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Då är vi snart vid de sista dagarna för året, 
vi har hunnit ha årsmöte, fått en ny styrel-
sesammansättning och jag önskar Ragnar 
Rosengren och Kenneth Larsson välkomna in 
i styrelsen, lite mer om dessa herrar kommer i 
nästa KB där de får presentera sig lite mer själ-
va. Samtidigt vill jag tacka Charlotte Jacobson 
och Stefan Werner för de år som de varit del i 
styrelsen och för det jobb som de lagt på klub-
ben, både i och utanför styrelserummet, jag är 
övertygar om att vi kommer se er på ett antal 
olika event. 

Jag vill tacka alla som varit med och bidra-
git till alla träffar, stora som små, utan er blir 
det ju inga träffar alls.

Vi är ju en ideell förening som bygger på 
att många drar sitt strå till stacken, det gäl-
ler oavsett det är mässor, banmöten, lokala 
träffar, större träffar eller när det gäller att få 
artiklar till KB, utveckla IT eller samarbeten 
med andra klubbar. Vi är bortskämda med att 
ha fantastiskt mycket träffar och en fantastisk 
klubbtidning och vi får inte glömma bort att 
visa vår uppskattning till alls som ser till att få 
allt detta att hända. 

Ställ gärna upp och var med, det blir så 
mycket lättare och roligare när det går att dela 
på arbetsbördan.

Det är inte helt sällan jag får frågan om inte 
någon kan ordna en träff här eller där, eller 
utveckla en träff i en viss riktning. Den där 
”någon” existerar ju inte, det faller på den som 
kommer med en idé att driva fram olika träf-
far eller arrangemang. Under 2014 kommer det 
att vara massor med träffar, som vanligt, jag är 
helt övertygad om att det kommer att bli fler 
än vi vet om just nu och kanske är det just du 
som ordnar en ny träff eller hoppar in där det 
behövs.

Till sist, glöm inte att dela med er av bilder 
och upplevelser, KB behöver alltid material 
och vi har ingen som gör allt utan många som 
delar och gör en helhet. En del av denna hel-
het kan du läsa om i detta KB, en annan del 
genom att komma på träffar och även arrang-
era.

När alla drar sitt strå till stacken blir det så 
mycket roligare och det är precis det som är 
klubbens vision, att ha rolig.
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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: 0734-25 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

God Jul och Gott nytt år!
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KLÖVERBLADETNYAMEDLEMMAR

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

TORBJÖRN WULF

REDAKTIONEN
ADRESS:
KLÖVERBLADET 
ATT: STAFFAN ERLANDSSON
SOFIA GYLLENHIELMS VÄG 9
193 31 SIGTUNA

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

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

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

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00
MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

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

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)
MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG
TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)
MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING
TORBJÖRN WULF
TEL: 0734-25 72 21
MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

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

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

REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR EN VÄL-

DIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

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

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

LÖSNING PÅ MINST 300 DPI. JPEG-BILDER MÅSTE VARA MINST 1,5-2,5 MB STORA FÖR ATT BLI BRA I TRYCK. 

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN 

ATT FRITT ÄNDRA I MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET PUBLICERAS I.

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

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

Svezia
7145 BLOMQUIST ULF HERMELINGATAN 32 590 29 BORENSBERG LTO133 AR SPIDER 1983 RÖD
7145 BLOMQUIST ULF HERMELINGATAN 32 590 29 BORENSBERG DGP257 GIULIETTA SPRINT VELOCE 1962 VIT
7146 PERSSON PETER LILLA LÖVÅSGATAN 1 511 54 KINNA  156 SW GTA 2003 
7147 STEIBERT JONAS SLOTTSVÄGEN 14 A 192 51 SOLLENTUNA EBS320 AR 159TI 2,0 JTDM 2011 SVART
7148 JANSSON ULF ELGBOLSTAVÄGEN 1 755 98 UPPSALA XH579 ALFA GT 2005 SILVER
7148 JANSSON ULF ELGBOLSTAVÄGEN 1 755 98 UPPSALA  AR 164 2,0 TS 1989 
7149 STAMOS ARIS PATERNOSTERVÄGEN 7 B 121 49 JOHANNESHOV TDM559 MERCEDES C32AMG 2002 MÖRKBLÅ
7150 MAUREIRA ALEXIS BUDASTIGEN 11, 4TR. 151 68 SÖDERTÄLJE GH234 AR 164 QV  
7151 HEDIN ROBERT TIMMERÅSVÄGEN 26 443 38 LERUM SLY141 AR 156 TS 2,0 2001 SILVER
7152 BÄCKLUND VILLE VETEGATAN 3 LGH 1002 118 59 STOCKHOLM TKE216 AR 156   2,5V6SW  
7153 MATTEONI ANNA GLUGGSTORP GÅRD, HÄRSLÖVSVÄGEN 174 268 75 TÅGARP UHP543   
7154 MELLBERG GERT-OLOV MÖLLEVÄGEN 41 243 36 HÖÖR EKS572 AR 156 2,5 V 1998 SILVER
7154 MELLBERG GERT-OLOV MÖLLEVÄGEN 41 243 36 HÖÖR DNF379 AR 1750 GTV 1969 SILVER
7155 KLITTER PER GAMLA SKÄRGÅRDSVÄGEN 3 134 31 GUSTAVSBERG    
7156 PETERSEN ELVIRA DYBÄCKSVÄGEN 59 168 55 BROMMA  AR 159 2007 
7157 PEIKKEUS HENRIK ASKHAMMARVÄGEN 58 B  LGH1201 730 60 RAMNÄS    
7158 LINDÉN JOHNNY ROTERMANNI 5-146 10111 TALLIN    
7159 HAGMER NILS GUNNAR VILLTOFTA LÅNGARYD 6 355 94 VEDERSLÖV JBT151 ALFETTA GT 1975 
7160 BEN SALEM ANDREAS KAMGATAN 17 D 415 06 GÖTEBORG DYM844 GTV 2,0 JTS 166HK  
7160 BEN SALEM ANDREAS KAMGATAN 17 D 415 06 GÖTEBORG RXW739 GIULIETTA 170HK DIESEL 2013 MÖRKBLÅ METALIC
7161 ANDERSSON ROGER GRUSGATAN 6 599 31 ÖDESHÖG MZY903 GIULIETTA  VIT
7162 ECONOMOU KONSTANTIN LJURAGATAN 28 C 603 51 NORRKÖPING AAZ104 1750 GTV 1970 GIALLO OCRA
7162 ECONOMOU KONSTANTIN LJURAGATAN 28 C 603 51 NORRKÖPING MRC670 AR 166 3,0 V6 1999 GRÅ
7163 ROOS LINDELL REBECKA FISKAREGATAN20 B 312 72 SKUMMESLÖVSSTRAND MZM974 AR GIULIETTA 2013 
7164 LILJA CHRISTOPHER ÄNGGÄRDESVÄGEN 22 395 94 ROCKNEBY EEK748 AR GTV TS 2,0 2000 TITAN
7165 BILJER ULRIKE RÅGGATAN 1 592 32 VADSTENA  AR 147 GTA  
7165 BILJER ULRIKE RÅGGATAN 1 592 32 VADSTENA  FIAT ABARTH 2011 
7166 FRENNESSON KRISTIAN NILS MÅNSSONSVÄG 25 218 36 BUNKEFLOSTRAND TKE248 AR 156 SW 2,0 JTS 2002 ALFA ROSSO
7167 HANSSON LARS SKARPSKYTTEGATAN 21 242 33 HÖRBY UCF057 CATERHAM CSR 200  SVART
7167 HANSSON LARS SKARPSKYTTEGATAN 21 242 33 HÖRBY KMK295 AR166 TS 1999 BLÅ
7168 ROOTH PETER FÖRMEDLINGSUPPDRAG, SKATTEKONTORET 801 73 GÄVLE  AR SPIDER 2010 
7169 LINDAHL HANS STRANDLIDEN 12 165 61 HÄSSELBY JHL711 AR 156 TS 1999 ROSSO
7170 BRORSSON FREDRIK HINNEBÄCKSGATAN 89 417 44 GÖTEBORG DBP830 AR 159 2,0 JTDM SW TI 2011 VI
7171 NORÉN FILIP ÅGATAN 39 582 22 LINKÖPING SER889 AR GTV 2,0 TS 1995 ROSSO
7172 SANDBERG OSCAR EVERÖD BROGÅRD 273 93 TOMELILLA RPR289 159 2,4 JTD 2006 ULTRAMARE BLÅ
7173 ENGSTRÖM TOMMY BROBYVÄGEN 17 647 51 ÅKERS STYCKEBRUK TPG409 AR 166   30, V6 1998 SILVERMETALIC
7174 LUNDBERG HENRIK GÖKÄRTSVÄGEN 79 187 51 TÄBY  AR 159 2,2JTS  GRIGIO TITANIO
7175 BRANDT JAN KUSTVÄGEN 87 274 56 ABBEKÅS WXP963 AR JTS 2,0 2005 SVART
7176 BERGMAN MATZ HAMPNÄSVÄGEN 81 894 31 SJÄLEVAD ASN681 AR BERLINA 2000 1960 BLÅ
7177 ZETTERMAN BERNT MORÄNVÄGEN 7 185 70 TÄBY JGR409 AR BERTONE 1750GT 1971 RÖD

 NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Arrivederci

Multi–fabrikantsfor-
donsträff vid Skokloster 
2006. Snart är vi där 
igen!

2006 tog jag på mig rollen som ansvarig för 
Klöverbladet. Tiden har gått fort; i somras var 
det sju år sedan starten. Nu är det dock dags 
att lämna uppdraget och stafettpinnen till 
nästa redaktör.

Som ansvarig för Klöverbladet har jag fått 
en alldeles särskild inblick i klubbens aktivi-
teter och medlemmars äventyr med sina Alfa 
Romeo och vart detta intresse fört klubbmed-
lemmar runt om i världen. Intressant är även 
de vänskapsband som knyts både inom och 
utom Sverige med Alfa Romeo–intresset som 
grund.  Det har varit intressant att se bredden 
på Alfa–intresset, bilarna, medlemmarna och 
aktiviteterna. Jag har även haft många goda 
skäl att fördjupa mig i företaget Alfa Romeo 
från dess begynnelse till nutid. Kort sagt har 
det varit en väldigt lärorik, intressant och kul 
tid med Klöverbladet.

I Club Alfa Romeo Svezia samsas många 
intressen. Jag tycker det är väldigt viktigt att 
alla begriper och kommer ihåg att klubben 

är till för alla. C.A.R. Svezia är inte till för 
enbart ett specifikt ändamål, må det vara 
fikaträffar, bilträffar, banmöten, egen täv-
lingsserie eller Klöverblad. Det ska finnas 
plats för alla. Därför tycker jag det är aningen 
beklämmande att höra röster som ropar på 
lägg ned det ena, minska det andra och satsa 
bara på det tredje. På samma sätt som vi får 
finna oss i att skattepengarna fördelas får vi 
finna oss i att klubben satsar på flera olika 
aktiviteter. Det kanske kan vara svårt att 
acceptera för den medlem vars medlemskap 
grundar sig på ett enda särintresse, men så 
är det idag. Alla aktiviteter tillsammans är 
Club Alfa Romeo Svezia.

Så stick nu ut och köp några nya Alfa 
Romeo så klubben kan fortsätta i många år 
till!

Och ett stort tack för sju mestadels trev-
liga år med Klöverbladet och klubbens med-
lemmar.

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

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag 

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

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

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, 

Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

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

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. 

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

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

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

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Ola på kans-

liet på telefon 0761-35 79 69. Du når kansliet enklast via e-post, 

medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

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

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo!

KB - redaktionen
tackar för i år 
och önskar Er alla
En Riktigt God Jul
och Ett Gott Nytt År!
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Redan innan mötet skulle starta hade 
många samlats, det var många som 
minglade runt och bekantade sig eller 
träffade gamla klubbekanta. Riktigt kul 

KORT ÅRSMÖTESRAPPORT 2013
TEXT: TORBJÖRN WULF. FOTO: TORBJÖRN WULF OCH STEFAN ATTERHALL

30 november hade vi årsmöte på Hesselby Slott strax väster om 
Stockholm. Årsmötet var bra med trevlig middag och mingel efteråt.

att se så många nya deltagare på detta 
årsmöte. Kl.16:00 var dags för samling 
ungefär en kvart senare var årsmötet 
öppnat med att gå igenom dagordning, 

frågor och motioner som i år var fler än 
tidigare. Normalt är det  någon enstaka 
men i år var det sex motioner som kom-
mit in.

Vi fick en bra genomgång av det 
gångna året, ekonomin, banmöten och 
om IT–projektet som dessutom visades 

upp så alla närvarande kunde få se 
hur det faktiskt ser ut. Målet med 
detta projekt har varit att kunna pre-
sentera den nya hemsida på årsmötet 
men små detaljer återstår och nu 
blir det i början av januari. Då är det 
möjligt att betala medlemsavgiften 
via nya hemsidan vilket alla bör 
göra som har dator för att under-
lätta för medlemshanteringen. 
Tidsbesparingen för kansliet är 
enorm, så försök gärna betala via 
hemsidan.

Det var många intressanta och 
bra frågor som ställdes av enga-
gerade deltagare och avsatt tid 
drogs över med cirka en timme 
till totalt tre timmar, nåt som får 
ses som ett bevis på att det finns 
riktigt intresse i hur klubben 
utvecklas.

Efter mötet följde mingel 
med mousserande vin för de 
som ville, mycket prat och 
skratt. Cirka kl 20.00 blev det 
middag, en riktigt trevlig tre-
rättersmiddag med väldigt 
goda viner till.

Det blev prisutdelning 
både i CAR Challenge och det 
traditionsenliga lotteriet. Ett 
par historier berättades med 
efterföljande skratt. Efter 
middagen fanns bar och 
band och ett antal var upp 
och dansade, om det var 
hela natten förtäljer dock 
inte denna berättelse.

Som summering hade 
vi ett väldigt bra årsmöte, 
en väldigt trevlig middag 
med väldigt mycket glada 
miner och skratt.

En längre artikel om 
årsmötet 2013 kommer 

som brukligt i KB 1 2014 med alla 
detaljer. Detta var bara en smakbit!

    ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 

 

 DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE 2013 FÖR 

CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 

Club Alfa Romeo Svezias årsmöte 2013 på 

Hesselby slott, Maltesholmsvägen 1, 165 54 Hässelby 

lördagen den 30:e november, 2013, kl. 16:00-18:00. 

 

Föreslagen dagordning för årsmötet: 

 
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 §  Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

7 §  Förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.  

8 §  Revisorernas berättelse. 

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

10 §  Fastställande av medlemsavgifter.  

11 §  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/ räkenskapsåret.  

12 §  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

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

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

15 §  Val av två revisorer för en tid av ett 1 år.  

16 §  Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till 

ordförande.  

17 §  Övriga frågor. 
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There are no unachievable goals.

* Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar, dock längst t.o.m. 31/10, 2013. **Standard för vissa versioner. ***5 års nybilsgaranti/150 000 km. Gäller alla Alfa Romeo registrerade fr.o.m. 1/1, 2013. Bilen på bilden kan
 vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. Bensinförbrukning blandad körning 4,4 - 6,4 l/100 km. Co2 g/km 114 - 149. 

ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE FRÅN 199.990 KR*
Den extremt sportiga designen gör Giulietta Veloce synonym med fart. Bilen är utrustad med bland 
annat en ny sportinteriör, det anpassningsbara prestandaprogrammet Alfa D.N.A., TCT-växellåda**, 
interiörlister och spegelkåpor i titanfi nish samt en exteriör Veloce-badge.
Ännu vackrare, ännu mer körglädje, ännu mer Alfa Romeo.

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

Alfa Romeo Sverige
Följ oss på Facebook

alfaromeo.se5 ÅRS

NYBILSGARANTI***

Vi har oljan för dig

Kontakt:
070-438 47 85

rollesracingolja@gmail.com 

Drive Fast – Take AGIP
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Som en bekräftelse på att Alfa Romeo gjort det mesta rätt kom ett pressmeddelande som för den oinvigde 
är obegripligt. Tydligen har någon lyckats köra bilen längs en tysk landsväg under drygt åtta minuter. Hur 
svårt kan det vara att köra bil på en tysk landsväg egentligen?

Nåja, torsdagen den 12 september 2013 satte motorjournalisten Horst von Sauma varvtiden 8:04 i en Alfa 4C 
skodd med Pirelli P Zero Trofeo–däck. Tiden är om inte direkt en överraskning så i alla fall en bekräftelse på 
vad bilen kan och en kalldusch för betydligt dyrare och starkare konkurrenter. Både Porsche Cayman S (325 
hk) och Audi TT RS Coupé (340 hk) får dask på fingrarna av den italienska ballerinan. Teorin om låg vikt är 
även den bekräftad; Alfa 4C släpar på mindre än 4 kg per hästkraft!

Ibland sker det som gör att det mesta blir oviktigt. Den 31 oktober var en sådan 
dag, åtminstone för fem nybilsägare som träffades på Balocco för de absolut första 
leveranserna av 4C. Ägare från Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna och 
Schweiz deltog då i en ceremoni som började i Autodeltas gamla lokaler på Balocco.  
Föredrag av chefsdesigner Alessandro Maccolini och en stund på racerbanan med 
storheter som Nicola Larini bakom ratten ingick. Jag kan bara gissa hur de kände 
då de styrde ut genom grindarna på Balocco i sina nya bilar och styrde hemåt. Alla 
4C–ägare är värda ett stort grattis!

Alfa Romeo 4C
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

LANDSVÄGSKÖRNING PÅ TID

TIDIG JULKLAPP

Avdelningen
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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!

AUTOPARTNER SKÖVDE NY ALFA-ÅTERFÖRSÄLJARE

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 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN

Autopartner finns i Växjö, Kristianstad, 
Linköping och Skövde. Ägaren är 
Björkmans Bil som i Skövde valt att satsa 
på Alfa Romeo, Fiat, Lancia och Jeep 
samt Citroën och BMW, som tillsam-
mans med Fiat Groups varumärken ska-
par en imponerande bred produktpalett.

Albert Hasanaj, ansvarig för Fiat 
Group på Autopartner i Skövde, är 
mycket nöjd över att få sälja dessa bilar.

– Fiat går bra på marknaden idag, 
berättar Albert Hasanaj. Både 500 och 
Freemont säljer bra. Vi har även en kom-
plett serviceanläggning för bilarna, och 
då Posten idag kör Fiat samt det faktum 
att en stor del av alla husbilar är Fiat gör 

att vi får en stabil eftermarknad redan 
från start, fortsätter Albert Hasanaj.

Till invigningen hade importören 
FGA lyckats få loss den Alfa 4C som 
visats på flera platser i Sverige under 
hösten. Med 4C har de 850 gästerna sett 
vad varumärket Alfa Romeo står för 
och kan förhoppningsvis lockas in i vår 
värld genom ett bilköp. Vad framtiden 
har i beredskap för Alfa Romeo är idag 
oklart, men alldeles oavsett när nya pro-
dukter lanseras är Autopartner i Skövde 
redo att sälja dem till glädje för alla nya 
spekulanter som idag tvingas åka längre 
sträckor för att köpa sin favoritbil.

Sedan oktober 2013 är Autopartner en komplett anläggning för 
Alfa, Fiat och Jeep i Skövde. Nyligen invigdes en helt ny anlägg-
ning på 5 500 kvadratmeter där 850 nyfikna premiärgäster träng-
des runt Autopartners bilar.

En nöjd Albert Hasanaj, försäljare  på Autopartner i Skövde, har all anledning att se nöjd ut framför vackra Alfa 4C.Tätt, tätt mellan besökarna vid invigningen. Passa på att sväng in då du har vägarna förbi Skövde!
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Alfa Romeo Sverige
Följ oss på Facebook

alfaromeo.se

* Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar, dock längst t.o.m. 31/12, 2013. **Standard för vissa versioner. ***5 års nybilsgaranti/150 000 km. Gäller alla Alfa Romeo registrerade 
 fr.o.m. 1/1, 2013. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. Bensinförbrukning blandad körning 4,4 - 6,4 l/100 km. Co2 g/km 114 - 149. 

There are no unachievable goals.

ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE FRÅN 199.990 KR*
Den extremt sportiga designen gör Giulietta Veloce synonym med fart. Bilen är utrustad med bland annat 
en ny sportinteriör, det anpassningsbara prestandaprogrammet Alfa D.N.A., TCT-växellåda**, interiörlister 
och spegelkåpor i titanfi nish samt en exteriör Veloce-badge.
Ännu vackrare, ännu mer körglädje, ännu mer Alfa Romeo.

5 ÅRS

NYBILSGARANTI***

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

Alfa Romeo med

TRUVEGATAN 7, 
531 40 LIDKÖPING 
TEL. 0510-661 80
http://www.ingesbil.se/lidkoping/

GOKART I GÖTEBORG
TEXT OCH FOTO: PETER BRAUN

Sedan cirka två år tillbaka har vi haft 
gokart-träffar i Göteborg. Innan våra 
träffar började så hade vi i Göteborg för 
ett antal år sedan gokart-träffar. Dessa 
var då väldigt populära men även väl-
digt avancerade med seriesystem med 
två olika klasser. Min tanke var från bör-
jan att köra igång något liknande men att 
man skulle köra på olika banor. 

Tyvärr så har intresset inte varit 
riktigt lika stor nu som då. Jag sänkte 
då ner ambitionsnivån lite grann och 
satsade på att vi bara skulle ha kul utan 
serie-system. Varje gokart-träff skulle 
ses som ett enskilt evenemang. Under 
vinterhalvåret har det varit inomhus och 

utomhus när det blivit varmare. Tanken 
har hela tiden varit att försöka variera 
och köra på olika banor. Banorna vi kört 
på har varit följande:

INOMHUS

Gokarthallen i Säve är den äldsta 
inomhushallen i Sverige, som har fun-
nits i 20 år! Nya bilar, nyasfalterad bana! 
Denna bana har vi bara kört på en gång. 
Ligger lite avsides men banan var rätt 
rolig att köra på.

GOKARTCENTRALEN  

Kör med elkartar som blivit väldigt 
populära varje gång det arrangerats 
något där. Bra vrid nästan hela tiden 

med en bra och bred bana där möjlighe-
ter till omkörningar finns. En favorit för 
många.

Ligger mitt inne i centrum.

UTOMHUS

Göteborgs gokartcenter

En klassisk utomhusbana. Här körs 
även internationella gokarttävlingar. 
Mycket fin bana.

CITY ARENA

En snabb och rolig bana som ligger 
vid frihamnen. Här körs även STCC. 
Första gången vi körde här öste regnet 
ner. Andra gången så var vädret fint 
men det fanns en del luriga vattenpölar 

lite här och var. Oavsett var vi kört så 
har stämningen alltid varit god. Efter 
varje körning så har folk alltid frågat när 
det skall bli nästa gång. Väldigt ofta är 
deltagarna banåkare. Kanske ser man 
möjligheten i att hålla farten uppe före 

samt efter bansäsongen. Vart vi än har 
kört så har vi alltid fått positiva vitsord 
från banpersonalen. De tycker att vi kör 
snabbt och kontrollerat med få incidenter.

Min förhoppning är att vi skall kunna 
fortsätta med detta trevliga event. Det 

känns som ett väldigt trevligt tillfälle 
till att träffa andra likasinnade och göra 
något roligt tillsammans som har med 
bilar att göra.

Full fart med elkartar. Glada miner efter ett gokartpass med elkartarna.

Ibland så har vi varit rätt många, som denna gång när vi körde på Gokartcenter.

Glada medaljörer. Ola Magnusson (guld), Fredrik Ståhlgren (silver) 
och Magnus Berg (brons).

Härlig vy över City Arena.
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Å
ren närmast efter andra världs-
krigets slut var hårda men ändå 
fyllda av framtidshopp och 
framförallt fred. Stora delar av 

Europa befann sig mitt i en gigantisk 
återuppbyggnadsfas efter åratal av mass-
förstörelse. Bilens utveckling hade under 
kriget fått stå tillbaka för mer angelägen 

utveckling av allehanda stridsnyttiga 
fordon – personbilar och tävlingsvagnar 
var inte högprioriterat mellan 1939-1945. 
Fabriken i Portello var omställd till krigs-
produktion och bombades tre gånger. 
Efter den tredje bombningen i oktober 
1944 var fabriken i praktiken utslagen och 
arbetet upphörde – vid krigsslutet bestod 

60 procent av fabriken ruiner och rasade 
byggnadsmassor.

Då produktionen återupptogs 1945 var 
6C 2500 Sport Lungo först ut, men även 
lastbilar, bussar, flyg– och marinmotorer 
och faktiskt spisar(!) producerades. 

Under den tyska ockupationen hade 
Alfa Romeo lyckats gömma undan sina 
Tipo 158 Alfetta tävlingsbilar, så när 
tävlingsverksamheten startade 1946 var 
bilarna i stort sett tävlingsklara. Första 
tävlingen för Tipo 158 skedde den 9 juni 
1946 utanför Paris, där två bilar körda 
av Giusieppe Farina och Jean Pierre 
Waimille ställde upp. Dessvärre bröt 
Farina med trasig koppling och Wimille 
med växellådsproblem, men viktigast var 
nog ändå att (tävlings–)livet så smått bör-
jade återgå till det normala.

Nu var det racervagnarnas och per-
sonbilarnas tur att få sig en dos forsk-
ning och utveckling. Till 1947 års säsong 
hade Tipo 158 moderniserats med hjälp 
av två kompressorer som ökade effekten 
från 225 till 275 hk vid 7.500 v/min. 1950 
hade effekten höjts till hela 350 hk vid 
8.500 v/min, lagom till det första officiella 
världsmästerskapet i F1, som Giuseppe 

ALFA ROMEO OCH EFTERKRIGSTIDEN

”Nino” Farina vann efter seger i tre av 
sju deltävlingar i sin Alfetta. Silver– och 
bronsplatserna belades även de av Alfa 
Romeo genom Juan Manuel Fangio och 
Luigi Fagioli.

1951 tog Tipo 159 vid med De Dion–
bakvagn, ny växellåda och motor. 425 hk 
vid 9 300 v/min räckte för VM–titeln även 
1951 med Fangio bakom ratten. Till 1952 
års säsong kom nytt reglemente och Alfa 
Romeo drog sig ur F1–tävlandet.

Efterkrigsproduktionen av bilar bestod 
till en början främst av 6C 2500 i olika 
versioner. Tiderna hade dock ändrats och 
vid denna tidpunkt prickade Alfa Romeo 
in behovet av en prismässigt överkomlig 
mellanklassbil med goda prestanda – ett 
beslut som grundligt ändrade företaget 
och dess tankar om bilproduktion. Både 
kunder och produktionsmetoder var 
jungfrulig mark för Alfa Romeo. Från 
att i stort sett ha handbyggt fordon för 
välbärgade kunder skulle man nu ge sig 
in i massproduktion med Alfa Romeo 
1900 Berlina på löpande band. Andra 
traditionsbrytande egenskaper var vän-
sterstyrda bilar och fyrcylindriga motorer 
med kamkedja. Bilen skulle även vara 
enkel att bruka, serva och köra.

Med racingarvet i färskt minne tog 
Orazio Satta och hans kollegor fram vad 
som blev en avancerad vagn med självbä-
rande kaross. Motorn hade förvisso gjut-
järnsblock, men med aluminiumtopp och 
dubbla överliggande kamaxlar var det 
alldeles definitivt uppseendeväckande 
utrustning under huven. Med en enkel 

Solexförgasare och 80 hk nåddes 150 
km/h i toppfart vilket gjorde Alfa 1900 
till en snabb bil vid den här tiden. 1952 
kom även 1900 Berlina TI med 1884 cc och 
100 hk som gav än mer hisnande prestan-
da; toppfarten var 170 km/h! 1954 nåddes 
så toppen för 1900 Berlina med modellen 
TI Super. Än större motor på 1 975 cc 
med hela 115 hk vid 5 500 v/min gjorde 
vagnen ruskigt snabb med 180 km/h – 
faktiskt en av de snabbaste fyrdörrars 
produktionsbilarna vid den tiden – något 
som också bevisades på tävlingsbanorna 
världen runt. Tävlingsframgångarna 
användes flitigt i marknadsföring, bland 
annat med en nyskapande reklamslogan; 
Familjebilen som vinner tävlingar. Intressant 
är att den nya motorn förutom större 
volym fick ändrad rotationsriktning och 
annan tändföljd samt dubbla kedjor för 
kamdrivningen från 1955.

Alfa Romeo hade framgångsrikt inta-
git ett nytt segment och sålde bilar som 

aldrig förr. 1900 Berlina tillverkades mel-
lan 1950–1958 i 17.390 exemplar, vilket var 
nästan 5 000 fler bilar än Alfas tidigare 
totala produktion sedan starten 1910!

De kunder som suktade efter mer 
exklusivitet och prestanda hade inte 
glömts bort. Fram till 1953 fanns olika ver-
sioner av 6C 2500 att tillgå. 1951 visades 
1900 Sprint baserad på en rejält omarbe-
tad bottenplatta med mekanik från 1900. 
Hjulbasen var exempelvis 13 cm kortare 
och karossens konstruerades med externa 
karossbyggare i åtanke och var det sista 
chassit som Alfa Romeo gjorde tillgängligt 
för dessa firmor. Bland de som tog sig an 
detta chassi var Touring och Pinin Farina 
de mest framgångsrika, men även Boano, 
Bonechi, Castagna, Ghia och Zagato pro-
ducerade bilar.  Vanligast är tvåsitsiga 
1900 Sprint Coupé från Touring men även 
Pinin Farinas cabriolet höll Alfas fana 
högt vid den här tiden. Totalt byggdes två 
serier med 655 respektive 554 exemplar.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: STAFFAN ERLANDSSON, ALFA ROMEO

Alfa Romeo 1900 Berlina. Vänsterstyrd och med självbärande kaross.

Exklusivt och få förunnat under tidigt 1950–tal; interiör i Super Sprint.

Mästarvagnen Tipo 158 Alfetta. Alfa Romeo 8C 1931–34. Alfa 6C 2500 Supersport. Alfa 65C 2500 Super Sport Villa dEste.

Alfa 1900 Super i tvåtonslack som tillkom alldeles i slutet av modellens produktion. Alfa Romeo 1900 Super Sprint.

Familjebil och tävlingsvagn, allt i ett med Alfa 1900.
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TEKNISKA	  DATA	  ALFA	  ROMEO	  1900	  1950-‐58	  
 

1900	  Berlina	   1900	  Berlina	  T.I 1900	  Super	  Berlina 1900	  Berlina	  T.I	  Super 1900	  Sprint	  Coupé 1900	  Super	  Sprint 

ÅRTAL 1950-‐54 1952-‐54 1954-‐58 1954-‐57 1951-‐55 1956-‐58 

Motortyp rak	  4-‐cyl,	  block	  i	  gjutjärn,	  
topp	  i	  lä=metall 

rak	  4-‐cyl,	  block	  i	  gjutjärn,	  
topp	  i	  lä=metall 

rak	  4-‐cyl,	  block	  i	  gjutjärn,	  
topp	  i	  lä=metall 

rak	  4-‐cyl,	  block	  i	  
gjutjärn,	  topp	  i	  lä=metall 

rak	  4-‐cyl,	  block	  i	  gjutjärn,	  
topp	  i	  lä=metall 

rak	  4-‐cyl,	  block	  i	  gjutjärn,	  
topp	  i	  lä=metall 

Volym 1	  884	  cc 1	  884 1	  975 1	  975 1	  884	  cc 1	  975	  cc 

Borr	  x	  slag	  (mm) 82,55	  x	  88,0	   82,55	  x	  88,0	   84,5	  x	  88 84,5	  x	  88 82,55	  x	  88,0 84,5	  x	  88 

Kompression 7,5:1 7,7:1 7,5:1 8,0:1 7,7:1 8,5:1 

Effekt 80	  hk	  vid	  4	  800	  v/min 100	  hk	  vid	  	  	  5	  500	  v/min 90	  hk	  vid	  5	  200	  v/min 115	  hk	  vid	  	  	  5	  500	  v/min 100	  hk	  vid	  	  	  5	  500	  v/min 112	  hk	  vid	  	  	  5	  900	  v/min 

KraNöverföring 4-‐vxl	  låda,	  bakhjulsdriH 4-‐vxl	  låda,	  bakhjulsdriH 4-‐vxl	  låda,	  bakhjulsdriH 4-‐vxl	  låda,	  bakhjulsdriH 4-‐vxl	  låda,	  bakhjulsdriH 5-‐vxl	  låda,	  bakhjulsdriH 

Bredd	  (mm) 1	  600 1	  600 1	  600 1	  600 1	  630 1	  630 

Längd	  (mm) 4	  400 4	  400 4	  400 4	  400 4	  405 4	  405 

Höjd	  (mm) 1	  490 1	  490 1	  490 1	  490 1	  350 1	  350 

Hjulbas	  (mm) 2	  630 2	  630 2	  630 2	  630 2	  500 2	  630 

Spårvidd	  f/b	  (mm) 1	  320/1	  325 1	  320/1	  325 1	  320/1	  325 1	  320/1	  325 1	  320/1	  325 1	  320/1	  325 

Tomvikt 1	  100	  kg 1	  100	  kg 1	  140	  kg 1	  140	  kg 1	  050	  kg 1	  000	  -‐	  1	  100	  kg 

Toppfart 150	  km/h 170	  km/h 160	  km/h 180	  km/h 180	  km/h 180-‐190	  km/h 

Källa:	  All	  The	  Alfa	  Romeos	  

  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

1956 presenterades efterträdaren 1900 
Super Sprint med femväxlad låda och 
motor från 1900 Berlina TI Super (1.975 cc, 
115 hk)och en toppfart på hela 190 km/h.

Nämnas bör Zagatos version av 1900 
Super Sprint som endast tillverkade i 25 
exemplar, där faktiskt tre stycken såldes 
i Sverige. Samtliga 25 tillverkade finns 
kvar, och de tre svensksålda bor idag i 
Schweiz. Idag utmärker sig just Zagaton 
med en alldeles egen och hög prisbild. 
Även Berlinan var någorlunda vanlig i 

Sverige med ett hundratal sålda.
Alfa Romeo 1900 var företagets steg in 

i framtiden som inte minst rymde planer 
för rymdresor. I denna rymdålderns anda 
är 1952 års Disco Volante med meka-
nik baserad på Alfa 1900 en intressant 
avknoppning. 

Andra intressanta 1900–släktingar är 
Bertones vilda designstudier BAT5 (BAT 
= Berlina Aerodinamica Technica) och BAT7. 
Mindre excentriskt är Alfa 1900 Matta, 
en fyrhjulsdriven jeep med motor från 

1900–serien som togs fram för att ersätta 
Willys Jeep som huvudsakligen såldes i 
obekräftade 2.500 exemplar till italienska 
försvaret men även till civila användare. 

1955 tog Alfa Romeo och Orazio 
Satta nästa steg på den anslagna vägen 
familjebilsprestanda med Giulietta som i 
olika versioner skulle komma att närapå 
tiodubbla det fantastiska antal som 
1900-serien tillverkats i. Men det är en 
annan helt annan spännande historia.

Alfa Romeo 1900 Super Sprint från 1956 med femväxlad låda och 190 km/h i toppfart. Ordinära siffror idag men superbilsprestanda då.
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EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD

Färgstarka fordon bland grå betong i Haninge sommaren 1967, 1900 
C Sprint -53 samt artikelförfattarens 1900 C Super Sprint -56.

Superlätt förare på en Superleggera utanför sommarstugan i 
Skinnskatteberg 1973.

E
n samling bilder som dessutom är 
tagna för snart 50 år sedan berättar 
även en historia. I detta fall med 
fokus på några 1900–coupéer där 

den röda tråden är att flertalet av bilarna 
på fotografierna en gång i tiden tillhört 
samma ägare; min far Berthold Uhlin.

1900 Berlina är för de flesta känd som 
den första massproducerade bilen från Alfa 
Romeo. Modellen introducerades 1950, en 
snygg och snabb sedan från en tillverkare 
som före kriget kombinerat framgångsrik 
tävlingsverksamhet tillsammans med stort 
fokus på exklusiva lågserievagnar för väl-
beställda köpare.

Med Berlinan nådde Alfa en ny kund-
kategori och kunde fortfarande stilla 
tidigare köpares hunger efter exklusivitet 
då man lät ett flertal karosstillverkare 

såsom Zagato, Pininfarina och Carozzeria 
Touring bygga lågseriebilar baserade på 
Berlinan. Det var mestadels magiskt vackra 
Grantourismo–coupéer som med Berlinans 
chassi och drivlina fick tillräckliga pre-
standa för att matcha sportvagnsattribu-
ten. Motorerna i 1900 lade grunden till den 
klassiska Alfa-setupen, 1975cc radfyra med 
överliggande dubbelkammar och dubbla 
förgasare (om än stående på dessa model-
ler), femväxlad låda på de senare årsmodel-
lerna och effekten låg runt 115hk som mest

Coupéerna på bilderna är samtliga 
tillverkade av Carozzeria Touring och har 
modellnamnen 1900 C Sprint och 1900 C 
Super Sprint, årsmodellerna är mellan -52 
och -56. 

Konceptet Superleggera som betyder 
något i stil med ”superlätt” på italienska 

TEXT: ANDREAS UHLIN 
FOTO: TORBJÖRN ARESCHOUG SAMT PRIVAT

sammanfattar byggtekniken. Det var 
handknackade karosspaneler i alumi-
nium som monterades på ett stålskelett, 
oljedränkta filtbitar passades mellan alu-
plåten och stålet för att dämpa korrosions-
benägenheten som mången ägare av dessa 
dyrbara bilar legat sömnlösa över.

Den höga kvaliteten på inredning, 
detaljer, mätare, knappar, handtag med 
mera i dessa bilar ligger i en division som 
kan kännas klart främmande för oss som 
växt upp i och brukat 70- och 80-tals Alfa, 
en period där passning och kvalitet på 
plast och textilmaterial varit klart nedprio-
riterat hos vår högt vördade biltillverkare 
(och för den delen även brukarna, ett brus-
tet dörrhandtag eller en av solens strålar 
böljande instrumentpanel har inte bekom-
mit artikelförfattaren då det finns andra 

och viktigare värden i Alfa-ägandet :-)

Av de bilar som återfinns på bilderna 
finns hälften kvar i Sverige, Björn Nilsson 
förvaltar Sprint -52:an och undertecknad 
äger den röda -56 C Super Sprinten som 
ägdes av Torbjörn Areschoug innan den 
köptes av far 1972.

Den gröna -53:an lämnades vid en 
bytesaffär mot en Montreal vid mitten av 
80-talet, den var i behov av renovering, 
kördes aktivt av Ulf Bergman som bland 
annat lät laga plåten och lackera den sil-
vergrå. Lars Cyrus köpte den senare för att 
åter låta laga plåt hos Magnus Ahlqvist i 
Rydaholm, bilen lackerades svart med gott 
resultat, tog vägen över Norge och finns nu 
i Holland. 

Den svarta -53:an på sidan 25 såldes 
som ett renoveringsobjekt till Ulf Bredberg 

i slutet av 80-talet, gick vidare efter ett par 
år, renoverades av annan ägare, lackerades 
vinröd och finns numera i Norge.   

De flesta bilderna är tagna under 
60-talet och är den period då far var som 
mest aktiv i klubben. Han gick med under 
tidigt 60-tal, deltog i banmöten både som 
förare och funktionär och bidrog till sty-
relsearbetet bland annat som vice ordfö-
rande och kassör fram till slutet av 80-talet. 
Förutom de 1900 Coupé som bilderna visar 
har han bland andra Alfor haft ett par 
1900 Berlinor, Giulia Super, Montreal och 
Alfettor av både 70- och 80-tals snitt.

Berthold har alltid skruvat med sina 
Alfor själv och har i mina ögon med sitt 
lugna sätt och sin envishet alltid löst even-
tuella problem som dykt upp med de bilar 
som passerat hans händer. Ofta med en 

god portion humor. Till exempel som svar 
på frågan jag ställde när han konsekvent 
lät bli att byta olja på sin Alfa 90 svarade 
han, ”jag har ju ingen att byta med”. Eller 
den gången i sommarstugan då slavcylin-
dern till kopplingen gav upp på en Alfetta. 
Lösningen var ut med baksätet, ner med en 
stång genom golvet varpå undertecknad 
runt 10 år gammal fick manövrera kopp-
lingen 16 mil hem till Stockholm på kom-
mando från framsätet.

Berthold är idag dryga 80 år med gott 
humör, lever ett stillsamt liv och får tyvärr 
inte köra Alfa då han inte riktigt minns 
hur man gör längre.

Tack till Björn Nilsson och Torbjörn 
Areschoug för hjälp med fakta och bilder 
till denna artikel!!

Trångsund i mitten av 70-talet, nya regplåtar på -53:an och klubbdeka-
len sitter på plats. Notera slutröret, är det en passning från Berthold till 
DTM-utblåsen som blev trendiga 20 år senare?

Keep it clean and green, bilvård i naturen.

Däckmode á la sent 60-tal, Ferrari 250-fälgar och rejält med gummi gav klass 
och komfort.

Berthold passar på att justera detaljer utanför svärföräldrarnas hus på 
Björkstigen i Skinnskatteberg.

Grand Tourismo mellan plåtjobben. Välfylld picknick-korg, transistorradio 
och solglasögon på taket under en kort paus för att lägga upp rutten. Blir 
det Rivieran eller Riddarhyttan?

Rullande renovering utfördes på -53:an, grundad, utan bakruta och med 
plats för åksugna passagerare på en tur i Bergslagen.



ALFAHISTORIA

24

ALFAHISTORIA

25

To
rb

jö
rn

 A
re

sc
ho

ug
s 

pr
iv

at
a 

fo
to

al
bu

m

To
rb

jö
rn

 A
re

sc
ho

ug
s 

pr
iv

at
a 

fo
to

al
bu

m

Bor: Kungsholmen Stockholm
Klubbmedlem sedan: 1993 
Ägda Alfa Romeo: 
Giulietta 1,8 ett par st
75 TS ett par st
164 Super TS
GTV 916 24v

Vem är Andreas Uhlin?
Äger idag: 1900 CSS -56, 
Giulia Super -69 och -72, 
156 TS SW -01

Drömmer om att äga: Tipo 
33 Stradale, inget superori-
ginellt val men det är ju den 
snyggaste, ouppnåeliga Alfan 
från den tidsepoken som 
dessutom närmat sig ”super-
bilsprestanda” med samtida 
mått mätt. En mer realistisk 
drömbil just nu är annars 4C 
då jag saknar något att köra 
bana med, att den ser bra ut 
också gör ju inget heller :-)

Status Andreas Uhlins Alfa Romeo 1900 CSS
Läget för min 1900 CSS är garaget sedan ett par säsonger. 

Genomgång av bromsar samt renovering av originaldiffen är priori-
erat, i övrigt så är bilen i det skick som den var då den köptes -72, hel 
och komplett i bättre bruksskick med friskt elsystem då det gamla 
orsakade en kabelbrand (i rusningstrafik på Klarastrandsleden kan 
inflikas, klart nervösa sekunder innan det var under kontroll, orsaka-
des av att plusmatningen skavt mot torpeden, batteriet sitter i skuffen.)

Köregenskaperna är klart ”Gran Tourismo”. Trots låg vikt på 1 000 
kg är det ingen Alfa man kastar in i kurvorna eller jagar runt i Sthlms-
trafiken med. Man sitter lågt på plana säten och myser bakom mätar-
klockorna med en hand på den stora och tunna rattkringlan av trä. 80 
liter soppatank tillåter långfärder i raskt motorvägstempo, runt 120-130 
km/h är framfarten behaglig. Den rullar fint på stora om än smala hjul 
i dimensionen 165x400. Min bil är ombyggd från ratt- till golvväxel vil-
ket känns rätt på en vagn av denna typ. 

55:a på Skarpnäck, förste ägare på denna bil var Åhlén och Åkerlunds 
förlag. Bilen deltog i Djurgårdsloppet Helsingfors 1955. Bland övriga 
ägare återfinns bland annat Fritiof Lundberg mellan 1961-65, aktiv i 
Alfaklubben. Denna bil exporterades från Sverige i slutet av 80-talet.

Vilken klass på bilar och klädsel!  Alfamärket prydligt på koftan 
och tung line-up bakom 1900 CSS’n, Gelleråsen 1966, Torbjörn 
Areschoug styrde snyggt i Velodromen.

Stilstudie av en C Super Sprint, denna stod avställd mellan -72 till 
-92 och har använts mycket sparsamt de senaste 20 åren, skicket är 
oförändrat och likvärdigt de dryga 45 år gamla bildena visar. Den fått 
nytt elsystem och i övrigt har inga genomgripande reparationer gjorts 
på denna bil som ursprungligen var vit.

1900 var försedd med rattväxel och många bilar byggdes om med 
golvspak, Berthold Uhlin hjälpte Torbjörn Areschoug att ordna med 
detta på CSS -56:an. Som synes användes bilen även på vintern med 
tectylade ekerfälgar för att skydda mot snöslask.

Torbjörn Areschoug vilar vid 1900 CSS’n mellan banmötespassen 
på Skarpnäck. Den svarta 1900:an nederst kan sannolikt ha rattats 
av Harry Gyllenmo som ägde denna mellan 1957-66. Den stod länge 
parkerad utomhus vid ett bussgarage på Södermalm i Stockholm under 
80-talet varpå skicket bedagades, exporterad till Italien.

En 1900 Berlina ska städas och servas med stil, Berthold i 
verkmästarrock kollar oljan och försöker höra efter om det 
är dags för ventiljustering.

Bella Berlina! Man blir alltid 
glad av att se en Alfa, mamma 
Eivor håller koll på kylväts-
kenivån.

1900 C Super Sprint -56 utanför garaget 
i Haninge. Bilden är tagen sent 60-tal av 
tidigare ägaren Torbjörn Areschoug som 
körde denna flitigt året runt. Till vintersä-
songen försågs ekerfälgarna med Tectyl för 
att skyddas mot snöslask. När våren kom 
tog Torbjörn in fälgarna på köksbordet och 
rengjorde och polerade dem noggrant innan 
återmontering!

Sprint -52 såldes ny till Eskilstuna. Bilden visar start i 
Midnattssolsrallyt 1953 med Carl–Rune Eriksson bakom 
ratten. Avställd sedan 1963 efter olycka. Ägdes en kort 
period av Berthold. Idag renoveras bilen med varsam hand 
av Björn Nilsson.

Sprint 1953 såld till Vänersborg. Ägdes av 
nordisk Farmaci i Göteborg 1954–55, Jan 
Österlöv 1955–59, Carl Lennart Philipson i 
Uppsala 1959–62. Berthold hade den garagerad 
innan han sålde till Ulf Bredberg 1989. Idag 
finns den i Norge.

Andreas kollar hjulvinklar på framvagnen för att ge kusi-
nerna möjlighet att sätta bra varvtider runt sommarstugan.

ALFA 1900-HEMSIDA!
MER INFO, ÄNDA NER PÅ 

CHASSINUMMERSNIVÅ, HITTAR 
DU PÅ INTRESSANTA HEMSIDAN 

WWW.ALFA1900.COM
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Alfa Romeo Giulietta 1,4t 120hk Man Dist   Vit/Svart halvläder  2999:-/mån
Manuell, Sportpaket 1

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk man Business  Svart/Svart läder  3499:-/mån
Manuell, Sportpaket 2, svart läder, Brembobromsar

Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 140hk Business  Svartmetallic   3499:-/mån
Manuell, Business 

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk Business   Svart solid/Rött läder  3699:-/mån 
Manuell, Sportpaket 2, rött läder, Brembobromsar, glastak 

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk man Business  Vit/Svart Läder  3699:-/mån
Manuell, Sportpaket 2, svart läder, glastak

Alfa Romeo 1,4t TCT Business    Vit/Svart Läder  3799:-/mån
Automat, Sportpaket 2, svart läder, glastak

VÄLKOMMEN TILL OSS!
VARBERGSVÄGEN 28, 434 42 KUNGSBACKA

Försäljning: 0300 430 400 - www.autolounge.se

PRIVATLEASA HOS AUTOLOUNGE  

0:- 
kontant!
fr. 2999:-/mån

1.4t 135hk

Distinctive

2799:-/mån

Efter 36 månander lämnar du bara tillbaka bilen utan extra kostnad.  
ALLT DETTA INGÅR: 4500 mil, vinterhjul, service och skatt!

Landvetter bil är ett auktoriserat företag för 
Alfa Romeo och Fiat med en fullserviceanläggning 
på verkstadssidan. Här hittar du både personbilar 
och transportbilar. 

Välkommen in till oss för en trygg affär.

Nya Fiat 500L Alltid välutrustad
Från 169.990:-

Alfa Romeo Guilietta 1.4, 120 HK
inkl sportpaket från 199.990:-

Landvetter bil
Ö. Eskilsbyv. 220

438 93 LANDVETTER

Tel: 031 - 94 51 05

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och 

är en av landets äldsta och största märkesklubbar 

med cirka 2100 medlemmar 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 aktivitets-

centra i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. 

Varje distrikts respektive klubbmästare driver akti-

viteterna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det 

får man bland annat sex nummer av vår tidning 

Klöverbladet, rabatt på reservdelar hos valda sam-

arbetspartners och en mängd olika aktiviteter som 

till exempel banträffar, familjerallyn, månadsträf-

far och inomhusgokart. 

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 

60 45 40-5 och skriver tydligt in ditt namn, din 

adress samt telefonnummer och om du äger en 

Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du 

Ola på kansliet på telefon 0761-35 79 69. Du når 

kansliet enklast via e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia
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R
edan 1979 började Alfa Romeo 
nosa på segmentet överdådig 
berlina med stor V6–motor då 
Alfa 6 (Sei) lanserades. Den var 

särskilt viktig då detta var första model-
len att erbjudas med Alfas långlivade 
Busso–sexa, då på 2,5 liter med förgasare 
och relativt blygsamma 158 hk. Alfa 
6 tillverkades i 12 288 exemplar fram 
till 1987, då Alfa 164 debuterade. Högst 
upp i 164–hierarkin tronade mot slutet 
av 164:ans livstid den berömda Busso–
sexan, nu med dryga 230 hk och fyr-
hjulsdrift, en modell som slog an tonen 
för efterträdaren. Du som kört en 164 V6 
på riktigt, det vill säga på krokig lands-
väg eller på väg ner genom Europa, vet 
att 164:ans förmågor och egenskaper lade 
ribban på en hög nivå för Alfa 166, som 
visades hösten 1998. Det var en smäcker 

och linjeskön stor berlina, med en god 
portion av pondus och skönhet i linjerna. 
Precis som Alfa 164 blev den långlivad 
med tillverkning mellan 1998 och 2008 
i 99 498 exemplar. I Sverige såldes till 
en början enbart 2,0 Twinspark på 155 
hk och 3,0 V6 24V på 220 hk. Från 2003 
fanns även en 3,2–liters V6 med 240 hk. 
På vissa marknader fanns bensindrivna 
2,0i V6 Turbo på 205 hk och 2,5 V6 24V 
på 190 hk samt olika dieselversioner av 
den femcylindriga 2,4 JTDm med 136, 
150, 175 eller 185 hk. Tack var en livlig 
privatimport är dock de flesta motoral-
ternativen tillgängliga även i Sverige. 
Bussosexan är historiskt inressant, då 
den var en av de sista – och kanske en 
av de bästa motorerna - att tillverkas i 
anrika Arese.

September 2003 visades den Centro 
Stile–formgivna ansiktslyfta versionen 
på Frankfurt–salongen. Lyftet innebar 
framförallt nya strålkastare och en grill 
i samma stil som Alfa 147, integrerad i 
främre kofångaren. Bensinmotorerna 
var fyra till antalet; 2,0 TS med 155 
hk, femväxlade 2,5 V6 med 190 hk, 3,0 
V6 med 226 hk och 3,2 V6 med 240 hk. 
Dieselmotorerna hade blivit starkare för 
varje generation. De två femcylindriga 
dieslarna var 2,4 JTD på 150 hk samt den 
fyrventilade 2,4 JTD 20V med 175 hk, 
som från slutet av 2005 fick ytterligare 10 
hk. Växellådsalternativen var sexväxlad 
manuell förutom 3,0 V6 som nu endast 
erbjöds med fyrväxlad automat, emedan 
2,4 JTD 20V även hade en femväxlad 
Sportronic automlåda.

Vill du köpa ett stycke motorhistoria 
rekommenderas modellen 166 3,2 från 
2003 då det var den sista versionen av 
den ohyggligt välljudande Busso–sexan 
med rötterna i 70–talets flaggskepp 
Alfa Sei (6). Helt enkelt en legendarisk 
maskin!

ALFA ROMEO 166, EN VAGN FULLSME-
TAD MED ELEKTRONIK – TÖRS MAN 
KÖPA EN SÅDAN?

Självklart. Visst börjar den bli lite 
till åren kommen och visst finns det 
fallgropar men på det hela taget är 166 
en mycket driftsäker bil som bär sina 
mil med god tillförlitlighet. Det är igen 
slump att de bilar som annonseras ofta 
gått uppemot 25 000 mil. Med facit i 
hand verkar dock kvalitén vara ojämn; 
vissa exemplar går helt felfritt emedan 

andra tycks drabbas värre än andra med 
idel irriterande ofta el–relaterade fel. 
Leta efter en mycket välservad bil med 
pedantiska ägare utan en bunt verk-
stadsräkningar för felsökning.

ÄR DET NÅGRA SPECIELLA ELFEL JAG 
BÖR SE UPP MED?

Vissa exemplar har haft en del elfel 
med farthållare, regnsensor, torkare 
och spolning. Gå noga igenom samtliga 
elfunktioner, inklusive den elektroniska 
gasen. Ett känt fel är läckande värmepa-
ket där vattnet utan större besvär rinner 
rakt ner i styrboxarna för idel elektronik 
som strategiskt placerats nedströms ele-
mentet. Att laga detta kostar mångdub-
belt mer än skjortan och utgör en reell 
utskrotningsrisk. Det finns en enkel och 
genialisk lösning till detta problem som 

Filip Wennergren välvilligt delar med 
sig av: värmepaketet sitter ovanför tre 
reläer av ungefär samma storlek som 
ett cigarettpaket. Det kommer förr eller 
senare att droppa från paketet, och en 
droppe kan vara nog för att display, 
c-lås och lite annat ska börja spöka. 
Lösningen består i att skruva bort den 
”skinnklädda” kåpan som sitter ungefär 
vid främre passagerarens vänstra vad. 
Där bakom bör du – om inte någon tidi-
gare alfisti redan gjort detta – lägga en 
plastpåse över reläerna och vips, så har 
du framtidssäkrat på ett högst ordinärt 
italienskt vis! Begagnade reläer för några 
hundringar löser oftast många av dessa 
irriterande och stundtals obegripliga 
fenomen.

Ett annat problem kan vara brustna 

Alfa 166 är ett enastå-
ende exempel på temat 
formidabel långrese-
vagn. Motoralternativen 
är många, komforten 
stor, kvalitén god och 
bäst av allt – Alfa 166 är 
en av de vackraste bilar 
Alfa Romeo producerat i 
modern tid.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

ALFAS KRYSSNINGS MISSIL
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framfjädrar som kan ingå i standardutrust-
ningen på en 166:a. Fjädern går av precis 
där krympslangen/gummit slutar i neder-
kant på fjädern. Kolla detta innan köp. 

Bakre elhissar har en tendens att 
lägga av. Likadant som på 156:an. 
Kanske för att de används för lite? Köp 
begagnat. Inga problem att byta heller.

Stereon delar display med ACC/
NAV med mera och kostar skjortan. 
Kontrollera att samtliga funktioner asso-
cierade med skärmen fungerar. Är bilen 
behäftad med något av dessa fel bör du 
leta vidare alternativt få den mycket, 
mycket billigt.

Kontrollera även bägge nycklarnas 

funktion. De är inte billiga att köpa nya 
från Alfa Romeo. Kom ihåg; kodkortet 
måste finnas med vid köp!

HUR KLARAR SIG CHASSIT 
GENOM ÅREN?

Precis som på Alfa 156 kan övre län-
karmen råka ut för slitna bussningar. 
Kontrollera glapp och lyssna efter miss-
ljud som verkar komma från instrument-
brädan.

Bakvagnen av multilänktyp klarar sig 
bra. På långmilare bör dock bussningar 
kontrolleras noga. Nya spindelledsbuss-
ningar bak är rejält dyra att byta. Alfa 
166 är känslig för korrekta hjulvinklar, 
från fabrik kommer den med ganska stor 

toe–in som visserligen hjälper till vid 
instyrning i kurvor men samtidigt ger 
en något orolig gång vid snabb körning 
på underlag med stora fjädringsrörelser. 
Vissa finurliga ägare offrar toe–in och 
ställer bakhjulen mer neutralt. Även stöt-
dämparna bor kontrolleras, då ett nytt 
sett monterat och klart ligger i samma 
prisgrupp som kamremsbytet.

ALFAS MOTORER, GÅR DE LIKA BRA 
SOM DE LÅTER?

Med rätt skötsel går V6–motorn rik-
tigt långt; 25 000– 30 000 mil är inga 
problem med korrekt skötsel och service. 
Se dock noga efter att serviceboken är 
fullstämplad enligt intervall!

Twinsparkmaskinen är en varvvillig 
och trevlig bekantskap med avancerad 
teknik. Den har dock ett betydligt sämre 
rykte beroende främst på kamremsras 
och hög oljekonsumtion. Du kanske kol-
lar oljan regelbundet men hur vet du 
att föregående ägare gjort det? Alltid? 
Kontrollera oljenivån och är den under 
minimum kan detta tyda på slarvig 
ägare och du bör leta efter ett annat 
exemplar. Vill du ha bensinmotor blir 
rådet att undvika fyrcylindrigt och köpa 
V6. Skälen till detta är två – dels är Alfas 
Busso–V6 helt enkelt en magnifik motor 
som passar Alfa 166 mycket bra, dels är 
felkällorna fler på twinsparkmaskinen. 
Notan i form av högre bränslekostnader 
och dyrare kamremsbyte är försumbar 
om du råkar ut för rasat topplock eller 
vevlagerras på den fyrcylindriga maski-
nen. Men visst, att serva en V6 är dyrare 
än 2,0 TS.

Känns bilen trött på höga varv och är 
ovillig att varva upp kan det vara luft-
massemätaren som är felkällan. Kostar 
en slant i inköp men är enkel att byta. 
Ger inte alltid utslag vid felkodsläs-
ning och ger dessutom ungefär samma 
problem som trasig lambdasond, varför 
test med lånad fungerande luftmas-

semätare är första steget i felsökningen. 
Kamremsintervallen är täta och dyra, så 
kom ihåg att stundande kamremsbyte 
drar ner priset motsvarande – ett mycket 
bra argument i prisförhandlingen.

Utbudet av dieselmotorer är en prov-
karta över hur snabbt utvecklingen gått; 
från 135 hk i de tidiga versioerna upp till 
185 hk i den sista. 

Bilskatten varierar kraftigt. 2,0 TS 
kostar 1 930 kr, 3,0 V6 2118 kr och 2,4 JTD 
med 150 hk livliga 5 625 kr. Dieseln har 
även något högre servicekostnader.

ALFA ROMEO HAR VÄL ALLTID 
PROBLEM MED SYNKRINGARNA?

På 116–serien är det så, men i 166:an 
håller växellådorna bra även om 2,0 TS 
kan få problem med att lägga i fyran. 
Detta kan ibland lösas genom att demon-
tera gaveln på lådan och torka bort olje-
klet och metallspån som samlats genom 
åren.

Kopplingen på framförallt V6–bilarna 
kan slitas. Den är självjusterande och 
hugger den långt upp är det dags för 
byte. Reservdelsfirmorna säljer kom-
pletta kit för runt 4 000 kr, men till detta 
kommer arbetskostnad. Se till att bilen 
vid provkörning inte är varmkörd och 

kontrollera att samtliga växlar löper 
problemfritt, både på väg upp och ner 
genom lägena. 

ROST OCH ALFA ROMEO HÖR IHOP, 
ELLER HUR?

Nej, många förståsigpåare ’’vet’’ att 
AlNej, många förståsigpåare ”vet” att 
Alfa Romeo rostade, och det gjorde fak-
tiskt Alfasuden, men det gör inte 166:an. 
Jag hävdar att den är betydligt mindre 
rostbenägen än lillasyster 156, kanske är 
166:an till och med betydligt bättre än 
många tyska premiumbilar. Kolla sam-
tida BMW E39 eller Mercedes E–klass så 
förstår du vad jag menar. Nedre delen av 
framskärmen där sprutet från framhju-
len träffar hjulhuskant/tröskel kan dock 
ta stryk. Kom dock ihåg att de äldsta 
bilarna vid det här laget kanske utsatts 
för femton vintrar av saltbemängda 
svenska vintervägar, så visst kan det ha 
börjat krypa rostvirus i bilarna. Totalt 
sett är dock rostrapporterna få.

DET MÅSTE JU FINNAS FLER FEL?

Dörrarnas låskistorna kan ställa 
till problem. Du märker det genom att 
dörrarna vägrar att låsa sig med fjärr-
kontrollen. Löses genom att montera ny 
låskista.
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Annars är problemet att Alfa 166 är 
för billig och därför väljer kanske ägaren 
att inte serva och underhålla bilen på 
korrekt vis.

VAD SKA JAG LETA EFTER FÖR BIL DÅ?

Fullservad är ett grundkrav. 
Motoralternativen är många. För ben-
sinanhängaren är det V6 som gäller. 
Busso–sexans karaktär passar i en snabb 
långfärdsvagn. Fyrcylindriga 2,0 TS är 
som sagt en trevlig maskin som räcker 
långt i Alfa 166 men V6:an är klippt och 

skuren för 166:an.

Dieselköp? Glöm inte bort att räkna 
på årsskatt och service utslaget över 
antal mil.

VAR SKA JAG KÖPA MIN ALFA 166?

Lågmilade exemplar i toppskick är 
svåra att hitta både i Sverige och utom-
lands. På mobile.de finns i skrivande 
stund 19 exemplar med mindre än 9 000 
mil på mätaren. Priserna varierar mel-
lan 3000€ till hisnande 18 750€! Eller 
varför inte surfa in på www.subito.it 

för att testa den italienska byråkratin i 
samband med export av bil till Sverige? 
Saltfria vägar och bra klimat bör ha givit 
en betydligt mer hälsosam uppväxt för 
din 166. Stora V6:or går dessutom illa 
hem rent ekonomiskt i Italien, varför 
prisbilden kan vara en fördel. På Subito 
finns idag 21 exemplar med miltal under 
5 000 och priser mellan 1000€ och 11 600 
€. Se dock till att standardutrustningen 
motsvarar dina krav, då svenska bilar 
ofta såldes med hög utrustningsnivå.

VÄXELLÅDAN

Automatlåda skall växla mjukt och utan 
tvekan, den manuella ska växla smidigt 
utan motstånd och skrap.

KOPPLING

Se upp med huggande koppling i slutet 
av pedalens färdväg.

BROMSARNA

Kolla slitage på bromsskivor och belägg.  

ELEKTRONIK

Kontrollera samtliga displayer och funk-
tioner. Den integrerade färgskärmen är 
löjligt dyr att byta.

HJULVINKLAR

Felaktiga hjulvinklar kan resultera i oro-
lig gång på dålig väg.

KONTROLLERA

Delar till (ofta) mycket fördelaktiga 
priser från Storbritannien.

www.alfaworkshop.co.uk

Mektips, tekniska data och mycket 
annat. 

www.alfabb.com

Engelskspråkig hemsida där alfister 
från hela världen delar med sig av 
kunskap och upplevelser.

www.ebay.de och www.ebay.co.uk

Fyndlåda för oss som tröttnat på 
originalpriser.

HITTA PÅ NÄTET

+
Komfort
Körglädje
Andrahandsvärde

–
Kamremsbyte
Värmepaketsläckage
Andrahandsvärde

PLUS OCH MINUS

ALFA ROMEO 166 3,0 V6 –00 AUTOEXPERTEN* MEKONOMEN

Bromsskiva fram per par (310 mm): 2 170 kr 22 08 kr
Bromsskiva bak per par 1 040 kr 580 kr
Belägg f/b: 6 60/570 kr 1 544/964 kr
Kopplings–sats: 3 875 kr 4 337 kr
Kamremskit komplett 3 212 kr 3 798 kr
Vattenpump 1 260 kr 1 531 kr
Kylare 3 725 kr 3 690 kr
* medlemskap i Motormännen ger 15 % rabatt på dessa priser

Helförsäkring* 166 3,0 24V år 2000 (man 48 år, villa i Sigtuna) 
Vald självrisk 3 000 kr 
Folksam 7 404 kr
IF 6 348 kr
*Shoppa runt! Flera premier kan bli uppemot tusenlappen billigare vid köp 
på internet eller ihop med hemförsäkring.

RESERVDELAR

ALFA ROMEO FROM 1910–2010 
AV MAURIZIO TABUCCHI.

2010 firade Alfa Romeo 100 år. 
Denna bok behandlar fabrikens 
historia över 280 sidor. Inbunden, 
engelsk text. € 48,00 + frakt på 
www.afra.it/english

LÄSTIPS

SNABBFAKTA
ALFA ROMEO 166 3,0 24V

Motor V6

Cylindervolym 2 959 cm3

Maxeffekt 226 hk vid 6 200 r/min

0–100 km/h 7,8 s

Toppfart 243 km/h

TEKNISKA DATA
FAKTA ENLIGT ALFA ROMEO

MOTOR

60° V6 med dubbla överliggande 
kamaxlar, fyra ventiler per cylinder. 
Kompression 10,0. Borrning/slag 
93x72,6 mm, volym 2 959 cm3. Max 
effekt 226 hk (168 kW) vid 6 000 r/min. 
Max vridmoment 275 Nm vid 5 000 r/
min.

KRAFTÖVERFÖRING

Frontmonterad tvärställd motor, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell växellåda.

FJÄDRING/HJULSTÄLL

Individuell fjädring fram/bak. 
Skruvfjädrar.

STYRNING

Kuggstång, servo. 2,3 rattvarv. 
Vändcirkel 11,6 meter.

BROMSAR

Ventilerade skivor fram, solida bak. 
Diameter 310/276 mm fram/bak. ABS.

HJUL/DÄCK

Fälg 6,5 tum, lättmetall. Däck 205/55/16.

MÅTT/VIKT (CM/KG)

Axelavstånd 270, längd 472, bredd 182 
höjd 141. Spårvidd fram/bak 155/153. 
Tjänstevikt 1 510. Bränsletank 72 liter.

FARTRESURSER

Acceleration 0-100 km/h 7,8 s, toppfart 
243 km/h. 

FÖRBRUKNING

Blandad körning 1,25 l/mil.

INTERNETFYNDEN

Första generationen 166 med minimalistiska strålkastare och mindre uttalad ”underläpp”.

Smakfull integrering av formspråket på 147 och ansiktslyfta Alfa 156 2 på Alfa 166.
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Allt började med fronten. Huv, skärmar och 
front slipades ner för att få bort stenskott och 
andra ojämnheter.

Bilen lackades del för del. Här är det bakpartiet 
som slipats ned och spacklats där det behövdes.

Efter nedslipning lades slipgrund. Den sli-
pades ner med 800–papper inför lackering. 
Slipgrunden ger även ett visst rostskydd.

De ljusa partierna på dörren är spackel, i övrigt 
räckte det med att slipa ned lacken.

Resultatet var lysande. Lager av lack följdes av 
klarlack som återgav den stenskottsdrabbade 
166:an glans och lyster.

Även andra detaljer som backspeglar och inred-
ning färganpassades med både lack och klarlack.

F
ör vissa medmänniskor i vår värld 
kan det faktum att vinterdäck ska 
monteras vara mycket betungande. 
Kanske inte riktigt magsårsfram-

kallande, men ändå sådär riktigt jobbigt. 
För andra är inget omöjligt. Historien 
bakom Sveriges blankaste Alfa Romeo 
166 är ett tydligt exempel på det där med 
inget är omöjligt. Småsaker som två kom-
pletta omlackeringar och renovering av 
stora delar av bilen blev aldrig riktigt job-
bigt. Conny Brindesjö från Stockholm är 
en sådan människa.

Oavsett bilmärke kan många entusias-
ter härleda sitt eget intresse för ett speci-
fikt märke till någon närstående som ägt 
en sådan bil, och då gärna i den framtida 
entusiastens unga år. Conny Brindesjö är 
inget undantag, då hans styvfar avverkat 
en del Alfor. Det hela började med en Alfa 
164 2,0 TS som ersattes av en 164 3,0 och 
idag står en Brera på garageuppfarten. 

– Efter att ha provkört 164:an med 
V6:an blev jag torsk, minns Conny. Ljudet 
var trevligt och bilen gick som ett skott!

Första egna Alfan blev en fin 156 2,0 
TS. Hösten 2011 tipsade så Connys mor-
bror om en Alfa 166 2,0 TS. Bilen köptes 
billigt och infriade snart alla förväntning-
ar, både på gott och ont. Kamremsbytet 
var med i budgeten, men när kopplingen 
rasade var det inte så kul.

– Kopplingsbytet kostade 12 000 kr, 
suckar Conny. Tillsammans med kam-
remsbyte slutade första räkningen på 
friska 19 000 kr.

Efter denna något svettiga inledning 
på Alfa-ägandet körde Conny 
bilen ett år. Då halkade han 
av en slump in på företaget 
Movents yrkesutbild-
ning till billackerare på 
Liljeholmen i Stockholm, 
något som skulle resultera i 
mycket positiva konsekven-
ser för glansen på hans Alfa 
166.

– Under utbildningen fick jag 
möjlighet att lacka om motorhuv, front 
och framskärmar berättar Conny. Det 
blev dock rejäla nyansskillnader trots att 
färgen blandades enligt specifikationen 
för Nero Vulcano 814/A. Jag pratade med 
mina lärare om detta och vi bestämde oss 
för att det enda rätta var att lacka om hela 
bilen, säger Conny.

Efter lackeringen hann Conny njuta en 
månad av sin blanka 166:a innan han med 
en billackerare i vardandes kritiska ögon 
upptäckte att grundfärgen lyste igenom 
på bakdelen av bilen. Kanske inte riktigt 
vad Conny hoppats på, men med en god 
portion envishet och smak för utma-
ningar satte Conny genast igång med att 
rädda lacken.

– Jag visade detta för lärarna och vi 
kunde konstatera att grundfärgen ”sugit” 
upp topplacken och att vi lagt på ett för 
tunt lager, berättar Conny.

Till en början var planen att lacka om 
de delar där grundfärgen lyste igenom, 
men vis av frontens omlackering där 

nyans-
skillnaderna blev 
stora, insisterade Conny på att hela 
bilen skulle lackas om, vilket fick gehör 
hos lärarna.

Inför lack demonterades stötfångare 
och andra detaljer för bästa resultat.

– Det var bara att bita ihop och skruva 
isär hela bilen igen, skrattar Conny. 

Efter nedslipning lades med varsam 
hand återigen några lager Nero Vulcano 
täckt av klarlack. Backspeglar, inred-
ningsdetaljer som mittkonsol, frisklufts-
ventiler och paneler för fönsterhissar lack-
ades i bilens färg. Slutligen fick bakljusen, 
som med åren blivit något matta, en dos 
klarlack för lysterns skull. Många skulle 
vara nöjda här och bara glida runt och 
vara glada över sin nylackade bil. Conny, 
som är en noggrann ung man, ville dock 
ha mer glans och lyster.

– Jag ville inte riskera att hitta en enda 
knottrig apelsinskals–yta på bilen, berät-

En gång är 
ingen gång

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: CONNY BRINDESJÖ, 
STAFFAN ERLANDSSON

Ibland händer lite småjobbiga saker bara sådär. Som när Conny 
Brindesjö lackat om sin Alfa 166 och grundfärgen lyste igenom. 
Lösningen? Gör om allt igen!

ALFA166
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tar Conny, så jag våtslipade och mat-
tade ner hela bilen med 3000–papper. 
Därefter polerades bilen med ett aning-
en grövre polermedel (3M grön) innan 
jag tog en vända till med 3M:s gula (och 
finare) polermedel, minns Conny. Till 
sist handpolerade jag med ett proffsvax 
och denna gång blev resultatet riktigt 
bra, ler en nöjd Conny, som antagligen 
kör Sveriges eller kanske till och med 

världens blankaste Alfa 166.
Projektet fortsatte med byte av många 

andra delar på bilen. Exteriört skiner 
bilen med nya strålkastare som xenon-
konverterats, nya sidoblinkers och ett 
maffigare avgassystem med raka rör från 
katalysatorn. Under huven har förutom 
storservice ny kylare, ny vattenpump 
och kamlägesgivare monterats och 
hela AC-anläggningen totalrenoverats. 

Värmepaket och kupéfläkt har bytts och 
den lilla displayen (ICS) som visar all 
info om bilen fick också bytas då den 
upphörde att fungera. Även framvagnen 
består av helt nya delar, inklusive nya 
Bilstein B6 stötdämpare och sänkfjädrar 
både bak och fram. Som krona utanpå 
verket monterades 19-tums fälgar och en 
diskret bakluckelist, givetvis lackad i 
bilens färg.

– Det är alltid kul att köra omkring 
med 166:an. Varje dag ser jag i backspe-
geln hur folk vänder sig om och tittar 
på bilen, berättar en mycket nöjd och 
välförtjänt stolt Conny. Conny uppskat-
tar själv att lackering och polering totalt 
tagit 250 timmar i anspråk. Idag används 
bilen bara sommartid och tillbringar 
vintern i garage.

Hur mycket har projektet kostat då? 

I runda slängar har Conny lagt drygt 
50.000 kr på delar. Att lämna in bilen för 
två omlackeringar samt en mycket seriös 
polering på firma hade kostat enorma 
pengar. Tack vare mycket eget arbete 
under utbildningen på Movant kom 
Conny billigare undan, även om det inte 
var gratis. 

– Jag skulle vilja tacka mina lärare 
Björn Kronkvist och Åke Bergstedt på 

Movant och Håkan på AR Bil som alla 
hjälpt till med att få bilen i det skick den 
är idag, säger en glad, tacksam och stolt 
Conny.

Vad framtiden har att erbjuda är inte 
klart. Kanske säljs 166:an till våren om 
en 156 GTA dyker upp. Hursomhelst, om 
bilen säljs är det bara att gratulera den 
nya köparen – Connys 166:a är med hög-
sta glans godkänd!

36 37

Andra gången Conny Brindesjö lackade bilen demonterades kofångarna för att få bästa möjliga övergångar i 
lacken. Därefter lackades hela bilen och kofångarna samtidigt. Underarbetet var mindre omfattande denna 
gång, men att för hand slipa ner hela bilen med 3000–papper och därefter polera upp glans krävde en hel del 
arbete. Slutresultatet kanske du kan beskåda på någon bilträff i sommar; det är svårt att missa denna bil!
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M
åndag morgon. Efter att ha 
släppt iväg barnen på pro-
menad till skolan, kört till 
Vikingstad och tagit pendeln 

till Tranås kommer jag lagom till job-
bet till morgonfikat. En kollega frågar 
hur det gick i helgen och jag svarar med 
rätt mycket stolthet i rösten att det blev 
en 2:a och en 3:e-plats i helgens race på 
Kinnekulle, lite av min mardrömsbana, 
men det ska jag återkomma till senare. 
En annan, inte alls lika motorsportin-
tresserad kollega frågar, hur kommer 
det sig att du tävlar i bilkörning? Jag 
försöker börja svara men inser att svaret 
inte är så enkelt som jag trodde. Jag för-
blir tyst och min hjärna börjar jobba på 
högvarv.

2005 sålde vi segelbåten som jag och 
några kompisar ägt och kappseglat till-
sammans i snart 10 år. Första dottern 
hade kommit ett år tidigare och det hade 
börjat kännas som om tiden för träning 
inte längre räckte till för att få upp-
leva känslan att bli bättre på det man 
gjorde. Något som jag vet att jag får 
starka kickar av, kanske mer än av 
känslan att vinna och vara bra på 
något. 

En av mina kompisar hade en 
Corvette och det inspirerade min 
svåger att inhandla en Porsche 911. 
Själv kände jag att jag nu saknade 
något som gav huvudet avkoppling 
från alla andra vardagliga måsten, 
en hobby. Jag ville inte spendera lika 
mycket pengar som svågern och kompi-
sen. Efter lite resonemang med folk runt 
ikring mig fick jag tips om Alfa Romeo 
av en kollega som ägde en  33:a som han 
brukade rasta på klubbens banmöten. 
Efter visst letande hittade jag en silver-
färgad GTV från 1982 med motorn utbytt 
till en TS-maskin. Med svågerns hjälp 
åkte vi ner till Oskarshamn och tittade 
på bilen. Jag gillade den direkt fast jag 
egentligen är allergisk mot silverfär-
gade bilar. Den var grymt pigg och var 
dessutom utrustad med alla klassiska 
116-uppgraderingar. 27-stavar, droplän-

kar från 105:an, kapade Sierrafjädrar 
och Bilsteindämpare. Efter en inspirerad 
provtur blev det affär och en mycket 
trivsam hemfärd till Stockholm. En dag 
ringde Corvettekompisen och sa att vi 
måste åka till Sviestad och prova på 
bankörning på LMS kvällsåkning. Jag 
visste inte riktigt vad jag skulle förvänta 
mig men som vanligt sa jag ja innan jag 
hunnit fundera över vad det innebar. 
Svågern lovade också att hänga på med 
sin 911. Strax innan det var dags insåg 
jag att man ju behövde lite utrustning. 
En hjälm, handskar och skor fick i all 
hast inhandlas. Bankörningen var det 
roligaste jag upplevt på riktigt länge. 
Gjorde väl inga vidare varvtider, men 
känslan av att kunna pressa bilen mot 
gränsen av vad den klarar av var otroligt 
inspirerande. Corvetten hade problem 
med överhettning av bromsar och växel-
låda, men Porschen bara gick och gick. 
Svågern hade inte 
ens 

bytt bromsvätska sen han köpte bilen, 
men bromsarna funkade kanon utan 
tendens till fade. GTV:n bara rull-
lade den också vilket var lite extra kul 
eftersom den kostade en sjättedel av 
vad Corvetten kostade. Jag insåg också 
att jag hade hittat en ny grej som med 
rätt liten insats kunde ge mig kicken av 
att bli bättre, eller, att köra bil var jag 
tillräckligt sopig på för att en minimal 
insats skulle göra underverk.

2006 började jag sakna nerven av att 
tävla. Fram till att jag fyllde 24 år hade 
jag ägnat större delen av min fritid åt 
simning och tävlat på Svensk 
elitnivå. Kappseglingen gav 
mig senare samma kick, 
nerv och adrenalin-
påslag som bara 
tävlingsmo-
mentet 
kan 

ge. Jag hade sett Challenge på de ban-
möten jag hade varit på med GTV:n och 
en ide började forma sig i mitt huvud om 
att prova på att tävla på räcerbanan.

På hösten 2006 fick jag möjlighet 
att köpa Markus Mobergs legenda-
riska Giulia, dock utan motor. Efter 
lite övertalande lyckades jag köpa till-
baka motorn från Jörgen Mälargård i 
Karlskoga. Vintern gick åt att skruva i 
motorn i bilen igen.

Första tävlingen för säsongen 2007 
gick på Gelleråsen. Började väldigt för-

siktigt på de första träningspassen för 
att lära känna den för mig helt nya bilen. 
När det var dags för kval lineade alla 
upp tidigt för att få fria varv. Jag kom 
ut ganska långt bak i kön men lyckades 
hålla bra tempo och hängde på de andra 
bilarna rätt bra. Tempot ökade ju längre 
kvalet gick men en gulflagga gjorde att 
jag lyckades hänga på bland annat Mats 
Strandberg i hans GTV vilket kändes 
som en fjäder i hatten eftersom han gjort 
stora framteg och fina resultat säsong-
erna innan. Men in i korta högern innan 
depåkurvan släpper bakvagnen lite 

och jag kliver orutinerat 
av gasen, snurrar 

obönhörli-
gen av 

på insidan i retursladden, vänster fram-
hjul hugger i gräset, bilen reser sig 45 
grader men bestämmer sig sedan för att 
falla tillbaka på rätt köl. Omtumlad sit-
ter jag kvar och undrar vad det var som 
hände. Efter en stund kommer en bog-
serbil och drar in mig i depån. Efter att 
ha skakat av mig chocken börjar jag titta 
på bilen och inser att vänster undre län-
karm har krökt sig och det blir inget mer 
åkande den dagen. Eftersom tiden inte 
riktigt finns för omfattade skruvande 
tar det en stund innan jag fått ihop bilen 
igen. Till avslutningen på Mantorp är jag 
på banan igen och får köra en hel tävling 
och känslan efteråt är helt underbar.

2008 söker jag ett nytt jobb efter att ha 
varit på ITT Flygt i 13 år och det resul-
terar i att vi tar vårt pick och pack och 

flyttar från Stockholm till Linköping. 
På grund av det blir det inget 

tävlande den säsongen. Jag 
tror att min känsla av 
att inte riktigt klara 
av en 60-tals stelbak-
axlad bakhjulsdriven 
bil med ketchuptur-
bomototor bidrog 

till att det inte blev 
några tävlingar den 
säsongen. Bilen sattes 

ut på annons och 
en dansk kom och 
köpte bilen efter 
ganska kort tid. 
Abstinensen från att 

inte tävla ville inte ge sig. Eftersom jag 
var ”uppväst” i framhjulsdrivna Fiater 
lockade en svart AlfaSud mitt intresse 
i en annons jag såg. Lånade ett släp av 
en kollega på nya jobbet som mekar i et 
MSLS-Team och drog ner till Karlskrona. 
Bilen kändes vettig och välbyggd och 
efter vissa problem med att få ut pengar 
blev det affär.

Till säsongen 2009 klev jag in i klass 
IV med en ny bil och det skulle visa sig 
att jag skulle bli den enda föraren i klas-
sen. Således vann jag klassen ohotad 
efter att ha gjort en grymt driftsäker 

VARFÖR BLIR MAN RÄCERFÖRARE?
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men inte så snabb säsong. Fick ta emot 
en jättepokal, till barnens stora glädje, på 
årsmötet i Stockholm i slutet av året.

2010 togs klass 4 bort och jag blev 
således uppflyttad i klass III. Nu ficka 
jag plötsligt tampas med väsentligt snab-
bare bilar. Jag hade väldigt svårt att kon-
kurrera på fart men min driftsäkerhet 
gjorde att jag i totala poängställningen 
ändå höll mig rätt långt framme. På 
avslutningeracen på Mantorp kom en 
kollega med som mekhjälp. I slutet på 
race ett för dagen missar jag en växling 
ut på långa rakan och skickar i trean 
istället för femman vilket leder till att 
motorn övervarvar och förmodligen 
kröker några ventiler. Ttors den bris-

tande konkurrenskraften lyckas jag ta 
en 2:a plats i totalen mycket på grund 
av driftsäkerheten. Återigen känner jag 
att tiden, och kanske även kompetensen, 
inte riktigt räcker tillför att fixa bilen 
och jag bestämmer mig för att sälja bilen 
som den står. Att man bestämde sig för 
att ta bort klass IV och att jag och bilen 
inte riktigt matchade klass III-bilarna var 
andra bidragande orsaker. Jag hade tur 
och den förre ägaren visade sig intresse-

rad av att köpa tillbaka bilen. Bilen skul-
le senare återkomma till Challenge men 
nu med ännu en annan förare. Återigen 
var garaget tomt och jag började leta 
efter ett nytt objekt. Patrik Ragnmarks 
75 TSr dök upp på annons och efter lite 
förhandlingar hemma åkte jag ner till 
Göteborg för att titta på bilen. Det kän-
des rätt och plötsligt bogserade jag hem 
min tredje tävlingsalfa och den andra 
från Göteborg.

2011 blir första säsongen i 75:an och 
jag klassar in i klass II. Således ännu 
tuffare konkurrens från ännu snabbare 
bilar. Första racet på Gelleråsen var 
nervöst men flöt på bra. Plötsligt gjorde 
jag hyffsade tider och kände mig relativt 

trygg. Slutade 6:a i för-
sta racet efter kul fajter 
med Danne och Gustav. 
Nytt för året var omvänd 
startordning bland de 6 

första till andra racet vilket gjorde att 
jag plötsligt stod i pole position. Vet inte 
om jag varit så nervös på 20 år. Gör en 
kanonstart men bromsar alldeles för sent 
och kör ut i spenaten i första högern. Har 
plötsligt tappat på Danne och Gustav 
och får ägna resten av racet till att jaga. 
Känner efter dagen att jag hittat hem, 
den här bilen är grymt kul att köra och 
jag kan känna mig riktigt trygg. Andra 
racet för säsongen går på Kullen och 

jag kommer dit och känner nästan lite 
press på mig själv efter framgångarna på 
Gelleråsen. Träningarna går bra och jag 
presterar tider som ser ut att räcka till en 
bra startposition. På kvalet gör jag några 
snabba varv men råkar sen ut för lite 
trafik. Bestämmer mig för att ta det lugnt 
några varv och släppa iväg de andra. 
Med 5 minuter kvar av kvalet börjar 
jag bygga fart för att avsluta med några 
snabba varv. I högern efter TV-krönet 
släpper plötsligt bakvagnen och jag hin-
ner inte med att parera. Kliver förmodli-
gen, i gammal sedvanlig ovana, av gasen 
och snurrar av in på insidan. Träffar 
sista metern av räcket som skyddar mot 
tunnelutfarten och skrynklar till vän-
sterdelen av fronten. Efter att ha skakat 
av mig den första chocken får jag hjälp 
att rulla in i depån och kan konstatera 
att återigen är det slutkört. Rullar molo-
ket hem under funderingar på om detta 
verkligen är något för mig. Väl hemma i 
garaget kan jag konstatera att det är gan-
ska ordentligt skrynkligt i fram. Vänster 
rambalk har dessutom krökt sig inåt och 
uppåt.

Med familj och jobb som kräver upp-
märksamhet under sommaren finns 
inte riktigt orken att ta itu med vraket 
i garaget varken under sommaren. Har 
lite olika idéer om hur bilen ska fixas. 
En idé är att kapa av fronten bakom 

stötdämpartornen och svetsa dit en från 
en annan bil. Med hjälp av Marco kan 
jag åka och hämta en front från en gam-
mal röd TS. På hösten hittar jag en kille 
i Skärblacka som kan hjälpa mig att fixa 
bilen. Innan nyår står bilen återigen 
lagad i garaget och nya skärmar har jag 
fått av Jens. Ser ut som att jag ska kunna 
komma ut på banan igen under juni, 
men efter en olycka med skateboarden 
lyckas jag knäcka båtbenet i vänster 
hand och blir ordinerad gips i nio veck-
or. Kan därför inte skruva med bilen, har 
heller inga snälla mekaniker som kan 
hjälpa mig, och än mindre få på mig en 
racinghandske. Säsongen 2011 går såle-
des bort men jag är med och hjälper till 
på en del tävlingar som funktionär, alltid 
lika kul att träffa alla tokar som håller på 
med bankörning och tävling. 

Under hösten och vintern får jag 
fart igen. Bestämmer mig dessutom för 
att ge Hans uppdraget att bygga en ny 
tätstegad växellåda. Med hjälp av en 
kollega får vi sedan ihop bilen under 
våren och jag hinner till och med åka 
på shakedown på Gelleråsen första maj. 
Jag väljer även att ta bort trimchip och 
vinge och kan därmed klassa ner mig till 
klass III. Tävlingssäsongen 2013 börjar 
fantastiskt bra. Är tvåa i första racet på 
Gelleråsen, bara 11 hundradelar efter 
Danne. Andra racet lyckas jag vinna 

när Dannes däck går varma efter halva 
racet. På Kinnekulle har jag inte riktigt 
samma fart som Danne och Sune. Lagom 
till racen kommer det regn och där 
visar det sig att ju blötare det är desto 
snabbare är jag jämfört med Danne och 
Sune. Nöjd kan jag konstatera att jag 
återigen kan åka hem med en 1:a och en 
2:a plats. Säsongen fortsatte med race 
på Knutstorp. 
Även nu har 
jag inte riktigt 
samma fart 
som övriga 
klass-III-bilar. 
Det är bara andra gången jag kör på 
Knutan och den bjuder en hel del utma-
ningar så jag tar det medvetet lite försik-
tigt. Jag kan dock förbättra tiderna hela 
dagen och till race lyckas jag knipa en 2:a 
och 3:e-plats, men mest på grund av min 
driftsäkerhet.  I sammandraget är jag nu 
2:a, 4 poäng efter Danne. Tyvärr kommer 
jag inte ha möjlighet att köra avslutning-
en på Gelleråsen, så jag får inte chans att 
köra om vinsten. Det känns naturligtvis 
trist, men samtidigt hade jag inte alls 
räknat med att vara och slåss om slut-
segern utan jag kan känna mig väldigt 
nöjd med vad jag har presterat.

Efter att ha provat många olika bilar 
och koncept känner jag nu att jag hittat 
hem. Jag har lärt mig att driftsäkerhet 

tar dig långt i resultaten över en hel 
säsong. För vintern planeras endast 
mindre uppdateringar, mestadels utse-
endemässiga och en del för att ytterligar 
förbättra driftsäkerheten.

Jaha, varför blir man då racerförare. 
Jag har väl inte hittat några solklara för-
klaringar i mina summeringar, men vissa 

mönster kan jag väl hitta. Efter att ha växt 
upp med tävlingsmomentets nerv och 
adrenalinpåslag är det svårt att leva utan 
även när man befinner sig mitt i livet. 
Med lite perspektiv kan jag känna att jag 
verkligen uppskattar att Club Alfa Romeo 
erbjuder ett så enkelt och billigt alternativ 
för de som vill prova på att bli räcerföra-
re. Trots fullständig avsaknad av tidigare 
tävlingserfarenhet har jag alltid känt mig 
välkommen i Challenge och jag upple-
ver att jag har utvecklats som förare och 
numera får uppleva underbar racing med 
tajta fighter i var och varannan tävling. 
Har du som läser det här minsta intresse 
av att prova på att tävla i racing så är min 
rekommendation enkel – Ta chansen, du 
kommer inte att ångra dig!

I högern efter TV-krönet 
släpper plötsligt bakvagnen

Nöjd kan jag konstatera 
att jag återigen kan åka hem 
med en 1:a och en 2:a plats.
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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:-
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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 
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Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
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med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
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med utsugningsslang 
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Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
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sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
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Blästeraggregat med uppsugning
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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 
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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:-

Här kommer årets sammanfattning 
av den gångna säsongen i Challenge. 
Som ni kanske minns så rasade jag 
min motor på Kinnekulle förra året på 
finalen. Så i vintras byggde jag en ny 
motor efter konstens alla regler. Tyvärr 
så fick jag en kamrem som brast efter ca 
20 minuters varmkörning så resultatet 
blev 16 krokiga ventiler. Vad göra nu? 
Jo, det var bara att gå ut i förrådet och 
hämta en annan motor som tyvärr inte 
var riktigt så frisk som önskat så halva 
säsongen körde jag med en maskin som 
inte gjorde sitt jobb riktigt innan jag 
hunnit få ihop en ny riktig maskin. Men 
Mekonomen som hade leverat kamrem-
marna stod för reklamationen, så nu i 
vinter skall jag bygga en ny motor enligt 
reglementet. 

Nu till den stora skillnaden att tävla 
i challengserien jämfört med att köra 
trackdays. På något konstigt vis så blir 
man lite mer i sin alldeles egna bubbla. 
Man kollar bilen, tittar på tider – både 
sina egna och sina medtävlande. Ser 
man att man är snabbare än sina 
klasskompisar så måste man tettas med 
dom och tala om det så dom vet, själv-
klart med glimten i ögat. Det som egent-
ligen är så fantastiskt är att i depån så 
hjälper vi varandra med både råd och 
tips samt delar allt för att vi ska få ut 

bilen o kunna delta. Till exemepel så 
hade jag strul med fukt på premiären på 
Gelleråsen. Fick inte motorn till att star-
ta. Benny Steen och jag diskuterar detta 
och han brinner av lust att hjälpa mej 
så jag får igång motorn – tack Benny! 
En annan episod om hur kamratskapen 
fungerar är från Knutstorp där Hans 
Bjurman och Nicklas Rosengren rejsar 
väldigt tufft mot varandra och efter 
racet så var dom väl inte helt tillfreds 
över situationen på banan under själva 
racet. Men till nästa tävlingstillfälle så 
tog dom varandra i hand och tyckte det 
var då – nu är vi här och skall ha en 
härlig helg med allt gammalt glömt. 

Själv så lyckades jag med att rädda 
helgen på Gelleråsen förJoakim Rosell 
då han hade glömt sina skor hemma och 
jag hade ett par extra med mej. Jonas 
Klang stod med en dålig vattenpump på 
Kinnekulle under tvådagars. Han räd-
das av Nicklas Rosengren som ger ett 
tips om vem som kan ha en vattenpump 
till Klangens bil. Hans Bjurman fick nåt 
problem med mappningen på Kullen 
så då kommer Jens Ros med stora steg 
och fixar Bjurmans problem. Själv så 
gjorde jag en grej på Gelleråsen som 
jag definitivt inte är stolt då jag körde 
Dan–Erik Hansson i rumpan så det stod 
härligt till och fick en resa på gräset där 

jag trodde att nu så slår jag sönder min 
framvagn och tänkte de här går aldrig 
väl. Jag skämdes som en hund i depån 
efteråt när jag möter Danne. Sträcker 
fram min hand och vill be om ursäkt 
när Danne till min stora lättnad berättar 
att hans motor hade misstänt och att det 
var anledning till att han blev påkörd 
av mej och att han var glad för min 
skull att bilen höll ihop trots den våd-
liga resan på gräset. Tack Danne! 

Med de här episoderna från den 
gångna säsongen så vill jag påskina att 
vi har en god stämning och hjälpsamhet 
till varandra och hur vi fungerar som 
en stor sammansvetsad grupp, vilket 
jag skrev om i fjolårets artikel. Där jag 
även skrev att de gamla rävarna hälsade 
en välkommem till serien Så nu hör 
väl jag till dom och här kommer min 
önskan: att jag önskar fler deltagare i 
Challengserien är väl uppenbart. Men 
var är alla ni som är medlemmar i klub-
ben som aldrig ser på. Vore jättetrevligt 
om ni tog en utflykt till banmöten för 
att titta och insupa atmosfären vi har på 
våra banmöten. Ni skall veta att ni är 
så hjärtligt välkomna! Kom gärna fram 
och prata med oss challengechaufförer 
– det är uppskattat från vår sida!

Ha det så gott så syns vi till våren!

Sud–Sune 
sammanfattar

CHALLENGE 2013
TEXT: SUNE SVENSSON. FOTO: MATS STRANDBERG
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Del två av Tekniska spalten från KB 1989, mer om bakgrunden till varför våra bilar 
uppför sig som de gör när vi vrider på ratten och trampar på pedalerna. Teorierna var 
gamla redan då, men gäller faktiskt fortfarande…

Krypvinkeln
Här skall vi introducera ett begrepp, som i hög grad påverkar bilens uppföran-
de på vägen. Vid mycket låg fart följer bilen ”exakt” den kurvradie som fram-
hjulens vridning bestämt, ty sidkraften som påverkar däcken är obetydlig. Vid 
högre fart i kurvan, däremot, verkar större kraft på däcken, som deformeras, så 
att bilen inte rullar exakt i den riktning hjulet pekar. Man får en avdrift, däcken 
så att säga ”hasar” en aning. Ytterhjulen på Bugattin i fig. 1 är en utmärkt illus-
tration på detta.

Fig. 2 visar ett däck påverkat av sidkraft, sett uppifrån. Vinkelskillnaden 
mellan hjulets rullningsriktning och den verkliga färdriktningen kallar vi här 
för krypvinkeln (Slip angle på engelska), δ i figuren.

Över- och understyrning 
Om främre däcken har större krypvinkel än de bakre krävs att man gör ett 
större styrutslag än vad som motsvarar kurvans radie, bilen understyr. Omvänt, 
störst krypvinkel bak ger överstyrning, bilen tenderar att svänga in i kurvan, 
mer än vad som motsvaras av rattutslaget. Se fig. 3! Vid samma krypvinkel på 
fram- och bakdäcken uppför sig bilen självfallet neutralt, håller den kurvradie 
som framhjulens vridning bestämt.

Sidkraft kontra avdrift  
Fig. 4 visar hur den sidkraft ett däck kan ta upp är beroende av krypvinkeln  
δ. Upp till en viss vinkel ökar kraften, för att sedan minska igen. Antag att du 
kör bilen i en rondell, med ökande fart! Ju fortare det går, desto större blir sid-
kraften som däcken ska klara av, och desto större blir krypvinkeln. Detta pågår 
till dess du kommit upp i en fart då krypvinkeln motsvarar vinkeln  δm.

Försöker du åka ännu fortare, med en ännu större krypvinkel, minskar 
den sidkraft som däcket kan klara! Däcket tappar fästet och du har fullt 
upp med att parera den resulterande sladden... Vi bortser från inverkan av 
hjulupphängningens egenheter, och kan då konstatera att däckens sidkrafts-
upptagningsförmåga varierar med bl.a. däcktyp, dimensioner, fälgbredd och 
lufttryck.

Stirling Moss åkte med stor krypvinkel
Olika däckkonstruktioner uppför sig olika då krypvinkeln ökar. Se fig. 5. 
Ett modernt radialdäck kan ta upp hög sidkraft, vid måttligt stora kryp-
vinklar. Däcken medger hög kurvhastighet och bilen reagerar distinkt på 
rattutslag. Skulle man emellertid överskrida vinkeln för maximal sidkraft 
försämras väggreppet snabbt, vilket får bilen att plötsligt råka i sladd-
ning. Liknande karaktär har moderna racingdäck, men krypvinklarna är 
mindre och kraftupptagningsförmågan väsentligt högre. Kurvan för de 
gammaldags diagonaldäcken visar måttligt hög maximal sidkraft, vid stor 
vinkel. Observera att kurvan är mycket flackare vid största sidkraft! Det 
behåller alltså väggreppet vid större krypvinklar än radialdäcket. Däck 
med ett sådant uppförande är mer förlåtande vid gränsen av sin förmåga, 
släpper greppet mer gradvis. De racingdäck som användes på 50-60-talen 
hade en liknande karaktär, största sidkraft uppnåddes vid stor krypvinkel. 
Detta utnyttjades av dåtidens tävlingsförare, som höll sina bilar i gran-
diosa 4-hjulssladdar genom kurvorna med framhjulen pekande rakt fram, 
balanserande sladden med små rattrörelser och mästerlig användning av 
gaspedalen. På så sätt uppnådde de stor krypvinkel på samtliga hjul, maxi-
malt väggrepp och högsta möjliga fart genom kurvorna. – Ack om moderna 
tävlingsdäck medgav samma spektakulära körstil…

Breda däck och fälgar, mera luft
Däckets dimensioner har också inverkan. Grovt kan man säga att ju bredare 
däck, desto mindre belastat är varje cm av däcket, och desto större sidkraft 
kan det ta upp. Observera dock att detta endast gäller om hela slitbanan 
verkligen ligger an mot underlaget. Dessvärre är det långt ifrån alltid hjul-
upphängningen medger detta idealtillstånd…

Även fälgbredden påverkar ett visst däcks förmåga att generera sidkraft. 
För varje däckdimension finns en optimal fälgbredd, som ger bästa resultat, 
smalare eller bredare fälg ger sämre väggrepp.

Lufttrycket, slutligen, har också stor inverkan på den maximala sidkraft 
ett däck kan klara av. För varje däck finns ett bästa värde på lufttrycket, 
lägre eller högre ger en försämring. Fig. 6 visar sambandet för några olika 
däck. Observera att alltför lågt tryck försämrar väggreppet mycket mera än 
för högt ringtryck!

Förskjutning i lasten
Nu kommer vi till den springande punkten, den egenskap hos däcken som 
är grunden till att det över huvud taget går att ge bilen ett balanserat upp-
förande på vägen: Krypvinkelns storlek är beroende av den vertikala belastningen 
på däcket. Ju större belastning, desto större krypvinkel. Se fig. 7, som visar 
sambandet, vid konstant sidkraft på däcket! – Vad är det då för belastning 
vi har att ta hänsyn till?  Jo, för det första är det den del av bilens tyngd som 
varje hjul har att bära. För det andra, minst lika viktiga är de dynamiska 
krafter som uppkommer i en kurva. Kör man i en kurva tenderar ju inner-
hjulen att lyftas, medan ytterhjulen trycks hårdare mot vägbanan.

Intressant är att krypvinkeln vid växande belastning ökar snabbare än 
lasten. Vad har man då för glädje av detta faktum? -Jo, antag t ex att vi har 
en bil som understyr, dvs. har större krypvinkel fram än bak. Vi nu gör en 
ändring av bilens hjulupphängning, så att ytterhjulet bak får ta en större 
del av belastningen vid kurvtagning, och innerhjulet avlastas motsvarande. 
Vad händer? Jo, innerhjulet belastas lättare, dess krypvinkel avtar. Men, 
krypvinkeln för ytterhjulet, som belastas hårdare, ökar mer än vinkeln minskar 
för innerhjulet! Resultatet blir att medelvärdet av krypvinklarna bak ökar, 
bilen får en större avdrift bak än den hade före modifieringen, bilen blir 
mindre understyrd, eller om man så vill, mer överstyrd!

Genom att modifiera hjulupphängningen, och därigenom förändra last-
fördelningen mellan hjulen, är det alltså möjligt att ge bilen de önskade 
vägegenskaperna. 

Krypvinkeln
– ett slip-rigt kapitel!
l förra numret vädrade jag en del dammiga teorier 
för hur friktionen mellan väg och däck påverkar vår 
Alfaframfart. Nu är det dags för de runda svarta, alltså 
däcken.

BJÖRN SANDBERG

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig.6.

Fig.7.
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Bästa, i tid insända, svar belönas med fritt medlemskap i CAR 2014, och, viktigare, 
världsberömmelse i hela Club Alfa Romeo!

Svar-instruktioner finns efter sista frågan. Lycka till!

FINURLIGA FRÅGOR FÖRBRYLLAR FORTFARANDE?
Den tekniska utvecklingen har gjort livet svårt för er Nöt-
Redaktör, ty hur hittar man nötter som inte Google kan 
besvara på 0.123 sekunder, men fortfarande är fullt möjliga 

att knäckas av KB:s kunniga läsare? Det är alltså med en viss 
bävan som Nöt-Red ser fram mot årets svar och de motive-
ringar som han tänkas åtfölja dem. 

Intressant formgivning, vem stod för den?

1. Touring
X. Vignale
2. Bertone

Den här tävlingsbanan används inte längre, men den nya 
bansträckningen passerar under den gamla. Vad heter 
banan?

1. Brooklands
X. Monza 
2. Avus

Vad föreställer bilden?
1. Franciskanerordens heliga symbolX. Australiensisk proffs-frisbee 2. Kopplingslamell för tävlingsbruk

Här är en bana som skiljer männen från pojkarna… 

Var finns den?

1. Chile 
X. Cicilien

2. Colorado

En bild från mitten av 1950-talet. Vad är det man lastar?
1. Ett kylskåp från General Electric
X. En hårddisk från IBM 
2. En centraldamm-sugare från Hoover 

Tilltalande enkel 2-hjuling från 50-talet. 

Vem tillverkade den?

1. Maserati

X. Rumi

2. Benelli

Den här grottan har inspirerat till ett stycke 

musik. Vem komponerade?

(Ledtråd: Notviken)

1. Wolfram Amadeus Mozart

X. Jakob Ludwig Felix Mendelssohn

2. Johann Neodym Hummel

Vanliga fästelement. Hur många bultar finns på bilden?

1. Ingen
X. Två
2. En 

Olika sätt att skifta hjulen, ur en äldre Alfa Romeo-handbok. Vad avgjorde vil-ken metod man förväntades använda?

1. Höger- eller vänstertrafikX. Plats på jorden, norra eller södra halvklotet
2. Däckens fabrikat

Mäktiga orgelpipor på Auto Unions Grand Prix-vagn 

anno 1936. Ett snarlikt arrangemang av avgasrören har 

funnits på (minst) en annan Formel 1-bil, från en annan 

epok. Vilket fabrikat hade den bilen?

1. BRM
X. Cisitalia

2. Ferrari

NÖTREDAKTÖR: BJÖRN SANDBERG
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Street Race? – Tro´t 

eller ej, men här i 

Italien kördes ett 

Grand Prix! 

a. Bilens fabrikat?  

b. Modellbeteckning?

c. Antal cylindrar?

Snyggt spårval, stiligt foto, kul bil!
a. Bilmärke?
b. Förare?
c. Bana?

Formelbil från flydda tider.
a. Vem tillverkade den?b. Vad hette konstruktören?c. Hur stor var motorns slagvolym?

En bil som var rätt ovanlig som ny, mycket sällsynt idag.

a. I vilket land tillverkades bilarna?
b. Vilken teknisk lösning introducerades av tillverkaren, tyvärr? 
c. Vem köpte till slut resterna av företaget?

Verktyg, alltid bra att ha. 
– Men till vad använder man dessa?

Tre F1-frågor som avslutning:

a. Den här motorn konstruerades som ett 
konsultuppdrag för ett känt F1-stall. Från 
vilket land kom grundaren av detta?

b. Bland grundarna till det företag som till-
verkade skapelsen på bild b, fanns en man 
som långt senare kom att leda en stor orga-
nisation med huvudkontor i Frankrike. Vem 
efterträdde honom på den posten? 

c. Dessa bilder bör leda tankarna fram till 
en världsmästare i Formel 1. Vilken?

Scenbild från en av Marx-brödernas 

bästa filmer. 

a. Vilken? Engelsk eller svensk titel.

b. Vad var Grouchos namn i filmen?

c. Vem spelade Grouchos sekreterare, 

till vänster?

Illustration av Paul Strøyer, 

till en känd bok.

a. Vad kallade sig förfat-

taren?

b. Vad hette författaren 

egentligen?

c. Vilket förnamn har man-

nen i trädet?

Tre, mer eller mindre kända, figurer.
a. Vad har de gemensamt?
b. Vad heter arbetsgivaren för mannen till vänster?c. På äldre dagar vistades mannen till höger ofta i sin ”sommarstuga”. Var låg den?

Den här sifferraden bör ge associationer till ett antal 

bilar! Ange tre av dessa, med deras 3-siffriga beteck-

ning!

217584369521871584783689871462741515722832

Svar på nötterna skall 
vara Nöt-Red. tillhanda 
senast 10 jan 2014.

Skicka till 
orso@bredband.net
eller

Björn Sandberg
Hangarvägen 3
183 66  TÄBY
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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
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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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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, AKTIVITETER M.M. TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5  1 2

6 3 4 5 6 7 8 9

7 10 11 12 13 14 15 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28

Februari

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

1  1 2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31

Januari

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9  1 2

10 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

12 17 18 19 20 21 22 23

13 24 25 28 27 28 29 30

Mars

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

14 1 2 3 4 5 6

15 7 8 9 10 11 12 13

16 14 15 16 17 18 19 20

17 21 22 23 24 25 26 27

18 28 29 30

April

Manusstopp
KlöverBladet

Manusstopp
KlöverBladet

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

40  1 2 3 4 5

41 6 7 8 9 10 11 12

42 13 14 15 16 17 18 19

43 20 21 22 23 24 25 26

44 27 28 29 30 31

Oktober

Manusstopp
KlöverBladet

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1 2 3 4 5 6 7

49 8 9 10 11 12 13 14

50 15 16 17 17 19 20 21

51 22 23 24 25 26 27 28

52 29 30 31

1

December

Manusstopp
KlöverBladet

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

18  1 2 3 4

19 5 6 7 8 9 10 11

20 12 13 14 15 16 17 18

21 19 20 21 22 23 24 25

22 26 27 28 29 30 31

Maj

KrapperupSkokloster

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35  1 2 3 4 5 6 7

36 8 9 10 11 12 13 14

37 15 16 17 18 19 20 21

38 22 23 24 25 26 27 28

39 29 30

40

September

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31  1 2 3

32 4 5 6 7 8 9 10

33 11 12 13 14 15 16 17

34 18 19 20 21 22 23 24

35 25 26 27 28 29 30 31

Augusti

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

27 1 2 3 4 5 6

28 7 8 9 10 11 12 13

29 14 15 16 17 18 19 20

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 31

Juli

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22  1

23 2 3 4 5 6 7 8

24 9 10 11 12 13 14 15

25 16 17 18 19 20 21 22

26 23 24 25 26 27 28 29

Juni

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44  1 2

45 3 4 5 6 7 8 9

46 10 11 12 13 13 15 16

47 17 18 19 20 21 22 23

48 24 25 26 27 28 29 30

November

Manusstopp
KlöverBladet

Manusstopp
KlöverBladet3031



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


