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Styrelsen informerar
Med hösten i full fart och november på plats så är det dags för en ny styrelserapport. Detta är vad som 

hänt, från vår sida sett, här under den senaste tiden. 

– Reservdelsverksamheten
Saabklubbens reservdelsverksamhet fortsätter att gå 

väldigt bra. Under september månad satte vi ett nytt 
försäljningsrekord med försäljning för över 300 000 
kr. Det är fortsatt högt tryck och god efterfrågan, vilket 
ställer krav på både personal och frivilliga insatser.

Fr o m årsskiftet 2015/16 är Jan Karlsson tillsvidare-
anställd. Jan har fram till nu, haft en visstidsanställning, 
men vi ser att han är viktig för vår reservdelsverksam-
het och vill skapa en trygghet för både Saabklubben 
och honom. Vi har sedan tidigare ett nystartsbidrag 
för Jan, som vi ansökt om förlängning av för 2016.

Helena Karlsson har fått en förlängd visstidsanställ-
ning till 30/6 2016. Med Helenas hjälp har Jan fått tid 
till produktion av nya reservdelar. Om försäljningen 
fortsätter i samma takt (den ser dessutom ut ut att öka) 
så kommer också Helena att fortsättningsvis ha fullt 
upp. Även om försäljningen skulle sjunka så har vi 
viktiga arbetsuppgifter förberedda för Helena (som ska 
utföras oavsett, när vi byter till en mer automatiserad 
webbshop).

För att minska de administrativa kostnaderna för 
reservdelsverksamheten så ska vi byta ekonomisystem 
i början av november. Det kommer innebära mindre 
arbete för oss och för vår revisionsbyrå samt lägre 
kostnader för våra IT-system.

Saabklubben är som bekant nu även en officiell 
återförsäljare av Orio (före detta Saab Parts AB). På 
detta sätt kan vi även erbjuda (original) reservdelar 
för nyare modeller av Saab. Saabklubbens medlem-
mar erhåller dessutom 10 % rabatt på alla delar från 
Orio (med vissa undantag). Reservdelarna från Orio 
finns inte i vår webbshop (de kommer med den nya 
webbshopen), men om ni söker en del till en nyare bil 
så får ni gärna kontakta reservdelar@saabklubben.se 
(eller ringa Jan/Helena enligt info i webbshopen) så 
kan vi beställa detta åt er!

Vi har även fått in flera nya reservdelar i webbshopen. 
Bland dessa märks bl a nyproducerade främre broms-
sköldar till Saab 99 (82-84), 90 och 900 (81-87). Sedan 
har vi haft lite olika kampanjvaror, med lägre priser, 

här under oktober såsom ett servicekit och torkarblad 
vilket har marknadsförts både här i vårt forum och 
på Facebook. Kampanjvarorna har fungerat bra så vi 
kommer nog fortsätta med sådana här erbjudanden 
här framöver.

– Klubbshop/regalia
Vi har en relativt ny arbetsgrupp för vår klubbshop/

regalia, bestående av Håkan Larsson, Anna Gunnars-
son och Helena Karlsson. De har tagit fram ett flertal 
nya produkter för vår klubbregalia, som kommer läg-
gas upp i vår webbshop här inom kort. Det kommer 
likaså marknadsföras i vårt forum/Facebook, så håll 
ögonen öppna!

– Nya medlemsrabatter
Under oktober månad fick vi in två nya företag som 

erbjuder våra medlemmar rabatter på sina produkter/
tjänster: Maptun Performance AB och Järbo Färg & 
Lack / Alfta Bilfärg. Den tidigare rabatten från Cameo 
Film togs bort denna månad pga att de inte längre 
verkar ha någon verksamhet (deras hemsida fungerar 
inte och vi saknar kontaktuppgifter). Läs gärna mer 
om våra medlemsrabatter på http://saabklubben.se/
medlem/medlemsrabatter/.

– Videosändning av nästa årsmöte
Vi har gått ut med en förfrågan till samtliga lokalsek-

tioner i Saabklubben om en videosändning av nästa 
årsmöte. Årsmötet kommer att hållas i Trollhättan 
och sändas via videolänk till ett lokalt möte i Umeå. 
Mer exakt information till detta möte kommer i kom-
mande nummer av Bakrutan. Vi kommer även ha en 
webbsändning för medlemmar, men då ingen möjlighet 
att rösta. Styrelsen ser positivt på detta och hoppas 
att det kan göra att fler medlemmar kan inkluderas i 
Saabklubbens årsmöte

– IT-verksamheten
Under oktober månad har vi förbättrat den ekono-

miska hanteringen av vår IT-verksamhet. Vi använder 
IT-tjänster som kräver kontokort, vilket har täckts av 
privata utlägg tidigare. Nu hanteras detta direkt mot 
Saabklubben istället (med ordentlig rapportering). 
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Detta avlastar vår webbmaster markant.
Saabklubben har köpt ett nytt domännamn: saab.club. 

Denna adress ska användas för att hänvisa till de olika 
Saabklubbar som finns runt om i världen, samtidigt 
som vi marknadsför vår reservdelsverksamhet inter-
nationellt (och får fler internationella medlemmar). 
För vår vanliga hemsida, forum osv. ska vi fortsätta 
använda saabklubben.se. I samband med detta köpte 
vi även domännamnet volvo.club, som vi skall sälja 
vidare till Svenska Volvoklubben. Detta för att hjälpa 
dem i denna kontakt och få ett bättre pris tillsammans.

Vår nya Facebooksida har fortsatt att växa och har 
nu över 600 ”gillare”. Den används aktivt för att 
marknadsföra Saabklubben, våra reservdelar och vår 
hemsida. Gilla oss gärna här: https://www.facebook.
com/saabklubben/

– En ny Saab & Volvo-träff
Vi har bestämt oss för att arrangera en ny gemensam 

Saab & Volvo-träff den 6:e juni nästa år. Det kommer 
ske i samarbete med den nya Svenska Volvoklubben, 
Saabmuseet och Volvomuseet. Mer information följer, 
men boka gärna datumet redan nu och ställ in dig på 
att köra din Saab till västkusten.

– Saabs Bilmuseum 40 år
Saabs bilmuseum i Trollhättan firade 40 år den 24:e 

oktober. Svenska Saabklubben var givetvis represen-
terad där, både med många av våra medlemmar samt 
Karl och Lollo från vår styrelse. Roland Widarsson, 
ordförande i Saabklubbens lokalsektion i Trollhättan, 
fick ta emot diplom från MHRF för arrangemanget 
Saabfestivalen. Det var ett trevligt 40-års kalas på 
museet och vi tackar återigen våra medlemmar i Troll-
hättan för deras insatser!

– Över 3 100 medlemmar!
Sist men inte minst, nu har vi passerat 3 100 medlem-

mar i Svenska Saabklubben. Det är oerhört roligt och 
vi vill önska alla nya medlemmar varmt välkomna!

//Styrelsen för Svenska Saabklubben.
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BAKRUTAN
Klubbtidning för Svenska Saabklubbens med-
lemmar och trycks i 3 400 exemplar vid  SIB-

tryck i Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, 
Saabäventyr, annonser  m m till 

tidningsredaktören på 

mejl bakrutan@saabklubben.se  
eller till 

Anders Johansson
Anumark 13, 
905 95 Umeå

.
(Ej till Saabklubbens adress)

Material till tidningen mejlas enklast i valfritt 
dataformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda 
och bilder bör bibehållas som de är från kameran 

för att hålla god tryckkvalitet. 
Grundregel kan vara minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig 
mot felaktigheter i inskickat och 

publicerat material.

Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsätt-
ning att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan 2015            
  Nr 1,   17 Januari

Nr 2,   17 April.
   Nr 3,   21 Augusti

       Nr 4,    6 November

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.



6 BAKRUTAN 4-2015

Information kring 
Internationella Saabträffen 2016

Vi är framme vid den fas där pusslets alla grundbitar sakta faller på plats. 
Vi fortsätter bygga på den grundmall som lagts tidigare och fyller på med 
detaljer och verifierat innehåll allt eftersom. 

Många är nyfikna på det praktiska upplägget, så jag tänkte ge er en status-

Anmälan
Anmälan och betalning kommer att skötas via www.

intsaab2016.com samt via vår webshop. Anmälan 
öppnar under januari 2016. I samband med anmälan 
registrerar man sitt intresse för vilken pre-tour man 
tänker köra samt andra praktiska saker som T-shirt 
storlek, ev allergier, etc.

Pre-tours
Pre-tours kommer att utgå från fyra mötesplatser och 

tre av dessa är klara med sitt upplägg.
Väst  Uppsamling Göteborg viaTrollhättan 
 och Karlsborg
Syd  Ankomst Skåne,överlämning via Älmhult 
 upp genom Småland
Syd-ost Ankomst Blekinge med uppsamlingi Karls 

 krona. Medåkning och guidning till mötes 
 plats Älmhult. Senare resenärer är   
 välkomna för samåkning i karavan på  
 torsdag till Vadstena.

Öst Uppsamling Stockholm för vidare resa mot  
 Vadstena, detaljplanering pågår.

Boende
Tidigt togs kontakt med representanter för Visit 

Vadstena som ser mycket positivt på arrangemanget 
och stöttar oss stort. Vadstena ligger vackert beläget 
i ett stategiskt läge och är lagom stort för att vår träff 
skall ta över hela staden. 

En nyckelkomponent för arrangemanget var garantin 
kring boendelösningen. Tillsammans med Visit Vad-
stena har vi reserverat en stor del strategiskt boende på 
orten under de dagar som träffen pågår för att kunna 
garantera att så många som möjligt skall kunna bo 
bland Saabvänner. Detta innebär alltså att man kan 
boka ett IntSaab-prioriterat boende med ett ”hemligt 
lösenord” efter att man anmält sig till träffen. Alla 
träffens nätter tillbringas alltså i Vadstena.

Tillgängliga boenden innefattar allt från mycket bra 
hotel i olika prisklasser till vandrarhem och camping 
med stugor. På campingen har vi dessutom reserverat 
ett helt eget område för IntSaab-besökare. 

Campingen ligger till skillnad från de andra boen-
dealternativen ett litet stycke norr om Vadstena, men 
det finns ett litet ”Turist-tåg” som kommer att sköta 
transporter till och från Vadstena på de tider vi har 
annat än bilkörning på aktivitetslistan.

Parkering och uppställning 
Tack vare att vi har en så central och tajt placering 

av träffen kommer vi med största sannolikhet kunna 
parkera direkt i anslutning till slottet och ha den ytan 
till förfogande under hela träffen. Isåfall slipper man 
parkera längs gator och andra ytor med bilarna. Det 
blir därmed också en löpande utställning och ett trevlig 
utflyktsmål för de som bor i och kring Vadstena eller 
besöker slottet. 

Dagsutflykt Linköping
Det finns även en organisation som heter Visit Lin-

köping som gärna vill ha så mycket man kan få av 
vårt arrangemang på orten den aktuella helgen. Man 
har lovat att stötta oss på flera sätt och diskussioner 
pågår kring vad vi kan hitta på. Lördagen vill vi gärna 
visa upp oss som klubb och träffarrangör för stadens 
invånare. Förhandlingar och detaljplanering pågår med 
Visit Linköping, men det ser ut som att vi kommer 
att släppa en enklare form av dagbiljett till lördagen 
för de som inte kan/vill deltaga hela träffen. För oss 
som arrangör ligger huvudfokus på de internationella 
gästerna och träffdeltagarna i programmet, om vi kan 
lyfta det ytterligare tillsammans med Visit Linköping 
blir det ännu bättre.

Fest
Festen på lördagkvällen kommer att vara inne på 

slottet i Vadstena. Det bjuds på middag, anpassade 

uppdatering här nedan. Vi har varit aningen sparsamma med information, men det beror på att den släpps 
i takt med att den är verifierad för att det skall bli så lite ändringar som möjligt av det som sägs officiellt. 

Följande gäller i skrivande stund (tidig november):
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rundturer och lite officiell scen innan underhållningen 
tar vid. Förväntningarna kring festen är stora sedan den 
lyckade underhållningen i Ljungbyhed 2006 har vi fått 
höra av flera deltagare på Intsaab 2015 i Norge. Låt 
oss visa att vi kan ha stämningen på topp även denna 
gång. Vi har blivit lovade ett tempohöjande band!

Program
Torsdag Förträff på kvällen för funktionärer  

  och tidiga gäster
Fredag Incheckning
  Officiellt välkomnande
  Grillafton med öppna program-  

  punkter som Saabrelaterade lekar 
  och aktiviteter
Lördag Linköpingsbesök hela dagen 
  (Separat program)
  - Bankörning på Sviestad 
  motorstadion
  - Lunch med premiärvisning av 
  bilar på restaurang Terassen
  - Flygvapenmuseum med kaffe
  Stora middagen
Söndag Utställning
  Vadstenaspecifika aktiviteter
  Marknad
  Int ordf träff
  Officiellt avslut

Arbetsgrupper
Det har varit mycket att strukturera innan vi kunnat 

sätta roller, men några arbetsgrupper har bildats kring 

de olika aktiviteterna. För närvarande ser listan av 
kontaktpersonerna ut som följer:

Pre-tour Göteborg Hasse Jonsson
Pre-tour Trollhättan Ulf ”Uffe-Puffe” Bohlin
Pre-tour Skåne  Ulf Stenson
Pre-tour Blekinge Benny Svensson
Pre-tour Småland Åke Olsson
Pre-tour Stockholm Timo Murberger
Bangruppen  Michael Törnros
Terassengrupp  Bo Lindman/Claes Johansson
Flygvapengrupp Roger Forsén
Officiell scen  Karl Ask
Fest/Boende  Eventbolaget/Dick Ström
Program/Samordning Dick Ström/Vakant
Information/Media Anton Björklund
IT/Teknik  Christian Haugsöen
Funktionärlista L-O Uhlin

Namn och ansvar kommer ev att bytas över tid, men 
detta är de stora dragen. Fler underaktiviteter kommer 
att specificeras i takt med att detaljerna sätts, då kom-
mer vi även att behöva medhjälpare. Vad som saknas 
är ansvarig för träffen på söndagen med marknaden. 
Hör av Dig till mig om Du kan och vill hjälpa till eller 
önskar Dig en specifik roll i arrangemanget, det finns 
många stora och små aktiviteter som skall utföras över 
tid och det finns alltid en uppgift som passar någon. 
Mig kan ni nå på info@intsaab2016.com eller på te-
lefon 0706552211 08.00-21.00.

Mvh /Dick Ström
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Nytillverkat 

Kopplingsslang Saab 900 1979-
1993 
Art.nr:  533113-1
Pris: 395:- 

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Reservdelar & Klubbshop

Telefonnummer till reservdelsverksam-
heten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning över disk 

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr

Tisdag & Torsdagar mellan 13,00-17,00 samt onsdagar 16.00-20.00.
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 klubbshop@saabklubben.se

Bromssköld Fram Saab 99 1982-
1984, Saab 90 1985-1987 Saab 
900 1981-1987  
Art.nr:   899051
Pris: 750:- 

Hastighetsmätarvire 
Art.nr: 715708
Passar till: Saab 95,96 1960-1963   
Pris: 195:- 

Genomslagsbuffert bak inklusive 
distansmutter och brickor
Art.nr: 707601-SA
Passar till: Saab 93,96 1957-½75  
OBS! Delarna finns också att 
köpa var för sig. 
Pris: 295:- 

Bussningssats krängningshäm-
mare
Art.nr: 707629-SA
Passar till: Saab 93,95,96 1956-
½72  
OBS! Delarna finns också att 
köpa var för sig. 
Pris: 295:- 

Gummiskydd, mellanaxel växel-
stång Passar till: Saab 93,95,96 
1956-1980  
Art.nr: 708341
Pris: 60:- 

Gummitätning, mellan Bränsle-
påfyllningsrör och hjulhusPassar 
till: Saab 95 ½63-1969,96 1960-
1969
Art.nr: 716416
Pris: 150:- 

Gummitätning, Handbroms-
hävarm.Passar till: Saab 95,96 
½60-1980 
Art.nr: 719273
Pris: 40:- 

Gummislang, ventilation förde-
larlock Passar till: Saab 95,96 
1962-1965 
Art.nr: 718811
Pris: 60:- 

Gummislang, ventilation förde-
larlock 
Passar till: Saab 96 Sport 1962-
1965, 95,96 1966-1968 2-TT
Art.nr: 718808
Pris: 60:- 

Tändkabelanslutning 
Art.nr: 718965
Passar till: Saab 93,95,96 1956-
1968 2-TT 
Pris: 40:- 
Tändkabelhållare
Art.nr: 732491
Passar till: Saab 
93,95,96 1956-
1968 2-TT 
Pris: 40:- 
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Tändkabelhållare
Art.nr: 732492
Passar till: Saab 
96 Sport 1962-
1965, 95,96 1966-
1968 2-TT
Pris: 40:- 
Dräneringsplugg, 
Golvplåt Bagage-
rum 
Art.nr: 737330
Passar till: Saab 
95,96 ½70-1980 
Pris: 40:- 

Dräneringsplugg.
Art.nr: 711645 
Passar till: Saab 
93,95,96 ½59-
½70 Golvplåt 
Bagagerum,
95,96 1965-1980 
Sidoplåt
Pris: 40:- 

Dammskyddslock, Fördelare 
Art.nr: 782479 
Passar till: Saab 93,95,96 1956-
1968 2-TT, där den senare varian-
ten av fördelararm är monterad, 
(718749) 
Pris: 75:- 

Vattenslang, mellan expansions-
kärl-vattenpump-värmekran
Art.nr: 831862
Passar till: Saab 99 1975-1981
Pris: 195:- 

Gummibuffert, 
Mellan motorhuv 
och framskärm
Art.nr: 821167
Passar till: Saab 
99,90 ½70-1987
Pris: 15:- 

Vattenslang, mellan Insugnings-
rör-Vattenpump-Värmekran
Art.nr: 930615
Passar till: Saab 99 1979-1981, 
Förgasarmodeller. 
Pris: 195:- 

Skyddbälg, Handbromsvire
Art.nr: 890799
Passar till: Saab 99 1969-1974 
Pris: 50:- 

Skyddbälg, Handbromsvire
Art.nr: 892792
Passar till: Saab 99,90,900 1975-
1987 
Pris: 60:- 

Gummibuffert, Utfjädringsstopp 
nedre, fram
Art.nr: 890915
Passar till: Saab 99,90, 1969-
1987 
Pris: 125:- 

Gummislang, kablage blinklykta 
fram
Art.nr: 712997
Passar till: Saab 93,95,96 1956-
1964, 
Pris: 175:- 

Gummislang, kablage baklykta
Art.nr: 712996
Passar till: Saab 96 1960-1980
Pris: 125:- 

Gummislang, kablage backlykta
Art.nr: 712992
Passar till: Saab 96 1960-1968 
GT,Sport o Monte-Carlo, samt 
övriga modeller som har den 
typen av backljus.
Pris: 195:- 

Lager, Vattenpump
Art.nr: 731028
Passar till: Saab 95,96 1965-1968 
2-TT
Pris: 325:- 

Fyllnadsbit
Art.nr: 716604
Passar till: 93, 
95, 96 1956-
1971, Dörrtrös-

Vattenpumpstätning
Art.nr: 781662
Passar till: 93,95,96 1956-1964
Pris: 250:- 
Clips, dekor-
list fram och 
bakskärm Passar 
till: 93,95,96 
1956-1970
Pris: 12:- 

Tätning, Tänd-
stiftshatt
Art.nr: 712574
Passar till: 
93,95,96 1956-
1968 2-Takt
Pris: 20:- 

kel Höger o Vänster Sida. Samt-
liga med tygklädd dörrtätningslist
Pris: 125:- 



Unikt erbjudande !

Cabrioletsufflett komplett med 
stativ och bakruta, 
Art.Nr: 695077-1
Passar till: 900 1986-1993
Pris: 19.500:-

Cabrioletsufflett komplett med 
stativ och bakruta
Art.Nr: 695077
Passar till: 900 1986-1993
Pris: 19.500:- 

Skruv,clips,brickor till fram o 
bakskärmsinfästning 
716833  Skärmskruv kromaterad  
   12:-/st
716833-1 Skärmskruv 
gulkromaterad   12:-/st
709957   Bricka rektangulär 
   10:-/st
791184   Bricka Rund  2:-/st
793506  Clips ”Dubbel”12:-/st
796195   Clips ”Enkel”  12:-/st
Passar till: 93,95,96 1956-1980

Dekorlist,Modifierad
Art.nr: 928344
Passar till: 99,90 1983-1987, 900 
1983-1986, Stötfångare fram

Art.Nr: 691994
Passar till: 900 1987-1993, 
Stötfångare fram
Pris: 295:-/st

Diverse Gummigenomföringar, 
Gummipluggar, till modellerna: 
92,93,95,96,99.
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Kampanjvaror gäller t.o.m 2016-01-31 (eller så långt lagret räcker.)

Torkarblad Vindruta Saab 900 
1979-1993 
Art.Nr: 32017058
Kampanjpris: 80:-/Par 
Ordinarie Pris: 150:-

Torkarblad Vindruta Saab 95,96 
1968-1980 
Art.Nr: 32017059
Kampanjpris: 80:-/Par 
Ordinarie Pris: 150:-

Motorolja 5L 5-W30 inklusive 
oljefilter och tätningsbricka
Art.Nr:  705940-SA
Passar till: 
900,9000 1979-1998,9-3 1998-
2003, 9-5 1998-2010
Kampanjpris: 295:-/
Ordinarie Pris: 450:-

Motorolja 6L 5-W30 inklusive 
oljefilter och tätningsbricka
Art.Nr:  705950-SA
Passar till: 
9-3 2003-2011, B207-Motor
Kampanjpris: 350:-/
Ordinarie Pris: 545:-

Grill ”Hirch”
Art.Nr:  848006600
Passar till:  9-3 2008-2011
Kampanjpris: 2495:-/
Ordinarie Pris: 5545:-

Baklykta USA modell, mycket 
dekorativ.
Art.Nr: 12770167  Höger Sida
             12770168  Vänster Sida
Passar till: 
9-3 2006-2011 Sport Combi
Kampanjpris: 2400:-/St
Ordinarie Pris: 3300:-



Saabklubben ordnar en reservdelsmarknad i vår
Lördagen den 21.a Maj 2016 ska ni boka in för en trevlig dag vid Svenska Saabklubbens reservdelslager 

i Skattkärr där vi kommer att ha försäljning från vårt lager, om ni vill sälja delar själva så är ni välkomna 
att göra det, 200:- är kostnaden och den betalas på plats. 

Vi har inte obegränsat med utrymme på gården så vi vill ha in er anmälan senast den 2016-04-30 om ni vill 
vara säker på att få en säljplats. 

Bokning görs per mail: reservdelar@saabklubben.se eller per telefon: 073-036 94 80 

Vi kommer att köra igång grillen vid 12-tiden där ni kan köpa hamburgare och korv, kaffe, saft o fika finns 
också att köpa. 

Mer info om evenemanget kommer att delges i Bakrutan Nr 1 2016. 

Välkomen SSK Reservdelsverksamhet

Saabklubben har tagit fram nytt klubbregalia!

T-shirt i olika färger
Muggar
Isskrapa
Tygväska
Mössor i olika färger

För att se fullt sortiment,priser m.m titta in på Saabklubbens webshop under rubriken ”klubbregalia” 
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Viktigt!!
Reservdelslagret kommer att ha stängt för inventering 

hela vecka 51 och därefter infaller jul och nyårshelgerna då lagret är helt stängt 
vecka 52 och 53.

Vi öppnar igen torsdagen den 7/1 2016. 
Samtidigt vill vi från reservdelsverksamheten önska alla kunder en 

God Jul och ett Gott nytt år. 



Utredningsgruppens rekommendation avseende bolagsbildning för  
Svenska Saab klubbens reservdelsverksamhet 

Bakgrund: 
Vid Svenska Saab Klubbens årsmöte den 14 Mars 2015 uppdrogs åt utredningsgruppen att till 
styrelsen inför nästkommande årsmöte 2016 inkomma med en rekommendation hur klubben bör gå 
tillväga med bildande av ett aktiebolag för klubbens reservdelsverksamhet.  
 
Avgränsning: 
I uppdraget har ej ingått att ytterligare utreda de olika alternativen, utan endast det av årsmötet 
beslutade alternativ 3, behålla reservdelsverksamheten i ett av klubben helägt aktiebolag har 
beaktats. Utredningsgruppen har ej heller fördjupat sig i marknadsmässiga frågor, annat än i det fall 
dessa kan ha en påverkan på bolagets bildande och drift. Ej heller rent operativa frågor som är 
kopplade till ett eventuellt bolag. Det är utredningsgruppens uppfattning att frågor av den arten skall 
hanteras av initialt den klubbstyrelse som stämman väljer, för att vid bolagets bildande övergå i den 
av klubbstyrelsen utsedda bolagsstyrelsens ansvar.  
 
Ekonomi: 
Reservdelsverksamhetens utveckling under innevarande är mycket god. Försäljningen per 31/10 
2015 uppgår till 2 158 892 sek, vilket innebär en ökning med 67 696 sek, jämfört med motsvarande 
period föregående år. Den genomsnittliga bruttomarginalen för reservdelsverksamheten ligger på 
52%, vilket är innebär än minskning med 13% från föregående år. Detta främst beroende på att 
klubben satsat på att tillföra sortimentet en större bredd och djup. Lagervärdet har ökat med drygt 
400.000 sek under innevarande verksamhetsår.  Likviditeten är trots detta fortsatt mycket god och 
uppgår till ca 1 500 000 sek. Varulagret representerar per den 31/10 2015 ett värde av 1 806 277 sek, 
efter de avskrivningar om 353 070 sek som gjordes inför ingången av verksamhetsåret.  
Samtliga dessa nyckeltal är avstämda och vidimerade genom konsultation av den av klubben anlitade 
redovisningsbyrån. Sammantaget är bedömningen att reservdelsverksamheten har mycket goda 
förutsättningar att utvecklas ytterligare från en stark position och på ett positivt sätt ytterligare bidra 
till klubbens styrka. 
 
Verksamheten: 
Klubbstyrelsen har aktivt bidragit till att utveckla reservdelsaffären under innevarande år, 
innefattande investeringar i nytillverkning av efterfrågade reservdelar.  
Ett ökat fokus på reservdelsaffären har enligt utredningsgruppens bedömning också kunnat ske, utan 
att klubbens verksamhet i övrigt påverkats i någon större omfattning.  
 
Klubbens reservdelslager i Skattkärr har under Jan Karlssons operativa ledning utvecklats till att bli en 
än mer uppskattad leverantör av reservdelar till Saab. Under året har verksamheten i Skattkärr 
tillförts ytterligare resurser i form av Jans hustru, Helena som tagit hand om flertalet av de 
administrativa arbetsuppgifterna och dessutom vid behov förstärkt den övriga verksamheten. 
Den positiva försäljningsutvecklingen, som även inkluderar en tydligt ökande exportandel, har dock 
gjort att man har fått fokusera främst på den löpande operativa verksamheten för att ge kunderna 
den förväntade servicen. Något som begränsat möjligheterna att utveckla verksamheten inom 
lagerhantering, ekonomisk uppföljning och nytillverkning/anskaffning.  utredningsgruppens 
bedömning är att reservdelslagret i Skattkärr i en snar framtid troligen behöver tillföras ytterligare 
personella resurser om försäljningsutvecklingen ska kunna fortsätta med bibehållen god servicegrad.  
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En vidare bedömning är att verksamheten snabbt är på väg mot en omfattning som innebär 
betydande risk för begränsningar i det fall verksamheten fortsätter drivas inom ramen för den ideella 
klubbverksamheten. I dessa begränsningar ligger bl.a. faktorer som risk för otydlighet och konflikt 
mellan klubbens ideella och kommersiella verksamheter, samt det faktum att vissa möjliga 
leverantörer kräver att köparen är ett registerat bolag för att få lägga order. (detta gäller främst vid 
tillverkning och inköp av större partier) Utöver detta bör även risken för att oförutsedda händelser i 
klubbens verksamhet menligt påverkar reservdelsverksamheten och vice versa beaktas.  
 
Rekommendation till beslut: 
Arbetsgruppens rekommendation till Svenska Saab Klubbens styrelse är med beaktande av ovan 
angivna förutsättningar att be om årsmötets mandat att med direkt verkan gå vidare med arbetet att 
bilda ett av klubben helägt aktiebolag för den fortsatta reservdelsverksamheten.  
 
Rekommenderade aktiviteter: 
Aktiviteter som bör vidtagas snarast efter ett eventuellt årsmötesbeslut om bildade av aktiebolag för 
reservdelsverksamhet är beslut rörande frågor som är nödvändiga för klubbens styrelse att hantera 
under kommande verksamhetsår inför bolagets bildande.  
De frågor utredningsgruppen identifierat framgår av nedanstående lista: 
 
- Bolagets bildande (bildande av nytt, eget bolag eller köp av färdigt ”lagerbolag”?) 
- Bolagets namn och profil? 
- Aktiekapitalets storlek och sammansättning? Reservdelsgruppens förslag är att aktiekapitalet minst  
   bör balansera lagervärdet för verksamheten på dess nuvarande nivå.  
- Skall framtagna verktyg för reservdelstillverkningen fortsatt ägas av klubben, eller utgöra  
   apportemission vid bildande av aktiebolaget ägo?  
- Om verktyg fortsatt ska ägas av klubben, hur ska framtida verktygsinköp hanteras? 
- Behov av initial finansiering genom kassalån från klubben, eller vi externa finansiär? 
- Bolagsstyrelsen storlek och sammansättning? (reservdelsgruppens uppfattning nedan) 
    - 5 medlemmar 
    - Utses av vald klubbstyrelse på mandat av föreningen i egenskap av bolagets ägare. 
    - Leds av bolagets ordförande, som om möjligt ej bör inneha samma roll i SSK.  
    - En av de i bolagsstyrelsen ingående ledamöterna bör vara medlemsrepresentant som 
                            därmed ej ingår i klubbstyrelsen. Denna representant är den enda företrädaren i  
                            bolagsstyrelsen som kan och bör väljas genom årsmötet.  
    - Önskvärt att minst en styrelsemedlem rekryteras externt, gärna med  
   erfarenhet av  detaljhandel, företrädesvis med bilreservdelar och/eller  
                            ekonomistyrning. 
    - Bolagets VD , liksom  platsansvarig (om ej samma) bör vara  
                  adjungerad/föredragande, men ej nödvändigtvis invald i bolagets styrelse. 
 - Bolagets VD bör rekryteras med beaktande av professionell kompetens i första hand,  
  där klubbmedlemskap ej är en tvingande merit. 
- Motsvarande gäller övriga medarbetare som kan anställas för att förstärka nuvarande  
  organisation. God märkeskännedom ska alltid utgöra en merit. 
- Redovisning  kan med fördel ske genom utökat samarbetsavtal med nuvarande  
  leverantör. 
- Avtal. Ett antal affärskritiska avtal måste gås igenom och skrivas om, såsom avtal som idag finns 
mellan klubben och leverantörer, samarbetspartner m.fl. Ett avtal som reglererar förhållandet mellan 
klubben och reservdelsbolaget måste också skrivas. 
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- Revision. Aktiebolaget bör engagera auktoriserad revisor. Huruvida denna bör vara densamma som 
för klubben eller inte, har arbetsgruppen ej tagit ställning till. 
- En djupare analys och prognos över tillkommande kostnaders omfattning för bolagets bildande och 
drift bör göras.  De tillkommande kostnader reservdelsgruppen identifierat (men inte kvantifierat) är: 
                      - Legala kostnader för bolagets bildande eller kostnader anskaffande av befintligt  
                        bolag. 
                      - Arvodering av styrelse, alternativt vissa nyckelpersoner i densamma. 
                      - Arvodering av eventuell annan extern specialistkompetens i samband med  
                        bolagets bildande och etablering. 
                      - Bokföring och revision 
                      - Försäkringar, inklusive ansvarsförsäkringar 
                      - Framtagande av grafisk profil och anpassning av IT-lösningar etc. för bolaget. 
- I löpande drift med utvecklad verksamhet tillkommer kostnader för utökad personal,   
  logistik, sortimentsutveckling och  marknadsföring m.m. dessa kostnader, liksom tillverknings och 
  inköpskostnader är dock att  kalkylera och behandla för bolagsstyrelsen enligt den marknads- och 
  affärsplans  som ligger på densamma att upprätta. 
- En viktig fråga är också hur bolaget ska hantera kundstocken? 
   - Ska medlemskap i SSK krävas, eller ska bolaget bedriva försäljning på den öppna  
                            marknaden? 
                         - Ska i så fall klubbmedlemmar erhålla rabatt som gör medlemskapet mer attraktivt,  
                           än att handla som icke medlem?  
                        - Hur ska i så fall rabatter från andra leverantörer som erbjuder rabatt hanteras?  
                        - Hur bedöms detta sammantaget att påverka prisbilden, med beaktandet av den 
                          momsredovisning som klubben numera måste ta höjd för i sin konsumentprissättning? 
 
- Personal 
Som ett ideellt ägt aktiebolag, bör man ägna lite extra omtanke i att vara en ansvarstagande 
arbetsgivare, därför bör man se över följande personalfrågor:    
                   - Anställningsformer och avtal? 
                   - Löner? 
                  - Resultatbaserad bonus? 
                  - Pensionsavsättningar? 
                  - Försäkringar 
                  - Semester (inklusive bibehållen servicegrad under semesterperioden) 

Reservdelsgruppen står om så önskas till styrelsens förfogande som stöd och bollplank i det fortsatta 
arbetet med att bilda det föreslagna aktiebolaget för reservdelsverksamheten. 
 
 2015-11-19 
Mats Lenngren, Thomas Ramsell, Bo Lindman 
Svenska Saabklubbens styrelses förslag till beslut; 

- Att årsmötet går på utredningsgruppens förslag om att klubben skall bilda ett 
helägt aktiebolag för att driva reservdelsverksamheten i. 

- Att ge Svenska Saabklubbens styrelse i uppdrag att genomföra detta. 
- Att styrelsen skall ta med utrednings synpunkter i det fortsatta arbetet 
- Att målet är att ett bolag skall vara igång vid årsskiftet 2016/2017 för att alla 

punkter skall hinnas utredas noggrant.  
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Saab CabrioChallenge 2015 - I mörkaste Småland
Årets Saab CabrioChallenge kördes i stålande solsken, i mörkaste Småland, lördagen den 15:e augusti. 

Detta evenemang körs årligen sedan 2008 och lockade i år ett stort antal glada och trevliga saabentusiaster 
från Sverige, Norge, Storbritannien och Australien.
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Saab CabrioChallenge 2015 - I mörkaste Småland
Hela Saab CabrioChallenge 2015 (minus fotografen) snyggt uppställda 
efter snabbt och effektivt parkerande.  Är det något vi kan, förutom att 
ställa till med kaos vid kyrkor, så är det att parkera snyggt.
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Träffen tjuvstartade lite lätt på fredag kväll på Wallby Säteri i Vetlanda med fika och middag för de 
som var på plats dagen innan start.

På lördags morgon samlades vi alla vid Wallby Säteri. 
Efter välkomsthälsning och utdelning av roadbook 
så rullade de taklösa Saabarna in i de småländska 
skogarna. På vägarna genom Småland mot Västervik 
och havet i öster passerades träd, kyrkor, sjöar, träd, 
glassbutik och flertalet kända ställen från Astrid Lind-
grens värld.

Vid lunchtid ankom vi till Frödinge mejeri och här 
intogs lättare lunch i gröngräset i bästa picknickstil. 

Efter lunch åkte vi vidare genom Smålands trädtäta 
landskap till lördagens plats för det numera obliga-
toriska gruppfotot. 

Vår slutdestination för dagen var Västervik. Där 
anordnades Sportbilsdagen denna helg. Lördagens 
kvällsaktivitet på detta event var en bilkortege genom 
centrala Västervik ut till Gränsö slott. Givetvis deltog 
våra sportiga Saabar i denna kortege. Detta tillsam-
mans med andra sportiga bilar såsom Ferrari, Lam-

Bilarna parkerade utanför våra mysiga stugor inför natten .

Många trevliga små stopp längs vägen gjordes. Här är hela 
gänget redo för avfärd från Pelarne kyrka.

Redo för avfärd efter poserandet för 
introbilden.
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bjöd på strålande sol och mycket folk. Dessutom fanns 
det gott om andra fina bilar än Saab att beskåda.

Nöjda och glada tackade sedan deltagarna för sig 
och arrangörerna Maria, Johnny, Lena, Andreas, Jes-
sica och Mikael tackade deltagarna för en trevlig helg 
och önskade alla välkomna till Saab CabrioChallenge 
2016.

http://www.cabriochallenge.se/

Text och foto Mikael Öhman

borghini, Jaguar, Aston Martin, Koenigsegg, Porsche 
med flera. När kortegen var avklarad tog vi oss till 
vårt hotell där fin middag stod framdukad åt oss. Här 
njöt vi hela kvällen av god mat och trevligt stämning 
i sann Saabanda.

Söndag morgon startades med dopp i det blå för 
några och rejäl frukost för alla. Efter detta checkade 
vi ut och begav oss i samlad tropp till Gränsö slott för 
att deltaga i sportbilsutställningen. Vi fick en alldeles 
utmärkt plats på området som vi tydligt markerade med 
Turboklubbens flaggor som vi lånat av klubben. Dagen 

Träd och skog. På väg på små trevliga vägar gasade vi vidare mot lunchen i Frödinge där 
vi avnjöt fin lunch vid Ostkakeboden.

Cortegen passerar genom Vimmerby,. Astrid Lindgrens hemstad.
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Norrlandsträffar sommaren 2015,  del 2.
Svenska Saabklubbens norrlandssektion startade upp sommarens aktiviteter redan i slu-

tet av Maj 2015 med en banträff på Mittsvergebanan strax söder om Härnösand.I denna 
artikel ger vi ett smakprov från de aktiviteter som vi ägnat oss åt under Juli-Augusti 2015.

Bilden på denna sida är från vår träff vid Vännäs motormuseum i mitten av Augusti, Denna 
träff samlade i år ett femtontal Saab:ar samt en Saabo som gjorde en av premiärturerna efter 
renovering under den senaste vintern. 
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Norrlandsträffar sommaren 2015,  del 2.
Våra träffar ökar i såväl antal som deltagarantal och ett riktigt positivt inslag var träffen i Sollefteå 

där vi fick se en majoritet unga deltagare med lite nyare fordon vilket borgar för såväl klubbens 
som hobbyns fortlevnad.

Inför nästa sommar har vi tillsammans med de olika arrangörerna en hel del planer så håll koll 
på hemsida och annonser i Bakrutan så ni inte missar något

Text och foto: Anders Johansson.
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Ramsele veteranfordonsträff
Snart mitten av Juli och norrlandssektionen närmar sig halvtid på sommarträffarna. Den 11 Juli var det 

dags för närvaro vid Ramsele veteranfordonsdag, vilket brukar vara en välbesökt tillställning. Så också 
i år då vi räknade in runt 20 deltagande Saab:ar i vår klubbhörna. Redan på fredag kväll sågs några av 
dessa på samhället och vid campingen där ett gäng från Umeå/Övik hade hyrt några stugor.

Saab 95 -65 från Bispgården, ägare Erik Dahlin

Anita Perman Erikslund rår om denna Saab 96 -79.

Lätt modifierad Saab 90 årsmodell 1985 från Ramsele vars  
ägare heter Robert Karlsson..

Ovan: Johnny Andersson och Greger Nyberg  i samspråk 
vid träffen i Ramsele.

Långväga träffbesökare från Uppsala i form av Sebastian 
Reinemar med en Saab 900 från 1990.
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Förutom Saab- och bilsnack i allmänhet bjöds vi på både livemusik och fordonspresentationer från scenen. I 
år var det folkvagnstema på träffen så en del nytt om folkvagnar fick vi också lära oss.

Efter träffen så samlades några av deltagarna på campingen för gemensam grillning och därpå följde cruising 
på stan som pågick långt in på småtimmarna.

På vägen hem på söndagen gjordes en paus vid ett nostalgicafe i Hälla där tiden bokstavligen stått still och 
vi tog sedan en promenad runt en närliggande gammal nedlagd mack och bilverkstad. En närmare presenta-
tion av denna verkstads historia finns på nästa uppslag, tillsammans med en berättelse från en av deltagarna på 
Ramseleträffen.

Text och foto Anders Johansson

GDS-hall i det fria för en krona/20 min. Kraven var lite 
lägre för 50 år sedan.

Manfred har här använt gamla Saabdelar till en hemmabygd 
släpvag av egen design

Ytterligare ett exempel på vilka förutsättningar som fanns 
på små verkstäder under 50 och 60-talen

Här har det skruvats Saab även på senare tid, detta är som 
många säkert ser en gammal 2 L B motor från 70-talet.

2222 BAKRUTAN 4-2015 23



Shell bensinstation i Hälla

Bensinsationen och bilverkstaden

Bensinstationen byggdes under mitten av 1950-talet och stängdes 1989.

Nisse höll främst på med bilreparationer, service och även billackeringar förekom. Manfred höll till i smedjan 
där smidesarbeten och allehanda reparationer utfördes, tillverkning av ”doningar” för transport av timmer i 
skogen samt tillverkning av oljetankar hos privatpersoner och företag. Man utförde under åren även arbete i 
Gulsele kraftverk.

Smidesverkstaden startades av Erik Edström, far till Nisse och Manfred.

Den gamla smedjan, en låg timrad byggnad, står kvar bakom verkstan till vänster om ”snickarverkstan”. Det 
är den andra smedjan på platsen, då den första förstördes i en brand. En hjälpsam granne till Erik erbjöd honom 
då ett gammalt timmerhus som han kunde sätta upp för att snabbare återuppta sin verksamhet.

Verkstan, bensinstationen och ”lagårn” med kor, kalvar och grisar sköttes gemensamt av de båda familjerna 
på gården. Ladugården och djuren avvecklades så småningom 1964-65

Öppettider

Nisse och Manfred passade Macken under dagtid fram till kl 17:00 då Iris och Vera tog över och skötte Macken 
varannan kväll fram till stängningsdags kl 21,00. Öppettiderna var mellan klockan 7,00 till 21,00 (vardagar) 
och klockan 8,00 till 21,00 på lördagar och söndagar. Stängningstiden ändrades under de sista åren till kl 20,00. 

Familjerna Nisse och Manfred turades om att passa Macken varannan helg. Som ni förstår blev det inte många 
tillfällen till ledighet eller semester. Som egenföretagare är det svårt att säga nej till jobb och det resulterade 
ofta till arbete på helgerna då kunder gärna kom och ville ha hjälp på sin lediga tid.

Det kunde också hända att bensinkunder ”kastade sten på fönstren” för att väcka någon som kunde öppna 
macken så att de kunde få tanka. Under sommartid när grusvägen fortfarande fanns kvar var det ofta bilister 
som behövde få en ruta utbytt på grund av stenskott. Med jämna mellanrum krävdes utryckningar för att hjälpa 
bilister som fått motorstopp eller kört av vägen.

Macken som mötesplats

Macken och verkstan var också en mötesplats i byn där folk ofta stannade till för att pratstund eller för att 
diskutera allehanda problem och händelser. Trots att det var mycket arbete och långa dagar så trivdes Nisse 
och Manfred i sin verkstad.

För Iris och Vera var macken ett ställe som bjöd på ett par timmars ”ledighet” från hushållsarbetet och en 
möjlighet att träffa många olika människor.

Nisse dog 1991 men Manfred fortsatte att jobba i verkstan även om mängde arbete trappades ner med åren. 
Även under de sista levnadsåren började dagen alltid med en sväng till ”verkstan”.

Kjell-Erik Eström 2013-07-07
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Mitt liv med Saab

På försommaren 1964 körde jag ifrån Östersund till Katrineholm och ett nytt arbete, i min slitna Kar-
man Ghia. Jobbarkompisen Rolf var ett riktigt SAAB freak och påverkade mig en hel del på den tiden. 
Vi hängde rätt mycket på SAAB agenturen Motor o Handels, där vi tog en några extrajobb med att köra 
upp nya SAAB;ar samt Dodge och Chrysler ifrån ANA i Nyköping.

Jag började så småningom plugga i 
Uppsala och bytte då åt mig en brun 
kortnos-96:a av 1964 års modell.

Jag körde denna Uppsala – Ka-
trineholm,  som regel med plattan 
i botten. Det här var en riktigt 
underbar bil och nu blev jag riktigt 
såld på märket. 

Jag bytte så småningom till mig 
en 65a som en känd rallyförare 
ifrån Uppsala varit tidigare ägare 
till. Den var trimmad och jag blir 
ännu mer frälst på märket, Den var 
jättekul att köra, men till ett pris av 
ett par liter/mil.

Efter ytterligare en tid köpte jag en 
tidig V4a och hade då börjat tänka 
rally. En kolsvart augustikväll var vi 
några som testade på den smala och 
krokiga vägen ”knorran” i utkanten 
av Katrineholm. Min V4 hade då 250 mil på mätaren när jag i rätt hög fart fick fick väja för ett rådjur, bara skrot 
och pengar kom ifrån försäkringen.  Tack och lov är det för länge sedan preskriberat.

Nu fick jag och kompisen Rolf möjlighet att till rätt pris köpa varsin Monte Carlo. Rolf var frälst på tvåtakt och 
jag köpte en V4 med fabriksbytt motor. Bilarna var röda och identiska frånsett motorn. Det var  kul att det var 
den gamla fina tyg/galoninredningen var kvar på min bil. Rolfs var en 66;a men min var registrerad som 67a.

Så kom ju 99:an och jag bytte till mig en amerikautrustad sådan med automatlåda. På motorvägen utanför 
Norrköping kraschade automatlådan, och den engelska motorn hade redan börjat dricka olja såväl på både in 
och utsida så detta blev en kortare bekantskap.

Numera har jag en Monte Carlo som såldes i Östersund i april 1967. Den har enligt förra ägaren fått en lättare 
renovering 1996.

Jag har renoverat drivlinan och bilen är rostfri. För att minnas gamla tider har jag satt in en rödgrå tyg/galon-
inredning. Enligt en del är det inte OK, men jag och hustrun trivs jättebra med det utseendet.

Till sist så tycker jag att det var kul med en träff i Ramsele där det fanns överraskande många fina SAABar i 
en fin miljö runt hembygdsområdet.

Hej och tack för mig.
Bo Cederberg
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Klassikerträff Lycksele motorvecka
Årets motorvecka i Lycksele gjorde uppstart den 18 juli 2015, med en Klassikerträff där allehanda 

fordon från cyklar med hjälpmotor till lastbilar fanns representerade.

SSK Norrland fanns naturligtvis också på plats och vi fick denna gång besökare från såväl Danmark som 
Tyskland. Familjen Hornig-Breitbach från Tyskland har under det senaste åren tillbringat allt mer tid på sind 
gård i Bockträsk utanför Sorsele, och nu beslutat sig för att flytta dit för gott. Detta tillsammans med en samling 
Saab:ar inhandlade i såväl Sverge som Tyskland. För dagen åkte sönerna i en 96:a Cab medan föräldrarna körde 
en nyligen hemkörd Sonett.

Vädergudarna hade denna gång prickat in ett analkande regnväder nästintill rätt på minuten vid tvåtiden på 
eftermiddagen så prisutdelningen blev tidigarelagd och därefter en snabb hoppackning för hemfärd.

Text och foto: Anders Johansson

Julia Dahlberg med en Fiat 600 från 1961, god för 24 hp

Familjen Hornig-Breitbach närvarade med bland annat en grön Sonett och en blå långnos -96:a.

C G Lindblom närvarade  med en Sonett II från 1968. 
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Vännäs Motormuseums dag
Sommaren 2015 gick i en rasande fart och helt plötsligt var det dags för sommarens grand finale eller 

museets dag på det gamla armeflygfältet i Vännäs. Lagom till klockan 11 då träffen öppnade. så kom 
solen fram och med den också en stor besöksskara. 

Saabklubbens Norrlandssektion fick i år första parkettplatserna vid flygplanen och vi hade ett drygt 20-tal 
fordon på plats. Av märkesklubbarna var vi som vanligt flest i antal fordon även om både WW och Mersedes 
bara låg någon handfull efter.

För de som ledsnade på gammelbilarna fanns en stor loppis med allt mellan himmel och jord till salu samt 
dessutom museets sevärdheter som många passade på att besöka.

Text och foto Anders Johansson

Rune Danielsson Saab 99 Turbo, och Jörgen Nyberg Saab 
96 -64 på plats i Vännäs. 

Saabgänget på första parkett utanför flyghangaren som 
numera tjänstgör som museum.

En nyrenoverad Saab 96 och tillhörande Saabo från Holmsund vars ägare heter Sven Nylund.
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Saabträff i Sollefteå
På sensommaren 2013 drog ett  kompisgäng med Cristopher Häggqvist och Sebastian Reinemar i täten 

igång en Saabträff på campingen i Sollefteå. Detta föll så väl ut med ett stort besökarantal så i sommar 
var det dags för en uppföljare.

Den 8 Augusti bestämdes som datum och lite marknadsföring gjordes på facebook och i samband med tidigare 
träffar  under sommaren. Av utrymmesskäl så blev platsen i år kommunparkeringen vid älvstranden nästan mitt 
i Sollefteå.

Även i år kom ett knappt 30-tal fordon från 2-T 96 or till 9-3 or och 9-5 or av nyare modeller och det var 
framför allt positivt att det vid denna träff var  en majoritet ungdomar som närvarade.

Ett tack till arrangörerna för bra initiativ och arrangemang!
Text och foto Anders Johansson

Saab 9-5 årsmodell 2011 vars ögare Stefan Nilzen bor i 
Sundsvall

Cabbilarna representerades även av denna NG 900 från 
Sollefteå .

En av få gammelbilar, en Saab 96 från 1962 och ägaren 
heter Robin Westerlund från Skog utanför Sollefteå. 

Dagens träffansvarig Christopher Häggqvist med sin 9-3 
Vector, årsmodell 2008.

OG Saab 900  från 1992 flankeras här av Leif Hermansson 
med sonen ...... från Vaja.

Ann-Charlott Granlöf Nyland, med sin 9-3:a anländer till 
Saabträffen i Sollefteå..
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Nattkröken i Umeå 
Under Augusti dök det upp en inbjudan på Saabklubbens norrlansektions hemsida om att ett veteran-

bilsrally med start kl 19:30 på lördag den 12 September. Dettta lät spännande, och efter ett telefonsamtal 
med kartläsaren och anmälan via Norrlands Motorhistorikers hemsida så var det bara fordonsservice 
kvar att göra.

Det var en månad till start så det är gott om tid 
att byta olja och filter på Saab 99 turbon så det är 
lugnt tänkte jag, olja och filter låg i bilen, och vad 
blev det?  jo det blev byte under startdagen, visser-
ligen ett rutinjobb som gick som planerat men ändå.                                      
Sedan  hämtades kartläsaren samt middag och nu var 
allting klart för start. 

Avfärd till startområdet på Gammlia i Umeå och där 
hade det börja samlas ett antal fordon i varierande stor-
lekar och modeller. Totalt var det 37 startande fordon  
Start klockan 19,30 och avfärd till första kontrollen 
som låg några mil söder om Umeå. Detta var en be-
mannad kontroll och det gick mindre bra med frågorna 
men vi fick till några svar och så bar det iväg till nästa 
kontroll. ”Sväng höger här framme!” röt kartläsaren 
och det bar iväg in på en grusväg och bilen som låg 
framför oss hade kört rakt fram, haha tänkte vi och 
ångade på och körde ganska långt tills vi blev osäkra 
på om vi hade missat nästa kontroll. Vi vände och åkte 
tillbaka en bit och kolla av och nej, det verkade inte så, 
och vi vände igen och körde iväg i god fart.

Nu ser jag plötsligt något på vänster sida och ställde 
mig på bromsen och svängde in på grusplanen och klev 
ut med kartläsaren. Samtidigt så svängde fler deltagare 
in på grusplanen och då vi kommer fram till skylten 
med frågorna så märker vi att något är fel. Numret på 
skylten stämmer inte med numret i svarsformuläret så 
allmän förviring uppstår innan det står klart att denna 
fråga skulle tas på tillbakavägen mot målgång. Så av-

verkades några konroller med varierande framgång 
tills det blev halvtidsvila med kaffe och macka vilket 
var gott.

Efter en stund bar det iväg igen med ny energi mot 
nya kontroller. Vid ett ställe skulle man köra över en 
hängbro byggd av trä och vid den överfarten så kna-
kade det ganska betänkligt, tur att man inte såg hur 
högt det var för det var ganska sent på kvällen,  nu 
fortsatte färden i bra tempo, eller så bra det nu gick i 
den tätnande dimman fram till målgång och där blev 
det mat och kaffe under tiden resultaten sammanställ-
des och tre pristagare kunde utses.  

Bäste Saabåkare blev Jörgen Nyberg, Nordma-
ling med Saab 96 -64, Ett stort Grattis Jörgen!                                                                                                                                          
Detta var ett väl arrangerat veteranbilsrally fast det 
blev några små felkörningar, vad det beror på det kan 
man lämna därhän.

Text och bild Rune Danielsson 
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Aktiviteter i söder - Saab Skånia 2015.
Åter igen har ett år gått och Saabklubbens södra sektion Saab 

Skånia har varit igång med en hel del aktiviteter, både egna och som 
deltagare i andras.
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Aktiviteter i söder - Saab Skånia 2015.
På denna bild syns vår uppställning vid Thulinträffen på Citadellet i Lands-

krona som har blivit en tradition för Saab Skånia. Årets träff var välbesökt 
och som vanligt fick man svara på många frågor om våra Saabar.
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Månadsträff på Bialitt

Våra månadsträffar på Bialitt har fortsatt och vi har 
även anordnat bakluckeloppis när kvällarna blivit lite 
ljusare.

Årets första träff efter den milda vintern anordnades 
i Höör och det var fullt med Saabar av både nya och 
gamla modeller. Det anordnades även en marknad och 
det fanns en hel del fynd.

I början på maj var det dags med träff i Harlösa med 
temat Saab. Tyvärr är inte nya platsen optimal men det 

Nyare Saabar på plats i Höör

fanns en hel del klubbmedlemmar på plats.
Motorhistoriska klubben arrangerade som vanligt sin 

gröna och gula träff på deras klubbgård i Kyrkhed-
dinge. Som vanligt var Saabklubben väl representerad 
på båda träffarna även om vädret kunde varit bättre.

Vår Saabmarknad i Saxtorp hos Wigrens har nu bli-
vit en tradition och det fanns en hel del ”knallar” och 
besökare på plats som vanligt.

En pärla bland pärlor på Saxtorp.
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Ovan till höger: Saabträff 
i Harlösa 2 maj

H ö g e r :  E n  d e l  a v 
Saabarna på plats vid 
Gröna träffen.

Nedan: En pärla på plats 
på Ljungbyhed
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Årets höjdpunkt för Saabfantasten var naturligtvis 
Saabfestivalen 5-7 juni i Trollhättan. Tyvärr sakna-
des Erik Carlsson som avlidit strax innan festivalen. 
Hyllningen till Erik var imponerande och känslosam 
inte minst för Eriks dotter med familj som var på plats.

Några av våra medlemmar anordnade en träff på 
Garnisonen i Hässleholm i mitten av juni. En trevlig 
dag i solskenet. 

Svenskt Sportvagnsmeeting i början på juli på Ring 
Knutstorp är en tradition för många att deltaga i som 
tävlande och åskådare. Speciellt 1000-cupen med 

Saab 9000 på plats vid Saabmuseet i Trollhättan Anders Jensen funderar inför sitt 
heat vid sportvagnsmeetingen.

99 och 900-gänget på plats utanför museet i Tryde. Några av Saabarna på 
plats vid Hovdala.

många Saabar och andra märken är ett race som skall 
upplevas på plats

Nostalgicafeet i Tryde utanför Tomelilla brukar 
anordna en Saabträff vart annat år och 2015 var det 
dags. Saabklubben ställde upp med många ekipage 
och många var intresserade av våra bilar.

I samband med Snapphanerallyt i Hässleholm 8 
augusti fick vi frågan av ordföranden i Hässleholms 
Motorklubb, C-G Wilke, om att ställa upp med en 
Saabutställning på Hovdala slott där sista sträckan 
passerade. Det blev alltså både rally och Saabsnack 
denna trevliga dag.
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Några av besökarnas fordon vid Juni månads träff på Garnisonen.

Rallybilen ute och luftar sig efter en hel del jobb.

Årets FLY n´RIDE på Ljungbyhed var bantad till ett 
datum i stället för tre och det fanns många fordon på 
plats denna dag. Flygplan av märket Saab fanns i luf-
ten och på marken ställde Saab Skånia upp med bilar.

Det finns mycket kvällsträffar att besöka här i Skåne 
under sommaren och en av dessa är motorträffen i 
Gärsnäs. Sista träffen för året var en söndag och vi var 
nog bäst representerade bilmärket med våra Saabar.

Nu är det ju inte bara träffar man sysslar med som 
entusiastbilsägare. När hälsan nu har blivit bra så har 
jag satt igång med renoveringen av min Saab 96a som 

jag tävlade sist (senast) med i mitten av 80-talet. Jag 
smyger in en liten bild på åkdonet.

Tack till alla som ställt upp under året med råd och 
dåd! Nu ser vi framåt mot julabordet den 12 december 
på Bialitt!

Fler bilder och annat finns på vår hemsida: http://
saabklubben.se/skane/index.html

Text och bilder: Bengt Åkesson Ordf Saab Skånia
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Vi startade upp årets träffar med en träff på 
Stålboms i Falkenberg med mycket Saab snack 
om vinters övningar med bilarna. 

Saab Hallandia träffar 2015

Denna följdes av Marsträffen på Björkäng då bilarna 
nu börjar komma fram från vinteridet.

Vid Aprilträffen samlades vi vid Snapparp för att 
köra gemensamt cirka 30km till Skånes Fagerhult. 
Där tittade vi på en helt enastående samling av bilar 
från många delar av världen samt en samling av ca 50 
Volvobilar samtliga i kanonskick. Där fanns även mo-
torcyklar och annan kuriosa. Ägaren till Jännaholms 
bilsalonger PallOlle  berättade mycket om de olika 
bilarna och dess historia. Denna träff var den mest 
välbesökta träffen för året  då vi även bjudit in VW 
klubben i Halmstad som kom med sina bilar.

Vårens rally gick av stapeln i Maj med start utan-
för Falkenberg och mål vid Glassbo våffelstuga vid 
Hyltebruk. Vår banläggare Gary lyckades få ihop en 
jättefin bana i den Hallänska naturen med kanonvägar 
att köra. Alla kom i mål och fick smaka på de perfekta 
våfflor som serveras på platsen.

I Juni träffades vi vid Särdalskvarn för fika och Saab 
snack. Sjönevadsmarknad är vår årliga träff i Augusti. 
Den var i år inte så välbesökt av Saab folket men där 

kom i stället lite andra veteranbilar och gjorde oss 
sällskap.Det årliga höstrallyt blev tyvärr inställt i år 
men kommer säkert tillbaka nästa år.

Vi fanns i September representerade på Saab&Volvo 
träffen i Varbergshamn. Priset finaste Saab gick till en 
Hallandia medlem genom  Egon Gunnarsson vilket 
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Saab Hallandia träffar 2015

vi gratulerar till!
Årets avslutningsträff  avhölls vanligt på Björkäng.
Vi får tacka för i år och börja planera för 2016 års 

träffar.Har ni några förslag på träffar så hör gärna av 
er då alla förslag mottages med största tacksamhet.

Vi i Saab Hallandia önskar därmed alla en 
God Jul

&
Gott nytt År 

Text: Mats-Ove Fredlund Foto: Peter Olsson
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Saabarna från min barndom 
– Ett fotokollage!

Det tidiga 80-talet gav upphov till mina första riktiga 
minnen och jag kommer osökt ihåg en trygg och fin 
barndom i den värmländska bruksorten, där Sveriges 
krigsmateriel sammanfogades för att försvara vår 
blandekonomiska frihet. Bilintresserad blev jag så fort 
jag lärde mig att gå och självklart finns därför alla min 
barndoms bilar för evigt fastetsade på min näthinna. 
Det var på den tiden Saab och Volvo var svenska på 
riktigt, på den tiden när BMW var en relativ ovanlig-
het på våra vägar, när Mercedes hade bättre kvalitet än 
andra bilar och när folk i allmänhet trodde att japanska 
bilar var programmerade för att gå i 10 000 mil. Det var 
också på den tiden man tvangs köra sin bil själv, utan 
hjälpen (eller den själsliga stjälpen!) av elektroniska 
hängslen och livrem.

Den här artikeln var från början ämnad för en ut-
ländsk, främst amerikansk publik och därför var det 

viktigt att förklara att Saab (och Volvo) i Sverige 
inte var några uddabilar för excentriska universi-
tetsprofessorer (http://inthespeedlane.wordpress.
com/2014/03/18/the-saabs-of-my-childhood-and-
beyond/). De var ju faktiskt våra Fordar och Chev-
roleter, en samhällsföreteelse som kan vara svårt att 
förstå för många av de tio tusentals Saab-entusiaster 
där ute i världen.

Under min uppväxt under 80-talet körde ju en ma-
joritet av svenskarna antingen en Saab eller en Volvo, 
och befolkningen var uppdelad i Saab-människor och 
Volvo-människor som var olika personligheter som 
sällan bytte märke. Min familj var förstås Saab-männ-
iskor och vi hade aldrig någon Volvo, med undantag 
för ett kortvarigt 244-ägande för min del! Så här följer 
ett fotokollage av min barndoms Saabar:

Jag föddes mitt under rödvinsvänsterns 70-tal, till en värld som förstås såg helt annorlunda ut än den 
gör idag. Det var folkhem och kallt krig och Sverige hade blivit rikt och välmående på tung industri. Ord 
som utanförskap, integration, globalisering och Euro var ännu inte uppfunna. Informationssamhället med 
bredband, appar och smarta telefoner låg ännu långt borta. Vi tittade istället på Roger Moore-Bondfilmer 
på VHS och förundrades över kompisarnas Commodore 64:or.
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Saab 99 EMS 1974

En på sin höjd sjuårig 
undertecknad under den 
årliga påskresan till Grö-
velsjön. Året kan vara 
1983 eller något tidigare. 
I bakgrunden farsans och 
morsans Saab 99 EMS från 
1974, väl insmord i obliga-
toriskt svenskt vägslask. 
Insprutningsmotor på goda 
110 hästar, fyrpetad låda 
och en utlovad toppfart 
på 170 km/h. Längre bort 
syns en annan självklar 
folkhemsbil, en vit Volvo 
145. Någon Volvo hade 
dock aldrig min familj, vi 
var mer Saab-människor!

Saab 99 EMS 1974
Ovan: Englandssemester 1983, vilken nostalgisk och tidstypisk bild! 99 EMS igen, det är jag som sitter i det 

sportiga passagerarsätet i brunt tyg och galon. Och titta vilka coola lättmetallfälgar. Sido-stripen är det sista som 
ringar in en sportig Saab. Ressällskapets gröna VW Passat från tidigt 80-tal syns längre bort. En högst ordinär 
vagn, men visst var den lite lägre och smäckrare än senare tiders Passater?
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Saab 99 GL 1983
Ovan: Något år senare och ändlös sommar hemma i barndomshemmet i Karlskoga. Är det en aningslös humla 

jag siktar på? Vackert suddigt där borta står en Saab 99 GL från 1983, det slutgiltiga utförandet. Förgasarmotor 
på 100 hk jämnt, annat erbjöds inte i 99:ans slutskede. Av allt att döma håller farsan på med någon form av 
service eller kanske är det bara ren bilvård. Bilens pensionärsprägel hålls borta av sportigt tvådörrars kaross, 
svarta lister och dörrhandtag, potent breda däck samt treekrad sportratt i läder. “5 Speed” stod det stolt på bak-
luckan – Saab tog det där med snåltrimning på allvar!

Saab 99 GL 1983
Nedan: Ett tydligare foto av vår Saab 99 GL, en sann instegsbil och den billigaste nya Saaben på programmet 

hösten 1983. En 15 år gammal konstruktion redan då och därmed knappast en modern bil, även om den moder-
niserades kontinuerligt under årens lopp. Denna sena 99:a var en kvalitetsprodukt; enkel och pålitlig men också 
tungkörd i stadsmiljö med en motspänstig låda, avsaknad av servostyrning och en något tjurig förgasarmotor. 
Men den enkla Saaben gjorde faktiskt riktigt bra ifrån sig vid långresorna. Fotot indikerar en typisk helgtur till 
skogen för en minihajk, och vad kunde då passa bättre än en Saab 99?!
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Saab 99 GL 1983
Ovan: Nej, detta är inte samma bil som den röda 99 GL 1983 ovan. Denna röda Saab 99 GL 1983 tillhörde 

nämligen min morfar! Skillnaden är tydlig om man bara får syn på de fyra dörrarna och den mer konservativa 
krombestyckningen på lister och dörrhandtag. Efter morfars bortgång vid mitten av 90-talet togs bilen över av 
en kusin som senare sålde den till min brorsa sommaren 2000. Bilden från sommaren efter visar att brorsan 
hade tagit väl hand om den!

Saab 96 V4 1973
Nedan: Extrabilar kom och gick under åren. I bakgrunden, bakom min brorsas våghalsiga övningar, syns den 

skarpa profilen hos en päronhalva, en Saab 96 V4 från första hälften av 70-talet i ruffigt bruksskick. Bilden borde 
vara tagen vid 80-talets mitt och det är tidig vår som det verkar. Grannflickan verkar i alla fall vara imponerad.
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Saab 900 GL 1980
Ovan: Även övriga släkten körde Saab. Här är min mosters och hennes mans utomordentligt stiliga Saab 900 

GL, andra årsmodellen av den klassiska 900:n och lackerad i en oförskämt attraktiv grönmetallic. Miljön är ett 
Sverige väldigt långt norrut, något som är exotiskt även för mig. Tänk då hur en amerikansk Saab-entusiast ska 
gå igång! Den sportiga elegansen hos tredörrarskarossen ringar in en perfekt bild av en klassisk 900.

Saab 9000i 1986
Ovan: Samma norrländska moster vid besök hemma i Värmland men denna gång med deras nya Saab 9000i 

från 1986. Vi häpnade av den ytterligt moderna bilen; 9000 var ju så rymlig och raffinerad! Tidstypiskt drape-
rad i vinröd plysch och den där svepande instrumentbrädan fick våra hakor att tappas. Saab 9000 var definitivt 
ett astronomiskt steg framåt för märket även om den saknade den egensinniga charmen hos den gamla 900:n. 
9000i var förstås instegsvarianten som följde året efter den fabulösa Turbon, och den var en absolut nödvändig-
het för att 9000 skulle bli en bästsäljare som tävlade med Volvo 740 om första plats i försäljningsstatistiken. 
Snart skulle därmed var och varannan svensk familj åka runt i en 9000 och fortfarande ser vi dem glädjande 
nog ganska ofta i trafiken. 
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Saab 96 1964
Min första bil, och vilken bil sen! Det var mit-

ten av 90-talet, jag var 20 år och min kusins 
välkända, diplomatblå Saab 96 från 1964 var till 
salu. Bilen var vacker och körbar och billig så jag 
kunde knappast undvika att köpa den, eller hur! 
Detta krispiga foto visar en ungdomlig sommar 
1996, eller möjligtvis 1997, vid föräldrahemmet 
i Karlskoga. Att tvätta Ann var ett nöje; att låta 
tvättsvampen glida över den böljande karossen 
var verkligen balsam för själen.

Ann var en fest att köra, hon erbjöd perfekt ba-
lans, skön styrning, härligt mekanisk växellåda 
och en fyllig trecylindrig ljudbild som knappt 
överträffades av en Maserati. De 38 hästkrafterna 
gjorde den dock knappast lika snabb! Jag borde väl 

egentligen inte ha sålt Ann men som fattig student kunde jag inte riktigt ta hand om henne, så jag valde ändå att 
göra det efter bara två års mysigt ägarskap. Tänk om jag en vacker dag får köpa tillbaka henne!

Saab 900c (1988)
Nedan: Det var väl bara en tidsfråga innan jag skulle lägga vantarna på en klassisk Saab 900. 80-talets självklara 

svenska familjetransportör vid sidan om Volvo 240, och samtidigt det naturliga valet för manchester-draperade, 
nordamerikanska universitetsprofessorer. Saab 900 var verkligen annorlunda än andra familjebilar men för oss 
svenskar blev den en normalitet; vi glömde snabbt bort vilken speciell vagn den verkligen var. 900:n erbjöd 
många kvaliteter som gjorde den till en alldeles utmärkt familjebil och när man tittar på bilden av min vita Saab 
900c från 1988 kan vi konkludera att den var riktigt snygg också! 

 Jag köpte den rostfria lågmilaren för endast 8500 kronor våren 2005 och tanken var att njuta av en billig bil 
under sommaren. Det är facelift-versionen som kom till -87 års modell där den lägre, mer slimmade fronten 
är det tydligaste kännetecknet. 900c betyder instegsmodell där “c” står för Carburettor, det vill säga förgasare, 
till skillnad från den betydligt vanligare insprutningsmodellen 900i. Som man kan se var det den eleganta tre-
dörrarsmodellen utrustad med turbons ursnygga aluminiumfälgar, en kombination som gav en ordentligt stilig 
vagn. Trots de beskedliga 100 hästkrafterna var den dessutom riktigt kul att köra undan med på kurviga vägar, 
precis som det ska vara med en riktig Saab alltså!
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Saab 9000 CD 2.0i (1994)
Ovan: Ännu en Saab, ännu en sommarbil men samti-

digt något helt annorlunda. Saab 9000 var ju märkets 
första stora prestigebil och en helt ny konstruktion 
(som delades med Fiat/Alfa/Lancia). Den omfattade 
tvärställd motor, modern kaross som var betydligt 
rymligare och mer aerodynamisk än tidigare, samt 
Saabs moderna 16-ventilsmotor med dubbla överlig-
gande kamaxlar. Som man kan se var min bil den mer 
konservativa fyradörrars-sedanen 9000 CD. Det var 
en 2,0i med 130 hk som knappast gjorde den snabb, 
men nog var det en tyst och kultiverad långfärdsvagn 
alltid; rymlig, säker och bekväm och inget slår de där 
utsökta sätena!

På grund av en kommande långtidsvistelse utomlands 
valde jag att sälja även denna Saab, men jag saknar den 
faktiskt inte lika mycket som 96:an och 900:n. 9000 
hade helt enkelt inte lika mycket Saab-känsla som 
dessa. Visst, det är en betydligt bättre och modernare 
bil men samtidigt mindre egensinnig med en mer ut-
slätad design. Så är det inte dags för det återupplivade 
Saab att utveckla en ny 9-3 i samma anda som den 
klassiska 900:n? Före detta designchefen hos Saab, 
Jason Castriota, har ju en färdig design som bara ligger 
och dräller, så varför inte använda den!?

Test och bilder Filip Ericsson

Semesterminne
Vid ett efterlängtat besök på SAAB-museet träffade 

vi två unga engelskspråkiga SAABianer. ”I made it 
myself” blev svaret, när vi frågade var vi kunde köpa 
den häftiga tröjan.

Margareta och Jan Nilsson Skellefteå
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Saab-Träff i Västerås
Vi är tre personer som driver en facebooksidan SAAB-träff Västerås. Vi ordnar träffar, lite events med 

mera på vår fritid. Detta gör vi ideellt såklart..

Den 26/9 2015 samlades vi på Erikslund i Västerås, invid gamla systembolaget.kl.12.00. Ungefär kl 13.00 
åkte en liten rutt på sammanlagt ca 8 mil där vi först stannade till vid J 35 drakenplanet som står uppställt vid 
Hässlö. Där kläcktes idéen om att ta en gruppbild vid planet.

Efter en del omstrukturering och 30-45 minuter senare togs denna bild.

Därefter tog vi en tur vidare till Café Anund i Anundshög där vi stannade till för en liten fika, inför fortsatt 
färd till Ängsö Slott, där vi minglade och tittade runt lite på slottet och kyrkan.

När vi var klara så åkte vi tillbaks till Västerås igen och småbåtshamnen vid Lögarängen där vi officiellt av-
slutade träffen runt kl 18.00. Några av oss åkte vidare till närmaste pizzeria och inofficiellt avslutade träffen där.

Jag tror alla var nöjda med dagen och utflyktsmålen och vi återkommer med ny träff och eventuell utflykt i vår.
Håll utkik på och gå in och gilla vår sida.

/Mvh Christer, SAAB-Träff Västerås

Reservdelssamarbete

Ni har väl inte missat att ni kan köpa reservdelar till era moderna Saab:ar direkt från Saabklubben 
och dessutom få 10% rabatt på delarna ni köper från Orio via oss.

Saabklubben blir er nya Saabåterförsäljare!

Praktiskt kommer det i framtiden att fungera via den webbshopen men tillsvidare skickar ni er be-
ställning till reservdelsJanne så hjälper han er!

 mellan Svenska Saabklubben och Orio
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Smålandsrallyt Classic 
23-25 juni 2015

Med hjälp av rostiga minnen och gamla kartor letade vi upp legendariska rallyvägar som kördes på 
50- och 60-talet. Den äldsta kartan var från ett rally i Hult utanför Eksjö daterad 1956. Där vi även hade 
noter från samma år. Ur noterna kunde man läsa följande: Jättehöger, vänster, vänster, vänster, back-
krön, något höger.

Vi är fyra förare som körde rally på 
60-talet: Rolf Eriksson, Peder Bergåker, 
Leif Blomberg och Uno Persson. Björn 
Blomberg har sedan dess tillkommit. Den 
vilda ungdomen har för längesedan pas-
serat men nu har den återuppstått! Vi har 
levt helt vanliga liv i 30 år utan motorsport 
och kunnat ses som rehabiliterade från 
motorsporten för att nu ha fallit dit igen.

Det ligger många arbetstimmar bakom 
en rallytävling. Man måste bland annat 
prata med vädergudarna och detta uppdrag 
lyckades vi delvis med i år. Vi stortrivdes 
när drivhjulen sänder ut ett grusregn mot periferin och 
tvåtaktarens samtliga uppfilade hästkrafter pressar iväg 
Saaben till det yttersta och stänkskydden får ge vika för 
grussprut och fartvind. När varvvilliga tongångar hörs 

Tävlingsprogram från 1968.

över nejden då upplever vi Saabåkande 
när det är som bäst.

Vi träffades i Falköping och åkte till 
Vistorps handel i Mullsjö där förövrigt 
Änglagårdsfilmerna spelades in. Enligt 
guiden blev det 50 minuter film av dryga 
5 dagars inspelning. Sedan bar det av mot 
Skillingaryd. Där åkte vi tre sträckor, 
mestadels på rallyvägar från Smålands-
rallyt som var en stortävling på 60-talet 
med segrare som Bo Ljungfelt 1960, Erik 
Berger 1961, Tom Trana 1962 och Björn 

Valdegård 1967.
Första övernattningen var i Flattinge skattegård, öster 

om Rydaholm. Där även dottern till en i vårt gäng har 
en restaurang. Där firade vi Rolf som fyllde 70 år. Vi 
åt god mat och han firades med presenter från Saabs 
bilmuseums shop. Ett fyrfaldigt ”brum buddi brum 
eli brumm”. Leif Blomberg med sin servicebil.
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Rolf Eriksson firas pjå sin 70-årsdag av bland andra 
hustrun Anita.

Andra dagen åkte vi till Rydaholms fina bil och lek-
saksmuseum samt besökte ljusboden i Hult. Detta så 
damerna Anita och Margareta som var med på resan 
men ej tidigare är nämnda fick sitt lystmäte.

Efter att ha avverkat sträckor runt Stockryd, Sävsjö 
och Vetlanda var det dags för övernattning i lilla 
Götskögle vid Vetlanda. Stugorna som vi övernattade 
i låg väldigt högt på småländska höglandet.

Länkarmsbrott
På tredje dagen tyckte vi att vi fått upp tempot och 

åkte som en 20 åring i en 70 årings kropp. Då hände 

det som inte fick hända, på näst sista sträckan fick 
Rolf länkarmsbrott. Då kom man att tänka på Bosse 
Bildoktorns ord: ”- Bilen har inte gått sönder men den 
har upphört att fungera”. Då fick vi användning av vår 
servicebil med mekanikerna Leif och Björn Blomberg. 
De hade med sig allt utom svets och bakaxelriktare. 
Detta på grund av att vi åkte både 4- och 5-bultat. 

De som hade minst att göra i detta skede var trafik-
vakterna Anita och Margareta. De hade till uppgift att 
se till att den trafik som körde förbi inte skulle köra 
över benen på Leif blomberg du han låg under bilen 
och mekade. Men det kom bara en bil på de 100 mi-
nuter som reparationen tog. Mannen som körde den 
bilen stannade och frågade om han ska ligga på vägen 
länge? I morgonbitti ska vi gräva av vägen och lägga 
en vägtrumma där.

På en granngård lånades en metallförlängningsarm 
till hylsan Samt svetsning. Det var bra jobbat, så har 
ni problem med er gammelSaab anlita BG bilservice 
i Tidaholm. De jobbar snabbt! Efter det kunde man 
konstatera att allt inte var bättre förr men nog var livet 
lite enklare.

När vi såg vägskylten ”beläggning upphör” då ju-
blade vi. När vi kom hem visade trippmätaren 85 mil 
varav hälften grusväg. 

Text och foto: Uno Persson

Leif Blomberg byter länkarm.
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En historia om att vara 
tidsoptimist.

 
Att jag svurit över bilen är ingen hemlighet för den har retat mig flertalet gånger.
Varför?  Jo, en motorrenovering som tagit alldeles för lång tid.
Vi backar tiden några år.
2011 bestämmer jag mig för att renovera motorn som sitter under huven på Alice (Saab 96 v4) under 

vintern. Jag inhandlar det som behövs, packningar och lager samt tänd delar.
Tidsoptimist som man är så har man vintersäsongen 

på sig att plocka ur motorn och renovera och montera 
tillbaks. Men ack vad man bedrog sig. 

Motorn plockades ur med växellådan och hängdes 
i motorbocken. Arbetsbänken gjordes ren på massa 
böös.

Sagt och gjort motorn plockades isär och placerades 
ut på bänken. Gjorde allt metodiskt för att inget skulle 
blir fel. 

Motorn tvättas och putsas det på, att bara göra rent 
tar tid vilket ni säkert vet och det är till slut dags att 
plocka ihop motorn igen. Nu börjar det strula, fel lager 
så nya beställdes och i samma veva så ticka både tiden 

och mitt humör.
 
Inget v4 körande sommaren 2012 så bilen puttades ur 

garaget för att jag behövde ta hand om de andra bilarna. 
Sen rulla det på med annat, måla huset, semester osv.

Hösten -12 så tar jag mig åter ut i garaget för att 
fortsätta skruva på motorn. Ner med lager och veven. 
So far so good. Nu kommer vi till det som får mig att 
tappa allt. Lager till kamaxel och balansaxeln, jag kan 
lova nu tappade jag humöret. Hur i självaste bäckon-
berga skall detta gå till?

Ja, ni har nog listat ut vad som var på gång att sätta 
dit lager för veven är lätt men lagren till balans- och 
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kamaxeln skall pressas i blocket. Nu har tiden tickat 
i väg och jakten på verktyg för lagerpressing är igång 
utan resultat. På våren 2013 när allt är tillräckligt för-
senat kommer det som vi visste om men inte trodde 
skulle ske än.

 
Telefonen ringer och jag svarar. Nu var det bara tack 

och god natt när det gällde motorn.
I andra änden av tråden är en man som säger följande; 

Huset är till salu!
Sommaren 2013 blir det absolut inget rattande av min 

v4 så det var bara till att lägga renoveringen på hyllan. 
Sagt och gjort, i maj månad köpte vi huset som vi fick 
samtal om och stod nu med två hus.

Kontaktar mäklare som var tveksam på att vårt hus 
som vi bodde i skulle bli sålt snabbt. En torsdag tidiga 
maj månad hamnar vårt hus ut på Hemnet. Tro det om 
ni vill men två veckor senare var huset sålt för priset 
vi begärde.

Så det var bara till att packa sig över till nya huset 
under sommar månaderna. 

 
Hösten 2013 plockas motorn fram i det nya garaget 

för att nu hade jag bestämt mig, NU ska motorn bli 
klar. Att få tag på verktyg var som sagt inte det lättaste 
så jag sökte rätt på måtten på lagren och kontaktade 
underhållsavdelningen på jobbet. De fixade verkty-
gen för balansaxel lagren så de kom på plats ganska 
omgående. Så nu var man lite på väg. Pressverktyget 
för kamaxeln fixade jag själv genom att ta en trasig 
kamaxel och skära loss själva lagerbanorna, borrade 
hål i och så ett mothåll och en 10 mm gängad stång. 

Men innan jag han använda mitt verktyg som jag 
tillverkade så blir jag en bil kort.

En solig oktoberdag blir jag påkörd av en engelsk-
tillverkad stadsjeep. Föraren gjorde ett tappert försök 
att parkera i mitt bagage. Jag klev ur oskadd ur mitt 
vrak till Volvo men föraren av den andra bilen hade 
inte lika tur med en mosad fot. 

Några dagars vila och jag är i garaget igen. Efter att 
jag fått beställa nya kamlager från klubben så var även 
kamaxeln på plats. Så var det våren 2014 kommen 
och jag är fortfarande inte klar med motorn men jag 
ser nu en ände på renoveringen. Eftersom vi flyttade 
året innan så var det lite som behövdes göras på det 
nya huset. Så är det bara, åter igen så avbryter jag 
renoveringen av motorn.

Efter semestern 2014 och när jobb och skola har börjat 
så är jag i garaget igen och gör det sista så motorn blir 
klar för att kopplas ihop med växellådan. I november 

2014 är motorn på plats igen och lite justeringar skall 
göras, ställa tändning, fylla på kylarvatten och fylla på 
olja. Söndag morgon rasar ryggen på mig, Den värsta 
smärta jag någonsin känt infinner sig precis när jag 
ska fylla på olja. då första hugget kommer. Reser mig 
upp, man står ju lutad över motorn, och nu kommer 
smällen, det bara svartnar för ögonen när ryggskotten 
kom. Jag släpper oljedunken, vrålar som en stucken 
gris och faller ihop över bilen. Lyckas på något vis 
bli hängandes med överkroppen på fram skärmen och 
hålla mig fast i motorn. Skriker som en idiot men till 
ingen nytta då ingen fanns där att höra mig.

Så ännu en gång avbryts arbetet. 

Vinter 2014/15 så är jag å pillar på motorn väldigt 
försiktig för ryggen ville inte riktig vara med.

Men till slut blev motorn klar för start och den 
startade nästan direkt. Jag körde en provtur gatan ner 
med sommardäcken på, och nu äntligen kände jag att 
nu blir det till att få köra v4 till sommaren. Beroende 
på hur ryggen mådde så skruva jag allt på plats igen 
på bilen, tändningen fixade jag inte så bilen kördes 
till verkstad för justering och de tog in den gamle för 
jobbet. När jag hämtade bilen så kom gliringen: Du 
håller på med Saabar än.

Så det verkar som att några i kommunen vet vem jag 
är och vad jag skruvar med.
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4 maj 2015 besiktigades Saaben igen efter en lång, 
tröttsam och händelserik renovering.

Väl på svensk bilprovning så får jag en väldigt trevlig 
besiktningsman, han berättade om när han var ung 
och körde på isen med både 2 takt och v4. Det kom  
också flera andra kunder på stationen, för att titta och 
prata minnen.

Döm om min förvåning när jag skulle återkomma 
om 2 år med bilen. Jag stod som ett frågetecken för 
det hade jag absolut inte räknat med. 12 mil körde jag 
denna dag och v4an har fått agera som det mesta, både 
som transportbil och laståsna.

Inför cruisingen i maj månad i Tibro så fick jag hjälp 
av min grabb att fixa till bilen med diverse tillbehör 
och jag var inte själv i bilen den kvällen, det var många 
som ville åka med.

Mång tummen upp blev det den kvällen, jag kan nu 
pusta ut för nu kan och vill jag köra min Saab 96 v4.

 
Nästa gång jag renoverar en motor så lämnar jag 

nog bort jobbet eller så ska jag absolut inte vara tids-
optimist.

 
Text och bild: Fredrik Martinsson.
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Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod 

i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna är: AA=0%, 
A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F=40% Enklast 
beställer du via vår webbchop och bockar i rutan för klubb-
tillhörighet och vilket medlemsnummer du har i Saabklub-
ben så dras rabatten av från bruttopriset på fakturan. ( Du 
ser alltså inte rabatten förrän du får fakturan).Speedparts 
Sweden AB Tel. 0522-665220  Schillers väg 4 Fax. 
0522-665221  451 55 Uddevalla www.speedparts.se

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på verk-

stadsjobb och originaldelar, en fri felsökningstimme vid 
trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoline motorolja 
lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. Detta gäller hos 
Nordic Tuning i Norrköping

Scandic Hotels
Genom Motorhistoriska Riksförbundet får Saabklubbens 

medlemmar rabatt på Scandic Hotels. Se MHRF hemsida 
för mer info: www.mhrf.se

Saabåterförsäljaren ANA 
Trollhättan AB 

lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt medlem-
skort i Svenska Saabklubben.

ANA Trollhättan AB Tel. 0520-47 27 00
Kardanvägen. 18, Box 921   46129 Trollhättan 

Top n´Trim Shop i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat många olika typer av 

lister till din Saab. Saabklubbens medlemmar erhåller 15% 
på material. Top n´Trim Shop Rundgången 10  254 52 Hel-
singborg Tel. 042-20 09 69 www.topntrim.nu

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-relaterade 

produkter. De har den officiella SaabsUnited-shopen 
och är officiell återförsäljare av Hirsch. Saabklubbens 
medlemmar har 10 % rabatt på samtliga artiklar (för-
utom kampanjprodukter). För att ta del av rabatten, 
ange klub3df761dpa vid beställning

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på inredningen 

i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färgning och 

rengöring av de flesta typer av inredningsmaterial, som till 
exempel skinn, plast, tyg och vinyl.  Alla medlemmar får 
15% på alla jobb hos Colorglo i Sverige.

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från Furni-

ture Clinic. Produkterna används för rengöring, fläckbort-
tagning och reparation av läder, läderfärger m.m. Saabklub-
bens medlemmar erhåller 15 % rabatt vid angivande av kod 
“saabklubb” vid beställning: 

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% rabatt på det 

flesta delarna till SAAB om inte annan rabattsats står an-
given.Beställningar görs via telefon eller mail. Glöm inte 
att ange ditt medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se

Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid upp-

visande av giltigt medlemskort.

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller uppgraderad 

mjukvara samt trim- och originaldelar till nyare modeller 
av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid registrering på 
denna sida: https://www.maptun.com/se/ Maptun Parts – 
Svenska Saabklubben. Ange följande kod vid registrering: 
” SSK2015MT ” 

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” ett brett 

sortiment av produkter för billackering. Har även Saabklub-
bens färgrecept. Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % 
rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt medlemsnummer 
vid beställning.

Förmåner
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytillverkade 

delar ur Sonettklubbens reservdelslager
http://www.sonettclub.se/
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Träffdatum och kalenderfoton efterlyses! 
Svenska Saabklubben har nu under några år 

skickat ut en Saabkalender till sina medlemmar 
och detta har varit uppskattat så det kommer en 
ny till er med Bakrutan nr 1-2016.

Detta betyder också att vi behöver komplettera vårt 
bildarkiv med nya frächa bilder på era fordon!

Sedan ett par år vet vi att ni klubbmedlemmar sitter 
på en stor bildskatt. Kameraslutarna går ofta varma på 
träffar och utflykter och det kan bli många bilder på 
ett år. Så varför inte skicka en eller flera som bidrag 
till nästa års kalender? 

Kraven på bilden du skickar är att den är i färg, hög-
upplöst (bästa .jpegkvalitet brukar räcka; bildstorleken 
brukar då ligga någonstans 1-2MB). Motivet ska vara 
tydligt Saab-anknutet men det måste inte vara en bil 
rakt-upp-och-ner. 

Sedan tidigare år inskickade, men ej utnyttjade, bilder 
är automatiskt med i urvalet även i år så dessa behöver 
ni inte skicka in på nytt.

Fram till Jul finns det chans att få med din bil i 
kommande kalender, främst saknar jag Saab 93, 
99 och og/ng 900.

Se också till att hålla era hemsidor uppdaterade 
med  nästa års kalenderinformation vid Jul så får 
ni med denna i kalendern alt skicka ett mejl till 
Bakrutan

Skicka era bilder till mejladressen 
bakrutan@saabklubben.se

Red  
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Ny medlemsrabatt: 

Allt fler företag stödjer Svenska Saabklubben genom att erbjuda våra medlemmar rabatter på pro-
dukter och tjänster. Det visar tydligt att stödet för Saab fortfarande är starkt samt att ett medlemskap 

i Saabklubben lönar sig på många sätt!

Nu kan vi presentera ett nytt samarbetsföretag: Nordic Tuning i Norrköping
Nordic Tuning i NorrköpingNordic är ett företag som drivs av familjen Uhr, som är välkänt i svenska Saab-

kretsar. Rolf Uhr, som grundade Nordic, har tävlat med allt från Saab V4 och 99 till 9-3 och 9000 sedan 1971. 
Nordic erbjuder ett stort utbud av trim och tuningtjänster samt service och reservdelar till Saab.

Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på verkstadsjobb och originaldelar, en fri felsökningstimme 
vid trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoline motorolja lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. Detta 
gäller hos Nordic Tuning i Norrköping.

Vidare information om Nordic Tuning finner ni på http://www.nordictuning.com/

Läs också gärna mer om de företag som erbjuder våra medlemmar rabatter på Saabkubbens hemsida.

Vi hoppas att våra medlemmar får nytta och nöje även av denna medlemsrabatt!

Nordic Tuning i Norrköping



  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2016

Kallelse

Huvudplats: Saab car museum i Trollhättan
Sekundär plats: UVS kansli, Storgatan 67 i Umeå (ansvarig norrlandssektionen) . Mötet kommer att 

videosändas till norrland och de som närvarar räknas som närvarande på årsmötet. Övriga medlem-
mar kommer att ges möjlighet att se årsmötet på webben men ej räknas som deltagare och får ej rösta.

När: Lördagen den 19 Mars 2016 med början kl 12.

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av medlemskapet vid insläppet till mötet, 
så ta med ditt medlemskort eller ditt medlemsnummer! Detta gäller alla platser.
Årsmöteshandlingar kommer att tillgängliggöras på vår hemsida under ”medlemmar”, senast två veckor 
innan mötet.

Dagordning årsmöte
1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet   
 samt val av lokala justerare på de alternativa platserna.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Godkännande av: 
 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
 b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2015.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016
10. Behandling av inkomna motioner
11. Propositioner från styrelsen och utredningar som beslutades på årsmötet 2015       
 a) Förslag till nya stadgar för Svenska Saabklubben                                                 
 b) Förslag på ny reservdelsorganisation med ett helägt aktiebolag för reservdelarna
12. Val av
  a) Ordförande för en tid av 2 år
  b) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.
  c) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av 1 år.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande 
  tillika sammankallande.
 Beslut om ev. hedersmedlem.
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2017.
14. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
15. Saabklubbens stipendiefond.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutning

Välkomna!
önskar Styrelsen
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Redaktör Bakrutan
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
webmaster@saab  
klubben.se

Lars-Olof UhlinTel:070-9223567
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
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Hallandia Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Skribent Anton Björklund 
073 - 030 21 51

Saab Stockholm: Jonathan Sulo
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Karl Ask 0737-27 76 47

Michael Rasmussen 0418-43 36 10
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Lars Söderlund 072-27 67 44

Hans Willebrand 0480-33 056

Martin Stenlund 0961-61 733

John Jonasson 08-71 52 429

Rune Danielsson 070-58 44 738

Lennart Holmgren 026-25 70 15

Bertil Mauunen 019-31 45 23

MHRF ansvarig Michael Rasmussen 
Billebergavägen 9, 261 94 Annelöv.  

Tel 0418 - 433 610. Mobil 0700 - 096 540. Fax 0418 - 433 615

Svenska Saabklubben 
Nissebo Lanna
719 93 Vintrosa
Org nr 867200-6502
Plusgiro: 476 52 46-6

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

Ordf.: Karl Ask, 
073-72 77 647 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordf. Martin Bergstrand
018 - 36 91 56
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Anton Björlund
Tel: 073 - 030 21 51
sekreterare@saabklubben.se

Media

Kassör Mats Berglind
070 - 224 47 88
kassor@saabklubben.se

Anna Gunnarsson
Frejagatan 13 
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22 
medlem@saabklubben.se

Sektionsansvariga

Träffgrupp

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2016: 350 kr
Familjemedlem:              100 kr
Användarnamn: 2015-04
Lösenord: ”Reservdel”

Kontakt och avgifter

Medlemsansvarig

Media

MHRF-besiktningsmän

Svenska Saabklubbens ”Teknikombudsmän
Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 

Saabmodell eller har funderingar som rör lacker eller Tech-2.

Fordonsmodell Ombudsman Telefon

Saab 92/93 inkl GT John Jonasson 08-71 52 429

Saab 96 TT GT MC o Sport Lennart Holmgren 026-25 70 15

Saab 96 V4 MC De Luxe Lejf Blomberg 0502-45 042

Saab 95 TT / V4 Mattias Roswall 0143-13 922

Saab 99 Magnus Dufva 08-38 45 64

Saab 900 Michael Rasmussen 0418-43 36 10

Saab 9000 Magnus Höglund 021-80 30 26

Saab Sonett Hans Eklund 0514-27 222

Saabo Erik Randa 08-64 64 999

Lack/lackering Patrik Henriksson 0290 - 72 203

Tech-2 Daniel Mattsson 070-846 13 28

Och du! 
Ring inte jättesent på kvällarna, 

utan försök att respektera husfri-
den.
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KALLELSE till årsmöte för SSK Norrland

Söndagen den 21 Februari 2016
Plats: Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal på Storgatan 67 i Umeå

Mötet startar kl 13,00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och planering inför den kommande 

sommarträffar och andra arrangemang
Efteråt äter vi middag på lämpligt ställe i Umeå.

VARMT VÄLKOMMNA!
Styrelsen

Förhandsinformation!
Lördag 28 maj 2016 har 

Svenska Saabklubben åter 
hyrt Mittsverigebanan!

Tid:  08.00-17.00.

Boka denna vårdag för årets race!
I år kommer vi dessutom att ordna 

motortestutrustning med rullande landsväg 
om alla bitar faller på plats

Alla med Saabbilar är välkommna oavsett 
medlemsskap eller ej, och medlemsskap kan också 

lösas på plats.
Endagslicens inklusive försäkring löses på plats.

Mat och fika kommer att finnas på banan 
Se vidare nästa Bakruta eller kontakta 

Thomas Ramsell på telefon 070 -  312 43 39 eller 
Anders Johansson på telefon 070 - 510 88 78 samt 

håll er uppdaterade  på Saabklubbens och Norr-
landssektionens hemsidor.

SAAB
SKÅNIA

Kallelse till lokalt årsmöte med Saab Skånia.
Tid: Torsdagen 11 februari 2016 kl 1800.

Plats: Bialitt.
Dagordning kommer på vår hemsida.

Välkomna!
STYRELSEN
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Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

SAAB - VOLVO TRÄFF
Svenska Saabklubben och Svenska Volvoklubben bjuder in till 

Svenskbilsträff på Sveriges nationaldag den 6 Juni. 
Detta sker i samarbete Volvo Museum och Saab car museum. 

Träffen kommer starta på Saab car museum i Trollhättan på morgonen med fika för att senare åka en ral-
lyslinga till Volvo museet i Göteborg där det ges tid för ytterligare mingel och så småningom avslutning 

frampå eftermiddagen. 

Vi kommer att ta ut en anmälningsavgift på 200:-kr i vilken det ingår fika på båda platserna samt inträde på 
respektive museeum.  Det kommer därför krävas anmälan. 

Mer info om hur anmälan sker och om träffen kommer i nästa nummer av Bakrutan samt på hemsidan. 

Vi träffs, pratar Saab och ser kanske 
film på UVS klubblokal en onsdags-
kväll i månaden och för år 2016 sker 
detta följande datum:.

14 September
12 Oktober
16 November
14 December 

Preliminärt planerar sektionen del-
tagande i följande aktiviteter under 
2016
Kalldrage   20 Februari.
Årsmöte SSK Norr  21 Februari 
Mittsvergebanan            23 Maj
Olofsfors bruk               18 Juni
Gokart Alvik                  11 Juni
Bjurholm veterandag     30 Juni
Weelsnats norr                 1 Juli
Ramsele  veterandag     16 Juli
Lycksele motorvecka    23 Juli

    

13 Januari
17 Februari
16 Mars
13 April
11 Maj
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Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9112
242 97 HÖRBY
0415 - 40 22

Södermanland/Västmanland
Fredric Yngveson
Öknavägen 239
632 39 Eskilstuna  
0704-93 85 13

Gotlandssektion
Björn Askengren
Roma Busarve 638
622 54 Romakloster
0498-50038 / 0704-298278
Askengren@telia.com

Saab Stockholm
Jonathan Sulo
070-564 30 40

Gästrikland
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Uppsala och Uppland
Lars-Åke Karlsson
018-36 77 06

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsdagen i månaden kl 
1800. Träffarna kan innehålla föredrag, videovisning eller bara en 

träff bland Saabentusiaster. 
För uppdaterad info se http://skane.saabklubben.nu

Välkommna  Styrelsen

 
För uppdaterad information se: norrland.saabklubben.se



Försäkringar
På försäkringsområdet kan noteras att antalet försäk-

ringar på fyrhjuliga fordon ökar stadigt och har så gjort 
under många år. När det gäller motorcyklarna ser vi en 
stagnation medan mopedförsäkringarna ökar tydligt. 
Möjligheten att ansöka om försäkring digitalt har blivit 
mer populär än förväntat och kommer säkert snart att 
dominera. Det finns dock inga planer på att ta bort den 
gamla hederliga pappersansökan som fylls i manuellt 
– den får hänga med så länge det finns efterfrågan. 

Kontrollbesiktning
MHRF har under året genomfört ett antal hearings 

runt om i landet gällande EUs kontrollbesiktnings-
direktiv som ska införlivas i svensk lagstiftning de 
närmaste åren. Att vi valde denna form av kommuni-
kation med våra medlemmar har sin grund i att det är 
en mycket komplicerad fråga, som vi visste att det i 
alla fall förr fanns delade meningar om. 

Nu visade det sig att det fanns en tydlig samsyn 
på hur MHRF ska agera gentemot myndigheterna i 
denna fråga. Som styrelseordförande anser jag att det 
viktigt att ”lyssna på rörelsen” och att i viktiga frågor 
anordna hearings är en del av detta, liksom det är en 
del av demokratin i en ideell organisation. När det 
gäller just besiktningsdirektivet vill jag passa på att 
nämna det arbete som FIVAs Legislation Commission 
under flera år lagt ner på att få EUs lagstiftning att ta 

hänsyn till de historiska fordonen. Motorhistoriska 
Riksförbundet har sedan många år varit pådrivande i 
lagstiftningsfrågor även på europanivå. 

Yrkesutbildning
Arbetet med att skriva en ansökan för att i Motala få 

starta en flerårig Yrkeshögskoleutbildning med riksin-
tag har varit intensiv. Även om mycket av detta arbete 
pågått utanför MHRF så är vi i hög grad involverade. 
Nu får vi bara hoppas att skolmyndigheterna ser saken 
på samma sätt som vi så att utbildningen kan komma 
igång under 2016. 

Svenskt Motorhistoriskt Arkiv
Intensivt har också arbetet med att bygga upp Svenskt 

Motorhistoriskt Arkiv (SMA) varit. Ett flertal unika 
samlingar har donerats till arkivet under året. Stort tack 
till alla generösa donatorer! Jag vill också här puffa för 
möjligheten att donera fotografier, dokumentation och 
annat som rör det rörliga kulturarvet till SMA för att på 
så sätt bevara materialet för kommande generationer. 
Vi tar tacksamt emot stort som smått och från alla epo-
ker – det är bara att kontakta MHRF. Även material, 
till exempel fotografier, som inte är identifierade är 
intressant. I arkivkommittén ingår Sveriges ledande 
experter på fordonshistoria och det som inte de klarar 
av att identifiera finns knappast. 

Peter Edqvist förbundsordförande MHRF

Summering av 
verksamhetsåret 2014-2015

Motorhistoriska Riksförbundet
www.mhrf.se

forsakring@mhrf.se
08-30 28 01

Är du också
rädd om dina saker?

MHRF-försäkringen – marknadens ledande
försäkring för historiska fordon!
Vi välkomnar alla fordon som är 20 år och äldre. Oavsett 
skick och stuk. Det finstilta? Fria mil, men inte en meter 
brukskörning. Det är klart att du kan – och ska – visa upp 
din ögonsten för arbetskamraterna ibland, men fordonet 
ska annars bara användas till nöjeskörning. På fritiden.

MHRF-försäkringen är en förmån för medlemmar i 
klubbar anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet. Ut-
över din plånbok gynnas din klubb av våra försäkringar. 
Likaså den fordonshistoriska rörelsen via MHRFs arbete, 
ett arbete som sammanfattas:
För gårdagens fordon på morgondagens vägar.
 Du hittar alla MHRF-klubbar, liksom mer information 
om oss och vår försäkring, på www.mhrf.se/forsakring.
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Säljes

Tändfördelare  BOSCH 0237021052, ska passa 
SAAB 900, årsm.½1988-1990, 8-ventilersmotorer. 
Pris 700kr
Bakre ljuddämpare Sport/MonteCarlo, beg. dubbla 
rör in. Pris 250kr  0247-221 31
Kjell Olsson, Siljansnäs  070-204 10 96

Bakre spoiler till 
VIGGEN pris 3000:-

Ventilkåpa till 
VIGGEN pris 2000:-

Tröskelkåpor sportmo-
dellen Saab 900 NG /9-3  
2d och 3d
Pris 1000:- för båda

Stötfångare främre med 
extra spoiler Saab 900 
NG
Komplett ned alubalk 
och skum, Imolaröd
Pris 2000:-

Stötfångare bak till 
Saab 900 NG Imolaröd
Komplett med alubalk 
och skum Pris 1000:-
Höger del av frontbalk 
med motorfäste 
Saab V4 NOS pris 800:
H a n s     E k l u n d
Trökörna Frambo 7
467 93  GRÄSTORP
0514-27 222 / 
070-21 27 222

Takräcke Saab 95
Räcket är i mycket bra skick två av de yttre fastsät-
tarklämmorna saknas 
Pris 300:-
Olle Dahlroth
Björnvägen 374 D
906 43 UMEÅ
Tel 070-616 65 66

DET ÄR DAGS FÖR 2016 ÅRS 
PRISLISTA.  

Vi räknar med att släppa listan lagom till jul och 
nyårshelgen, är du redan kund och köpt delar under 
2015 så kommer listan automatiskt.
Vill du testa listan och dess nyhetsblad under 
2016 ? Sänd 60:- i ett kuvert så kommer den med 
vändande post, glöm inte namn och adressuppgif-
ter, detta pga att Plusgirot läggs ner av Nordea från 
årsskiftet.
Listan upptar NYA och NYTILLVERKADE re-
servdelar det finns även något lite begagnat.
Jag har specialiserat mig på 2T och V4 1950 - 
1980.

Kortege i Stockholm
Jag har via en kontakt fått en fråga av Amerikanska Ambassaden i Stockholm. Frågan är om jag via Saabklub-

ben skulle kunna få ihop ett antal ”äldre” Saabar som i Mars 2016 (närmare datum är idag ej spikat) skulle vilja 
köra ett trettiotal amerikanska gäster från Arlanda Flygplats till Sigtuna. 

Ersättning kommer att kunna erbjudas och ”jobbet” kommer att administreras av Limousine Aktiebolaget 
Hyrverket, som har kontrakt med Amerikanska Ambassaden. De bilar jag menar med äldre är bilar av årsmodell 
1947-1986. Jag vet att många inte kör med sina klenoder under vintermånaderna men jag lever med hoppet att 
det finns några som kan och vill vara med.

Magnus Johansson  mjzon@hotmail.com  0708- 309 154 el. 0707- 751 400
Det var HV1 som administrerade bilarna tillsammans med Freys Hyrverk (min arbetsgivare) runt President 

Obamas besök i Stockholm September 2013.
Med vänlig hälsning Magnus Johansson Medlen 6180

Köpes
Saab 9-5 Aero 05-framåt Fullutrustad, Manuell, 
Sedan, ”oskruvad” gärna svart. i bra skick.
Anders Johansson 070-510 88 78 
anders@anumark .org / bakrutan@saabklubben.se
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Omslag baksida:
En Saab Sonett vid Jotunheimens 
västsida i samband med resa till Int 
2015

Foto Anders Revelj

6603 Karl-Erik Hansson Luleå

6604 Christer Karlsson Tibro

6605 Robert Axelsson Deje

6606 Kenneth Andersson Öjebyn

6607 Magnus Lindberg Kvissleby

6608 Simon Amey Llandudno

6609 Peter Wärne Trollhättan

6611 Mats Jörgensen Nybro-

strand

6612 Mats Dahlstrand 

Mattsson

Norsborg

6613 Arto Korhonen Kajaani

6614 Casper Wickberg Holm

6615 Kjell Hammarberg Nässjö

6616 Roland Hansson Skövde

6617 Christian Karlsson Vimmerby

6618 Alexander Fogelström Vänersborg

6619 Thommy Lundgren Sollebrunn

6620 Rolf Korva Nikkala

6621 Joakim Gyllestad Valbo

6622 Lars-Erik Eriksson Hestra

6623 Adam Hedqvist Uppsala

6624 Lars Nilsson Sävedalen

6625 Ola Murelius Stockholm

6626 Linus Lindström Sigtuna

6627 Kari Hermalahti Helsinki

6628 Fredrik Cederholm Oskarström

6629 Hans Hachler Othmar-

singen

6630 Tim Jurkko Eskilstuna

6631 Ingo Staeubli Rheinfelden

6632 Kenneth Bromander Borås

6633 David Hillbom Grytgöl

6634 Åke Olsson Karlstad

6635 Göran Rickardsson Broaryd

6636 Jan-Wil-

lem

Gootzen  Valkenburg

6637 Anette Jonasson Hes-

selroth

Ödeskölt

6638 Jens Jörgensen Fredriks-

berg

6639 Anders Stenberg Mora

6640 Rasmus Blomstrand Eskilstuna

6641 Göran Haegemark Gråbo

6642 David Hermansson Kungsör

6643 Erik Dahlberg Upplands 

Väsby

6644 Ulf Ekström Alcantarilla 

Murcia

6645 Per Nilsson Tingstäde

6646 Johan Berg Jönköping

6647 Staffan Fransson Kosta

6648 Kjell Andersson Ydre

6649 Mats Nyberg Falun

6650 Lars Ek Kävlinge

6651 Johnny Henriksen Sörtjosen

6652 Mats Liljero Sollentuna

6653 Eugen Schneemann J lich

6654 Stefan Lundqvist Fagersta

6655 Thomas Johansson Tollered

6656 Thomas Carlsson Hyltebruk

6657 Johan Malm Gustavs-

berg

6658 Peter Ahlin Arboga

6659 Mats Wettergren Norrtälje

6660 Jonathan Bohman Säffle

6661 John Broholm Hammarö

6662 Kalle Uhr Åby

6663 Johan Falk Nacka

6664 Bertil Svensson Kisa

6665 Stefan Zomborcse-

vics

Skara 

6666 Åke Hansson Orsa

6667 Jukka Oiva Rauma

6668 Kristoffer Norberg Lycksele

6669 Stefan Sundberg Kumla

6670 Christer Dahlberg Bua

6671 Torsten Wik Karlskoga

6672 Tomaz Tekavec Helsingborg

6673 Mattias Döös Jonstorp

6674 Per-Erik Norman Borlänge

6675 Teemu Karjalainen Lappi

6676 Joakim Eriksson Luleå

6677 Claes Mejaer Charlotten-

berg

6678 Arne Nedergårg 

Gustafsson

Boden

6679 Oliver Jansson Alingsås

6680 Karl-

Fredrik

Eriksson Gissebo

6681 Robert Gustafsson Växjö

6682 Andreas Söderblom Bollnäs

6683 Erik Björn Västervik

6684 Tomas Stålebrink Eksjö

6685 Patrik Rosenqvist Karlskrona

6686 Eva Hellstrand Mörrum

6687 Sten-Inge Drie Smedsta

6688 Jens Birkholz Essen

6689 Björn Herrström Linlöping

6690 Christer Albinssson Rödeby

6691 Anita Kumlin Edeby

6692 Örjan Westling Vadstena

6693 Rolf Uppvall Söderhamn

6694 Stig Andersson Lotorp

6695 Kenneth Herrström Linköping

6696 Mikael Mullart Sundsvall

6697 Alexander Niklasson Lysekil

6698 Anders Uppling Bro

6699 Jose Castro Lisbon

6700 Eva Wallström Svanesund

6701 Alf Mor-

ten

Reinertsen Vennesla

6702 Johan Maniski Linköping

6703 Erik Uppsäll Västerås

6704 Stefan Småberg Brastad

6705 Carl Axel Ridderstad Partille

6706 Paul Edvinstam Staffanstorp

6707 Marcus Hofvander Uddevalla

6708 Roland Roslund Gråbo

6709 Marie-

Louice

Arnheim Tyresö

6710 Ralf Hägg Söderkö-

ping

6711 Sten-Ove Sundström Luleå

6712 Robert Kunkel Norrköping

6713 Thomas Eriksson Luleå

6714 Dragan Nikodijevic Göteborg

6715 Ola Tholén Charlotten-

berg

6716 Lars-

Jonney

Jonsson Rimforsa

6717 Jan F hr Norrköping

6718 Jörgen Öberg Örnskölds-

vik

6719 Magnus Söderlund Jakobsstad

6720 Lars Pettersson Malmö

6721 Patric Sandberg Tågarp

6722 Karl-

Fredrik

Eriksson Nykil

6723 Sven Thomsen Grangärde

6724 Truls 

Nandrup

Pettersen Sponvika

6725 Torbjörn Nordin Grästorp

6726 Trond-

Arve

Hjelle LArsnes

6727 Denis Beltramelli Skärholmen
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