och Pluto var inte 
upptäckt 1918 då stycket pre-
senterades) där fick vi bokstaven G!

På den sista bilden ser man en 
TVR, ett nu insomnat brittiskt 
bilmärke grundat av Trevor 
Wilkinson. (TVR lär vara en 
hopdragning av TreVoR) Sista 
pusselbiten blir alltså T. här 
bredvid syns en av de egna 
motorer som TVR ambitiöst tog 
fram, och som säkert bidrog till 
undergången…

Vilken är då vår akronym? agT? – knappast, den skulle ha 
bilanknytning, och vad ligger då närmare till hands än den 
magiska beteckningen gTa? Sista bokstaven a, står ju för 
Alleggerita, på svenska lätt, eller lättad! Precis som det 
stod i frågan: 

”– Lätt eller hur?” 

Tyvärr, ni som kommit fram till gTa, men struntat i att 
översätta a, eller gjort det felaktigt, ingen poäng här!

17. i grönköping insåg man redan 1929, att det 
behövdes ett universellt språk, som var så transparent, så 
genomskinligt, att det kunde förstås av alla, oberoende av 
modersmål. därför skapades Transpiranto, och fortfarande 
ges i Grönköpings Veckoblad nya översättningar (transpira-
tioner) av kända sånger och dikter. 

Martin har försökt få Google Translate att översätta trans-
piranto-texten, med klent resultat… den i frågan åbörjade 
dikten är kanske vanligare å svenska, men förlorar inget å 
att översättas. diktaren är givetvis Viktor Rydberg, 
eller å Transpiranto: Victorio Rydmonto:

LA NIZZO
Fimbulnoktürn’ hat strong klimat,
asterix funkas et brassas.
Tutti slafas in isolat
tief in las missinassas.
Lunan traskas la rutt sordin’,
snoj lajt’ in blanko sür la pin’,
dito sür baldakino.
Nizz’ ist nur piggelino.

18. Volkswagens monst-
ruösa 2-tonnare Bugatti Veyron 
har ett visarinstrument, som 
skymtar sydväst om den cen-
tralt placerade varvräknaren. 
det är graderat 0-1001, och 
visar motorns utvecklade 
effekt i hästkrafter. Vad 
det skall vara bra för? – ingen som vet…

Martin hävdar att ”Det enda intressanta instrumentet i den 
bilen är tankmätaren” och det ligger nog en del sanning i 
det…

19. Nej den makalösa manicken 
är inte en evighetsmaskin, även om 
dessa fantastiska anordningar tycks 
fungera förvånansvärt länge. Bild 19 
visar innanmätet i Smiths krono-
metriska varvräknare.

konstruktionen är nära 100 år gam-
mal, och lär härstamma från Jaeger i frankrike. den version 
som blivit mest känd byggdes dock av Smith i England och 
användes länge till engelska motorcyklar, bilar och, inte 
minst, tävlingsfordon. även hastighetsmätare förekom, med 
samma teknik.

En kronometrisk varvräknare drivs från motorn av en wire, 
och räknar verkligen varvtalet: En inbyggd klocka startar 
med täta intervall en snillrik mekanism som ackumulerar 
antalet inkomna varv. då varvräkningen är klar, efter 3/4 
sekund, flyttas visaren till motsvarande position och blir 
stilla där tills nästa mätning avslutats. En kronometrisk 
varvräknare har därför en karaktäristisk ryckig gång, men 
får god noggrannhet och är helt befriad från okontrollerade 
svängningar fram och tillbaka. google kan ge mer fakta, sök 
på chronometric rev counter.

många förslag har inkommit, barometer, urverk, mekanis-
men i ett spinnspö mm. Till slut beslöt Nöt-Red. godkänna 
även Jaeger / Smith varvräknare eller hastighetsmätare, 
men inte enbart mätare för varvtal eller hastighet.
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KLUBBshoppenKLUBBshoppen

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 upphit-
tad nyckelknippa läggs i närmaste brevlåda och 
sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart eller blå.

21 NYckELRiNg aLfa ROmEO i mETaLL    
120:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

22 NYckELBaNd    40:-
som håller reda på såväl nyckelknippan som 
mobilen.

19

18

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 vil-
ken 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.

1

2

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 OVERaL-

LER 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 för-
tvättad. 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 stry-
kas 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 leve-
reras 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/bom-
ull. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

10

35

23

9

25

26

12/13

14

17

24

16

34

15
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nOSTALgIA&böckernOSTALgIA&böcker

16

14

20

21

20 aLfa ROmEO gTV/gT
aV faBRiZiO fERRaRi
PRiS 260:- PLuS fRakT
Text på Italienska enbart men med mycket illustratio-
ner 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 täv-
lingsbilar 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 legen-
dariska bil som fanns i 6 till 10 exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare till nutid, 
intervjuer med förare och mekaniker samt tävlings-
historier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken däri-
från 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 mång-
as 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 frakt-
kostnaden.
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 båg-
nande av information om hur man skrämmer upp 

sin V6:a, eller bara vill veta mer om hur V6:an 
fungerar.
De sista 30 sidorna handlar om hjulupphängning-
ar 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 språkkunskaperna 
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 experten 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 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 post-
förskottsavgifter. 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 populäraste 
Alforna. Även information om att bygga om sin ber-
tone 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 ank-
stjärtar för att sluta med nittotalets 916 spider. 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 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. 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 model-
lerna, 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 sys-
ter för landsvägen världens kanske vackraste bil 
Tipo 33 Stradale. Ett kapitel handlar om design-
studierna 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

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.
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I	näSTA	nUmmEr

DUBBEL 
prov-
KÖrnIng
m.m. m.m.

Fiat Freemont 2,0 diesel –  din nya tjänstebil efter 159:an?

Info om årets banmöten.

1:a majträff Skokloster och Krapperup. Lättlagad italiensk vardagsmat.

MiTo med 135 hk Multiair och TCT–låda – en bil för alla vägar?

Club Alfa Romeo inbjuder härmed till 
en ny sommarträff i norra Sverige. Den 
här gången bor vi Auto Lodge i Kall, i 
närheten av Åre.

I anslutning till Kall har Auto 
Lodge en asfaltbana som vi kommer att 
disponera. Kall ligger på baksidan av 
Åreskutan i Jämtland.

Även i år blir det ett tvådagarsar-
rangemang, lördag-söndag 6-7 juli.

SOmmArTräFF
		I	KALL/årE

Förutom bankörning och gemensam 
middag på lördag kväll kommer vi att 
göra utflykter till Åre och någon/några 
andra platser.

Club Alfa Romeo kommer liksom 
förra året att subventionera delar av 
arrangemanget för klubbens medlem-
mar.

Vi återkommer på vår hem-
sida www.alfaromeo.org och i nästa 

Klöverblad med mer information om 
priser, bokningar och program. Det 
viktiga nu är att boka in Kall i somma-
rens kalender.

Läs mer om Auto Lodge på deras 
hemsida, www.autolodge.com

Kontaktperson: Gunnar Sundgren, 
gsundgren@gmail.com
070-5794944

efter förra årets trevliga och omtyckta träff i storforsen spinner Gunnar 
sundgren vidare inför sommaren 2013. detaljerna börjar klarna och 
du kan redan nu boka helgen 6–7 juli.

Ett tjockt och innehållsrikt nummer 
utlovas. Två provkörningar av intres-
santa bilar för den trogne Fiat Group-
anhängaren. Alfa 159 har utgått och 
mången familjefar/mor söker efter en 
efterträdare. Giulia kommer vad det 
lider, och till dess finns en högintres-
sant familjefraktare som förutom att 
vara en trevlig bil är mycket välutrustad 
med både fyrhjulsdrift, Alfas 2,0 JTDm, 
automatlåda och all tänkbar utrustning. 
Givetvis ryms allt inom det magiska 7,5 
basbelopp för tjänstebilsåkaren. Bilen 
är givetvis Fiat Freemont som fått sig 
en rejäl uppdatering av Fiats ingenjörer. 
Med fastare chassi, ny motor och en all-
män europeisering har den tagits mycket 
väl mot av både press och bilköpare. 
Det andra alternativet i garaget är lilla 
MiTo som med 135–hästars multiairmo-
tor och TCT–låda erbjuder högteknologi i 
minsta klassen.

Många medlemmar odlar förutom 
Alfa–intresse en kraftig vurm för det 
italienska köket. Ett uppslag enkel, lättla-
gad vardagsmat hittar du i KB 2.

Dessutom kommer kallelser till både 
Skokloster och Krapperup, andra viktiga 
datum för den träff–girige och dessutom 
information om årets banmöten.



v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30 30 31

April
v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 31

Juli
v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

40  1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31

Oktober

v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

18  1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31

Maj
v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

31  1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31

Augusti

v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

22  1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

Juni
v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

35  1

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

September
v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31

December
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SKICKA  IN  V IKT IGA  DATUM FÖR TRÄFFAR  ,  AKT IV ITETER  M .M .  T ILL  NYHETER@ALFAROMEO.ORG

manusstopp
klöverbladet

tjolöholm

banmöte	gelleråsen

banmöte	knutstorp

banmöte	gelleråsen

thulinträff

träff	på	torsångs	
motormuseum

banmöte	och	”putsträff”	
kinnekulle	17-18/8

tema	italien	
hamnträff	nyköping

v måndag tisdag onsdag torsdag Fredag Lördag Söndag

44  1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30

November

manusstopp
klöverbladet

manusstopp
klöverbladet

manusstopp
klöverbladet

manusstopp
klöverbladet

krapperup

mille	scania

Skokloster

träff	på	torsångs	
motormuseum

träff	på	torsångs	motormuseum

kall	auto	Lodge	6–7	juli

båstad	classic	motor

träff	på	torsångs	
motormuseum

träff	på	torsångs	
motormuseum

Träffar
Sommarens träffar ligger inte alltför långt bort. 1 maj 

hoppas jag demonstrerar soligt väder både i Krapperup och 
Skokloster. Övriga träffar hittar du i kalendern här intill.

Detaljerad info hittar du på klubbens hemsida och i nästa 
Klöverblad.

Info om hamnträffarna i Nyköping finns på www.auto-
mobilsallskapet.se, Mille Scania hittar du i Fyrklöverbladet.

Har du själv något material du vill ha med, maila på 
nyheter@alfaromeo.org Deadline för KB2 är 25 februari.

BåSTAD	27/7	2013
Anmäl dig direkt på deras hemsida

http://www.bastadclassicmotor.se/

Vi kommer att bli hänvisade till en egen ”Italiensk 
hörna” med de andra Italienska bilarna.

Boka lördagen 11 maj för årets upplaga av Östgöta- och 
Smålandstouringen. Hela programmet kommer i nästa 
Klöverblad och på hemsidan men det kommer att centre-
ras kring Familjen Ainelands Alfa-skatter och Scuderia 
Skaftekulla i nordöstra Småland.

ÖSTgÖTA-	OCH	
SmåLAnDS-TOUrIng	

vårEn	2013



posttidning	b
club	alfa	romeo	c/o	ola	sjösvärd,	

léet	8	b,	474	70		mollösund

Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

Det finns tillfällen i livet när det kan vara 
klokt att vara väldigt emotionell. Som när 
man köper en fantastisk bil med hjärtat. 
Då kan det vara bra att veta att det finns 
sätt att behålla bilens värde. Till exempel 
genom vår FormulaU™-behandling - en unik 
ytbehandling av bilens lack. I många fall blir 
lacken snyggare än nyskick och du får en bil 
som blir lättare att hålla gnistrande ren. Att 
vaxa den behöver du inte ens tänka på. 

Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår 
Trygghetsförsäkring FormulaU™Secure. Den 
finns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande 
behandling MasterTreatment™ omfattar 
också interiören. 

Information om vårt övriga Serviceprogram 
och närmaste Mr CAP-anläggning hittar du 
på www.mrcap.com.

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar bygger 
på egen teknik- och produktutveckling som endast finns hos 
licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fler än 55 000 fordon 
per år åt både privatpersoner och företag i 10 länder.

mrca
p.c

om


