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Så skriver vi då året 2022 och 
det är dags för årets första 
nummer av Bakrutan att göra 
sin entré. 

Ingen har ju kunnat undgå att 
även vår klubbverksamhet på-
verkats av pandemin, som väl nu 
får sägas blivit långvarigare än vi 
hoppats på.
Men även om vi fått vänja oss 
vid inställda träffar och digitala 
årsmöten, så lever och frodas 
klubben i all välmåga. 

Svenska Saabklubben har som ni säkert redan läst 
och vet passerat otroliga 6000 medlemmar. En 
fantastisk utveckling, inte minst i dessa tider, där 
sociala aktiviteter rent allmänt fått stå tillbaka i 
samhället i stort. Det visar ju inte minst på att vi 
gärna vill träffas och finnas i ett sammanhang, med 
likasinnade. Så låt oss nu hoppas att 2022 blir året 
där vi till slut blir av med Corona och Omikron i vår 
vardag!

För mig personligen blev det gångna året, i ett 
Saab-perspektiv, ganska blandat. Inte mycket hän-
de med någon av mina äldre Saabar, även om den 
gamla trogna banracing 96:an från 1964 äntligen 
nu är nära att återfå sin Toreadorröda lack, efter år 
av stillestånd i renoveringen. Samtidigt fick mitt 
andra (eller kanske tredje?) 2-T racingprojekt gå 
vidare till ny ägare. Några små skruvar blev dragna 
på den tämligen unika Quantum Mk IV, men så 
värst mycket mer hände inte. Tur då att den upp-
skattade 9-5 TiD Griffin Sport Combin med Hirsch-
trim funnits till hands som den ständigt uppskatta-
de sommarbruksbilen. I somras fick den dessutom 
smaka på lite banåka vid den nya Sommarträffen 
på Ring Knutstorp, som klubben arrangerade 
tillsammans med BMW Club Schweden. En mycket 
trevlig träff, med allt från utställning, marknad, 
bankörning och vårt absolut första klubbmäster-
skap i racing. I år är det dags igen 13 augusti. Vi 
syns väl där?

I september blev det efter flera års uppehåll, p.g.a. 
kalenderkrockar med mina racingengagemang 

också möjlighet för mig att besöka Östgöta Saab 
klubbs trevliga marknad i Norrköping. Där byt-
te mycket nya och kanske ännu fler begagnade 
reservdelar ägare under trivsam kommers mellan 
likar.

När vi är inne på detta med reservdelar, har ni 
kanske noterat att klubbens reservdelsverksam-
het nu drivs i ett eget bolag. SSK Reservdelar 
AB. Bakgrunden är som vi tidigare berättat om 
att omfattningen på verksamheten nu är så stor 
att det inte längre är lämpligt att driva verksam-
heten under i ideell regi. Förhoppningsvis har ni 
inte märkt några oönskade förändringar. Mening-
en är så klart att det ska fungera precis lika bra 
som tidigare för klubbens medlemmar. 

Vi kommer även fortsättningsvis att ha en stor 
del av vårt fokus på delar till 92-93-96-99-900-
9000. Men givetvis finns även 9-3 och 9-5 med i 
våra tankar och planer på olika sätt. Men fokus 
kommer även fortsatt att ligga på modeller-
na fram till 9000 där det inte alltid finns några 
alternativa leverantörer. Att hålla våra Saabar 
rullande är även fortsatt ett självklart ledord för 
verksamheten. SSK Reservdelar har idag en unik 
kompetens kring nytillverkning av efterfrågade 
delar, som inte går att finna på annat håll. Det 
ska vi vara rädda om! Kvalitet i varje reservdel vi 
tar fram är viktigt. Inte minst till en kvalitetsbil 
som just Saab. Det är ibland en utmaning och ett 
tidsödande arbete att säkerställa att den levere-
rade kvaliteten i detalj motsvarar den beställda. 

Många fallgropar finns på den vägen, vi kommer 
även fortsättningsvis hellre att ta ett steg i taget, i 
stället för att springa för fort och frestas till genvä-
gar. Men ibland är det svårt att få önskad kvali-
tet till ett för alla rimligt pris. Speciellt när man 
arbetar med ett märke som Saab, som inte tillver-
kats i samma volymer som många andra märken. 
Därför kommer vi småningom erbjuda vissa delar 
i originalkvalitet och även i ekonomikvalitet som 
alternativ. 

Ni som kört och ägt Saab länge minns nog de blå 
förpackningarna med Saab Original och de röda 
med ekonomidelar? Vi hoppas att det ska ge alla 
Saabägare till gång till det man efterfrågar. Både 
de som vill ha 100% originalkvalitet och de som 
vill ha ett kostnadseffektivt alternativ med rimlig 
kvalitet.

Några nyheter då? Ja, det kommer, men just nu är 
vårt 100% fokus på att konsolidera verksamheten 
i SSK Reservdelar AB och säkerställa vår långsikti-
ga planering.
I detta arbete kommer vi också att behöva er hjälp 
att säkerställa att vi såväl i stort som i smått gör 
det som klubbens medlemmar vill ha och efterfrå-
gar. 

Känner du att du på något sätt kan och vill bidra 
i detta arbete, hör gärna av dig till någon av oss 
i bolagets interimsstyrelse, Martin Bergstrand, 
Yngve Ekberg eller undertecknad.

Avslutningsvis en vädjan, när du får en försän-
delse från SSK Reservdelar, packa gärna upp den 
snarast, ifall det är något du vill fråga om kring 
levererade delar. Tänk också på att fakturan alltid 
bifogas i paketet, så slipper du onödiga faktura-
påminnelser och hjälper våra medarbetare att få 
tid över till att serva våra medlemmar, istället för 
att administrera senkomna frågor kring leverans 
och faktura. Glöm inte heller att kolla så du beta-
lar till rätt och aktuellt bankgiro, som framgår av 
fakturan. 

Med det hoppas jag vi alla kan se fram emot ett 
riktigt roligt och festligt Saab-år, det är ju 75 
års jubileum! Det ska vi självklart fira på alla vis, 
inte minst med att visa upp våra fina Saabar på 
träffar, på vägarna och så klart den 10 - 12 juni i 
Trollhättan!

//Bosse Lindman
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Framåtblickande reservdelsverksamhet
Några ord från styrelsens 
Bo Lindman

Ledare Bakrutan nr 1-2022

Lördagen den13 augus-
ti 2022 är det dags för 
Sommarträffen 2022 på 
Ring Knutstorp. 
Ett samarbete med BMW 
Club Schweden. 

- Utställning, med fina priser.

- Marknad (utan kostnad för säljare)

- Bankörning

- Klubbmästerskap i banracing

- Grillkväll på fredagen

Camping är kostnadsfritt på området 
fredag till söndag. 
Gäller för tält, husvagn och husbil etc. 
(ej tillgång till el)

Fritt inträde för alla besökare. 
Medlemskap kommer krävas för vissa 
aktiviteter. 

Mer info kommer längre fram i Bakru-
tan och i klubbens digitala kanaler

Missa inte att boka in 
denna dag!

/ Saabklubben

Besök hemsidan sommartraffen.se

Save the date!Save the date!
Sommarträff  2022 Ring KnutstorpSommarträff  2022 Ring Knutstorp
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Några ord från redaktören

...men var är skrytbilderna på Ng?...men var är skrytbilderna på Ng?

Fantastiska medlemmar i den här klubbenFantastiska medlemmar i den här klubben  

När jag summerar mitt första år som redaktör för 
Bakrutan blir jag varse att det aldrig har kommit 
in någon utvikningsbild på någon av de sist till-
verkade Saabarna. 
Så här följer en uppmaning till alla fotografer: 
skicka in de finaste skrytbilderna till Bakrutan!

Det kan skilja 1-2 veckor från att den första 
får tidningen i brevlådan till den sista får den. 
Vänta därför lite med att kontakta medlemsre-
gister/ kansli. 

Jag vill bara hjärtligt tacka alla som skick-
at in material under förra året. Så många 
trevliga bilder och berättelser kom in! Det 

är inte svårt att göra tidning med så mycket bra 
material.

Fritt fram för kompositioner, solnedgång-
ar, vackert ljus i lacken mot häftig natur-
bakgrund eller någon spännande miljö! 
Glöm inte: skriv några rader om din bil och 
dig själv. 
Ni andra Saabägare fortsätter förhoppnings-
vis att vara kreativa och  delge varandra era 
erfarenheter och äventyr.
Fina bidrag publiceras.

Ha det bäst!
Hälsningar från redaktionen
genom Helena

V i har nu överlämnat den nya klubb-
bilen efter upphandling till Vetlanda 
Bil och Skadecenter, en av en handfull 

kvarvarande SAABverkstäder. Saabentusiasten 
Marcus Wigh förestår verkstaden.

I januari började verkstaden med arbetet.
Bilen är i ett bra skick men det finns  bland 
annat lite rost som ska fixas.
De har nu byggt om bilen till vänsterstyrd och 
servat motor och låda.

Detta projekt har precis påbörjats så vi har all 
anledning att återkomma med ord och bilder 
hur arbetet framskrider.
/Styrelsen

Bakrutan 1-22 Bakrutan 1-22

Limousin - nytt

Årsmötet 2022 kommer vara ett hybridmöte, 
både fysiskt på plats i Saab Car Museum och 
digitalt via Teams. 

Obligatorisk anmälan krävs för både deltagan-
de digitalt eller på plats via hemsidan 
saabklubbensarsmote.se. Har du inte möjlighet 
att gå in på hemsidan ring vårt kansli.
Vi reserverar oss mot plötsliga förändringar på 
grund av myndigheternas råd kring pandemin. 

OBS sista anmälan är den 23 mars oavsett om 
du ska vara med fysiskt eller digitalt.

Vi reserverar oss mot plötsliga förändringar på 
grund av myndigheternas råd kring pandemin. 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på 
saabklubbensarsmote.se innan årsmötet. Hand-
lingarna kan även skickas hem mot portokostnad, 
kontakta då medlem@saabklubben.se
eller ring på telefontiderna till Saabklubbens kans-
list, se sista uppslaget om funktionärer.

När: 
Lördagen den 26 mars klockan 12.00

Dagordning årsmöte

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte 
ordföranden justera årsstämmoprotokollet

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Godkännande av:
A) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

B) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 
2022

10. Behandling av inkomna motioner

11. Propositioner från styrelsen

12. Val av
A) Ordförande för en tid av två år
B) Fastställande av antalet ledamöter och supplean-
ter
C) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen 
för en tid av 1 år
D) Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid 
av 1 år
E) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13. Beslut om ev hedersmedlem

14. Fastställande av medlemsavgifter för 2023

15. Fastställande av reseersättningar fram till näst-
kommande årsmöte

16. Saabklubbens stipendiefond

17. Övriga frågor
- Arbetsgrupp om att se över Svenska Saabklubbens 
stadgar

18. Mötets avslutning

Kallelse till Svenska Saabklubbens årsmöte 2022
Lördagen den 26 mars klockan 12.00

Medlemskortet utan logga Medlemskortet utan logga 

Viktigt  - utebliven tidningViktigt  - utebliven tidningPå grund av tekniskt fel saknas loggan på en del 
medlemskort. Vi ber om ursäkt för detta, men på  
grund av miljö- och ekonomiska skäl kommer 
inga nya att skickas ut. Alla samarbetspartners är 
informerade. De använder ofta medlemsnumret 
för att kontrollera medlemskap i klubben.
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Nr 1

Nu då reservdelsverksamheten och Saabklubben är två olika organi-
sationer är det viktigt att ni betalar in er medlemsavgift respektive 
faktura för reservdelar på rätt ställe. Så kolla att ni betalar till rätt 
bankgironummer. 

Vi stänger dessutom ner vissa gamla bangirokonton, så betalar ni till 
detta så kommer pengarna att studsa tillbaka till er. 

Medlemsavgifter som kommer in på fel konto räknas inte som med-
lemsavgifter till Svenska Saabklubben. 

Frågor kring medlemsavgifter och denna hantering sker till 
medlem@saabklubben.se eller telefonnummer på 0520-411128
Telefontider
Måndagar 13-16 och Torsdagar 8-12.

För frågor kring reservdelar kontakta reservdelar@saabklubben.se 
eller 
073-036 94 80
Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar 8:30-16:30  (lunchstängt 12:00-13:00)

Hoppas ni har förståelse för detta!

Med Vänliga Saabhälsningar
Styrelsen för Svenska Saabklubben och Reservdelslagret

Insänt till Bakrutans brevlåda

Viktig information från styrelsenViktig information från styrelsen

Med Nordkalks anläggning nära Kappelshamn, Gotland som bakgrund, en vacker Saab 900i från -85 i fär-
gen Azurblå. Ägare Marcus Claar, Södertälje - som också förtjänstfullt korrekturläser Bakrutan (reds. anm.)

Tack alla som kämpade med specialverktygen.
Kul att få in så många svar. 

Priserna går denna gång till 
1a pris polerkit till Håkan Svensson i Stora Levene
2a pris batteri starthjälp till Bernt Henriksson i 
Stenstorp
3dje pris arbetslampa går till Öved Clasén i Linkö-
ping

Stort grattis till vinnarna och tack till verktygsboden 
som sponsrat med priserna.

Svar till tävlingen i Nr 3
Specialverktyg.

Nr 1. Bygel justering taklucka verktyg nr 82 92 500 från vhb Saab 900.
Nr 2. Nyckel att justera bromskolv verktyg nr 89 94 043, från  saab 900.
Nr 3. Nyckel till  bränslepump, verktyg nr 83 94 397 saab 900, 9000.
Nr 4  Avdragare växellådsaxlar verktyg saab 92-39, saab 92
Nr 5. Krok för lyftning av drivaggregat. Verktyg nr saab93-110, saab 93 (hittat i vhb för 
saab 93, passar 95 och 96 också?)
Nr 6. Syncrotest för förgasare, verktyg 784131 , endast äldre saab sport.
Nr 7. Spännverktyg för tak-klädsel, verktyg nr704096, saab 96.
Nr 8  Demonterings och monteringsverktyg för vattenpump (äldre uförande).
Verktyg nr 83 92 490, saab 99.
Nr 9. Svänghjulsstopp, verktyg nr 83 92 987, saab 900.
Nr 10. Verktyg demontering/montering fjäder handbroms  verktyg nr89 96 647 saab 900.
Samtliga verktyg är avfotograferade från SAABS original verkstadshandböcker.
Möjligt att verktygen passar flera modeller än vad jag angivit

Sibylla Gustafsson
Klubbmästare

Nr 10

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 9

Nr 8
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MinnesstundMinnesstund
på Stallbackas bilfabrikpå Stallbackas bilfabrik

Dubbdäcken rasslar mot asfalten. 
Solen står lågt på den klarblå him-
melen. Det är bara ett par minusgra-
der ute den 19 december 2021. Det 
nyper till ordentligt i kinderna över 
de öppna fälten kring Saab-fabriken 
i Trollhättan. 

Roland Widarsson och Janne Lidberg i gula var-
selvästar från Saab-klubbens Trollhättesektion 
vinkar fram Saabarna som rullar in. En efter en. 
Ibland i små korteger. Det är efter Jonas Fogel-
ströms spontana uppmaning på Saab-klubbens 
Facebook-sida som vi minns 10-årsdagen av 
Saabs konkurs den 19 december 2011. 

Slutet. 
Jag har bara några få kilometer från mitt garage 
till Stallbacka men hinner likväl tänka hundra 
tankar. Hur kommer stämningen på den gamla 
nedlagda bilfabriken att vara? 

Håller vi en tyst minut? Tänder ljus? Någon som 
harklar sig och läser några nedkrafsade ord från 
ett skrynkligt papper ur fickan? Övriga skrapar 
tankfullt med skorna mot asfalten. Tystnad? 
Någon som plötsligt och helt oväntat sjunger 

Amazing Grace med en kristallklar stämma som 
skär genom det gråmulna Västergötland medan vi 
andra vördnadsfullt tar av oss mössorna och böjer 
våra huvuden i respekt. En tår som inte går att 
hålla tillbaka. 

Fredrik Almqvist med löpsedeln från den 19 de-
cember 2011. I nästa upplaga byttes frågeteck-
net till utropstecken. 

Bruksiga entusiastbilar. Rost i hundbenen. Vägsalt 
och extraljus. Polerat och trimmat. Saab-anda. 

Sista man tar med sig flaggan. Som om 
Piotr Gabrys kom ut direkt från fabriken 
den 19 december 2011. 
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Arrangören Jonas Fogel-
ström blir intervjuad av 
lokalpressen. Saab 96 Sport 
1963. 

Nedan: Emil Sjöqvist firma 
Custom Weels har satt hjul på 
Nevs experimentbil. Nu gjuter 
Emil även egna plastdetsljer. 
Honeycomb grill. 

Bakrutan 1-22 Bakrutan 1-22

I korsningen vid flygfältsvägen släpper 
framhjulen på Sten Wennlos gamla 
Saab 9000 över svartisen. Här, där 
jag svängt av så många gånger med 
biltransportlastbilen för ytterligare ett 
lass nya Saabar. Mot fjärran hamnar 
eller svenska återförsäljare. 

Roland och Janne vinkar fram mig och 
jag parkerar på den enorma personal-
parkeringen som naturen envist för-
söker ta tillbaka genom den spruckna 
asfalten. Jag blir genast välkomnad. 

Stämningen är god. Rent av glad. Men 
absolut inte nonchalant. Vi vet varför vi 
är här. De flesta här kör Saab även som 
bruksbilar. 

Det vita intorkade vägsaltet på sidorna 
förtydligar aerodynamikens lagar. Någ-
ra har typisk Saab-rost i hundbenen. 
Svarta plåtfälgar utan navkapslar, de 
som ändå bara lossnar och rullar ner i 
diket. Extraljus. 

Andra har kommit i sina bästa entu-
siastbilar. En helrenoverad Saab 96 
Sport, en skön nedcabbad Saffrans-
gul Saab 9-3 Aero och en rar Saab 9-5 
Sportkombi - modellen som inte ens 
hann serietillverkas. 

Reportrar från lokalradion intervjuar 
och lokaltidningens kamera smattrar. 
Jag drar ner min Scania-mössa över 
öronen och försöker fånga stämningen. 

Det känns faktiskt som en vanlig Saab-
träff. Ljudet av en varvande tvåtaktare 
som får upp mungiporna till öronen. 
Det karaktäristiska turbo-blurret från 
Saab 900. Vi skrattar, skojar och trivs. 
Hänger över motorer och diskuterar 
Lucas elsystem och doftar på en motor 
som bara gått fem mil - ett fynd i ori-
ginalemballage! Det byts telefonnum-

mer med varandra och vi blir vänner på 
Facebook. "Jag har listen din 99:a saknar. 
Du får den, jag behöver den inte". Och 
köra öppen cabriolet mitt i vintern? So 
very Saabish! 

Initiativtagaren Jonas Fogelström är 
själv lite tagen. "Det är sådan skillnad på 
Saab-folket. En spontanträff med andra 
bilentueaster mitt i sommaren med ser-
vering och det hela hade kanske lockat 
en handfull. Men här kommer med kort 
varsel över hundra Saabar mitt i vintern". 

Solen är redan på väg ner. Det är bara 
några dagar kvar till julafton. Vi rundar 
av. Några ungdomar som bara var barn 
vid konkursen för 10 år sedan hoppar in i 
sina sänkta trimmade 9-3:or. 

- Ska vi käka tillsammans på vägen? 
- Ja, för fan. Vi hänger på! 

Saab-andan. Vi går alltid vidare på något 
vis. Oskar Persson, Mannes Bilservice, hämtade sin 

kombinerade entusiastbil och bruksis i Umeå. 
150 mil senare är han i Trollhättan. 

Direktören för det hela - Sten Wennlo 
- ler nog i sin himmel. Tack Sten för 
att tvåtakt blev turbo-blurr. 

Hur doftar en motor ur origina-
lemballage som bara rullat 5 
mil? Dofttest på Marie Bolks 
Saab 9-5 Aero 2004.

Roland Widarsson och Janne Lidberg vinkar in Saaben som egentli-
gen inte finns; Saab 9-5 Sportkombi. Sista vintern som bruksbil. Se-

dan blir Svante Erikssons Saab 
900 1995 SE en sommarbil. Till 
vänster Henrik Glad som utveck-
lat eSID. 

Parkeringsassistans i rätt uniform. 
Cosmic Blue Saab 9-5. 

Lucas tändsystem. Turbo-blurr. Årstider är 
något sekundärt för Saab-entusiaster.

I samma familj sedan tillverk-
ningsåret 2000: Griffin. Karin Adolfs-
son följde den längs linan på fabriken 
och "vill inte klippa navelsträngen". 

av Leo Pedersenav Leo Pedersen
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Proffsrenovering av S&R-ratt
Originalrattar i skinn, eller var-
för inte tillbehörsrattarna som 
S&R, Momo m.fl. förhöjer inte 
bara interiören utan även hela 
körupplevelsen ett par snäpp. 

Men det gäller att man tar hand 
som skinnratten, och oavsett om-
vårdnad så slits de ändå. 

Till slut kommer man till det läget 
där ratten inte längre ser så trevlig 
ut, och inte längre förhöjer varken 
interiören eller körupplevelsen. 
Vissa rattar, som kanske bara har 
punktslitage går att rädda med ny 
färg och impregnering, man kan 
göra det själv eller leja bort det. 
Men vissa rattar är tyvärr så långt 
gångna att det inte går att reparera 
utan att byta ut skinnet och dess 
sömmar. 

Här finner ni en S&R-ratt som jag 
införskaffade för några år sedan vid 
marknaden i Kråkvillan i Norrkö-
ping. Ratten är rak och fin i ekrarna 
och lacken håller fortfarande bra 
finish trots lite patina. Skinnet är 
som ni ser helt och hållet bortom 
räddning. Här går det inte att färga 
in och impregnera skinnet. Skinnet 
har rejäla torrsprickor och flagnar 
vid vidröring. Det är tyvärr helt nytt 
skinn som gäller som man vill fort-
sätta använda ratten utan avsmak. 
Jag har tidigare renoverat rattar 
med färdiga kit, men dessa har 
varit i syntetiskt skinn, och det 
håller tyvärr inte i längden. Men 

jag har fått rekommendationer från 
en firma som åtar sig jobb som 
rattrenoveringar, för förhållandevis 
rimliga pengar. 

De åtar sig även att göra modifika-
tioner på ratten i form av inlägg av 
endera hårt eller mjukt material, 
avfasningar samt flertalet olika val 
avseende material som nappaläder, 
perforerat läder, alcantara, mocka 
samt val av färg på sömnadstråden. 
Kvalitén av vad jag sett är överlag 
väldigt bra.
Firman som gör jobbet ligger i 
England. Man skickar helt en-
kelt dit ratten, tillsammans med 
kontaktuppgifter, val av material 
och sömnadstråd. Arbetet tar ca 
3 veckor från det att de mottagit 
ratten. Jag har valt att eftersträva 
originalet så gott som det går. Så 
ratten kommer kläs om med svart 
nappaläder och ha röd sömnad-
stråd. Så här såg ratten ut när den 
skickades iväg.

Snabbspolning ca 5-6 veckor 
framåt. 

Ratten anlände hos företaget i 
England, sedan blev det tyst.
Efter ca 5 veckor får jag en e-post 
om att ratten är klar, och att den är 
redo att skickas. Jag behövde bara 
betala, vilket jag gjorde med Pay-
Pal. Enkelt och smidigt samt gan-
ska säkert. Erhåll spårningsnum-
mer på försändelsen och sedan var 
det bara en lång väntan. 

Här nedan ser ni bilderna på 
resultatet. 
Jag måste säga att jag faktiskt blev 
positivt överraskad. Ratten känns 
riktigt bra, skinnet sitter verkli-
gen fast, är korrekt spänt samt att 
sömmarna är bra och hårda som 
de skall vara. Nu är inte sömmarna 
likt originalet på dessa S&R-rattar 
från Momo, utan mer likt dem hos 
Moto-Lita, men det gör det samma. 
Känslan är en splitt ny ratt. 

Denna kommer endera hamna i 
min 99:a som snart är färdigställd 
efter lång renovering eller i og-ca-
ben.
Företaget som gjorde jobbet heter 
Royal Steering Wheels, och huserar 
som sagt i Buckinghamshire, Eng-
land. På deras hemsida www.royal-
steeringwheels.com finns kontakt-
uppgifter och ett orderformulär. 

Priset att låta någon annan göra jobbet istället för att försöka själv är 
givetvis högre än om man själv gjort jobbet, och kanske dyrare än att 
köpa en tämligen ok begagnad ratt i bra skick. Men det är inte alltid man 
springer på fräscha begagnade rattar, och på det här sättet så får ratten 
ett nytt liv igen och man får känna upplevelsen hur det var att hålla dessa 
rattar när de var nya. Det är således svårt att sia om operationen ovan 
var värt det. Totalt med inköp, renovering och fraktkostnader så landade 
priset för denna ratt på lite över 3000kr. Dyrt eller billigt, det får ni som 
läsare själva avgöra.  
 
Oavsett, så tycker jag Royal Steering Wheels levererade långt över förvän-
tan. Personligen kommer jag troligen skicka iväg ytterligare en ratt jag 
har på hyllan som är i behov av lite omvårdnad. 

Text och foto Lars Söderlund

Uppstyrt lägeUppstyrt läge
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Det preliminära programmet ser i stora drag 
ut som följer:

Fredagen den 10 juni:
Museet öppet 10.00-20.00. Saabseminarier. På kvällen en ceremoni där Ursa-
aben och Saab 92 kommer att stå i centrum.

Lördagen den 11 juni:
Museet öppet 10.00-18.00. Saabseminarier, utställning med entusiasternas 
Saabar på Innovatumområdet. 

Söndagen 12:e juni:
Museet öppet mellan 10.00-18.00. Den traditionella Saabmarknaden. På Kin-
nekulle Ring kan du prova din Saab under ordnade former.

För er som varit tidigare gästat festivalen så kan det vara bra att tänka på att 
området runt museet har förlorat en del parkeringsplatser sedan förra gång-
en. Det finns risk för att alla som vill ställa ut sin Saab inte kan komma in på 
området med den. Så på lördagen gäller det att komma i god tid för att vara 
säker på att få en plats. 

3-dagarspass för festivalen kommer att säljas via www.tickster.se i god tid 
innan festivalen startar.

Mer information on festivalen kommer fortlöpande att läggas ut på www.
saabcarmuseum.se och på facebook allt eftersom planeringsarbetet fortskri-
der. 
För tips om camping, hotell, restauranger med mera i Trollhättan och Väners-
borg, surfa in på: 
www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/

Text Peter Bäckström

Den 10-12 juni händer det! 
Saabs bilar fyller 75 år och det 
kommer att firas i Trollhättan 

med utgångspunkt från Saab Car 
Museum.  

Fredagen den 10 juni 2022 är det 
faktiskt på dagen 75 år sedan som 
Saabs bilprojekt 92 premiärvisades 
på personalrestaurangen Terassen i 
Linköping. 

Naturligtvis kommer Ursaaben, 
Saab 92, Gunnar Ljungström, Sixten 
Sason, Olle Landby, Rolf Mellde och 
de andra pionjärerna att vara i cen-
trum under helgens aktiviteter. 

Saabfestivalen, eller Saab Car Mu-
seum Festival som den numer heter 
arrangerades för första gången 1992 i 
Trollhättan och har sedan dess ar-
rangerats i stort sett vartannat år.

Den senaste festivalen var 2019 och 
det är tre år sedan. Anledningen till 
det längre uppehållet är att passa in 
festivalen med 75-årsjubileet.

Detta är en festival som arrangeras 
av Saabentusiaster för Saabentu-
siaster. En röd tråd genom alla år 
är funktionärerna från Svenska 
Saabklubben, Saab Turbo Club of 
Sweden och Club Sonett Sweden 
som står för värdskapet och myck-
et av det praktiska arbetet i detta 
jättearrangemang tillsammans med 
Saab Car Museum. 

Saab Car Museum Festival är i all-
ra högsta grad internationell och 
många utländska besökare väntas 
komma till Trollhättan. 

Många internationella besökare väntas till jubileet Många internationella besökare väntas till jubileet 

Saabvärlden möts i Trollhättan. Du kommer väl?Saabvärlden möts i Trollhättan. Du kommer väl?

Bakrutan 1-22 Bakrutan 1-22

Saab Car Museum Saab Car Museum 
Festival 2022Festival 2022

SAAB SAAB 
 75 år 75 år
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av Lars Söderlundav Lars Söderlund

1972, blir Björn Borg den yngste någon-
sin att spela en Davis Cup-match i tennis, 
när han då 15 år gammal, gör sin debut i 
svenska landslaget i tennis och besegrar 
nyzeeländaren Onny Parun.

Samma år introducerar SAAB en innova-
tion som kommer bli mer eller mindre 
standard i svenska bilar och ett hett till-
val på den många andra marknader, än 
idag. Vilken innovation var det? Stolsvär-
men givetvis. 

1972 var Saab 99 den första bilmodellen 
i världen att erhålla uppvärmda stolar 
i framsätet. Samma år introducerades 
även självreparerande stötfångare som 
kunde klara av kollisioner i lägre hastig-
heter utan att behöva bytas ut, men mer 
om dem blir det kanske i ett annat litet 
kort reportage. 

Stolsvärmen var inbyggd i sittdynan och 
ryggstödet och aktiverades automatiskt 
när tändningen var påslagen och tempe-
raturen i interiören understeg 14 grader. 

En inbyggd termostat stängde av stols-
värmen när temperaturen i stolen nådde 
ca 27 grader. Någon var även tvungen 
att sitta i stolen för att stolsvärmen skulle 
aktiveras. 

I den reklam som gavs ut gällande stols-
värmen förespråkade man stolsvärmen 
för de som hade ont i ryggen, men även 
som något som skapade mer körgläd-
je och i slutändan även en större total 
säkerhet. 

25 år senare, introduceras nästa stolsinn-
ovation från Saab, även den kanske i ett 
annat reportage i framtida bakruta. 

Inblick i innovationInblick i innovation
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Stockholmssektionens träff-å
r 2021

Stockholmssektionens träff-å
r 2021
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2020 avslutades tråkigt med ett par 
planerade träffar som fick ställas 

in på grund av att coronan började härja mer 
när kylan kom tillbaka. Hur skulle nästa år, 
2021, bli? 

Vi tänkte optimistiskt och planerade in en 
semmelfika på Rosenhill i slutet av januari, 
inte helt oväntat var vi tvungna att ställa in 
den.
I februari hade vi årsmöte, vilket vi fick utföra 
digitalt, tråkigt men nödvändigt.  I början på 

mars började allt se lite ljusare ut och vi våga-
de oss på att ordna en liten fikaträff på Mel's 
garage i Enköping. Det märktes att folk var lite 
svältfödda på träffar, då det dök upp Saabar 
från alla möjliga håll, hur många är jag osäker 
på, men ett tjugotal var det säkert. Det var gott 
om plats och trevliga bilar att titta på, både 
inomhus och utomhus. 
Den 10 april åkte vi till Skokloster slott och 
fikade, ca 20 bilar deltog och de flesta hade 
hunnit få ut sina sommarbilar.

Förra sommaren var Frukostklubben Bil & 
Bulle inställt, tidningen Klassiker och AHK 
ville inte arrangera jätteträffar med smittlä-
get som var då, fullt förståeligt. Vi ordnade 
då Saab och fika för oss själva i Stockholm. 

I somras var det en annan person som tog 
tag i det och kallade till ”Morgonfika i huf-
vudstaden” på ungefär samma platser och 
samma tid, lördag 06.00-08.00. 
Sjöhistoriska muséet på Gärdet 24 april 
var den första och besöktes av 15-16 bilar, 
varav ungefär hälften var av märket Saab.

Äntligen maj och alla upplagda båtar var 
borta från vår utställningsplats i Årstaviken. 
Tisdagen den 4:e fick vi äntligen träffas på 
hemmaplan och sparka däck, snacka om allt 
och inget samt fika eller äta middag på Skro-
vet. Första veckan kom det 8 bilar, som minst 
var det 5 bilar en tisdag, när det var flest var 
det drygt 20. 

Jag vet inte hur många olika personer som 
varit där i sommar, men det känns som om 
många gamla, men också många nya ansikten 
dykt upp. När det gäller bilarna så har fler än 

"38 träfftillfällen har erbjudits"

Tommy Erikssons fina 
93-58 som fick pris 
som träffens tuffaste 
bil i Taxinge.

 Tisdagsträff i 
Årstaviken.

Gotlands-
träff på 
Gangvide 
farm i När.

Taxinge slott, Fredrik Ekendahls 
och Gerda Perssons 95-78 i för-
grunden.  Bil & Bulle vid Bergianska 

trädgården.

Magnus Johanssons 99-83 och 
Anders Dahls Sonett -68 på Fårö

Stockholmssektionens tr
äff-år 2021

Stockholmssektionens tr
äff-år 2021
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Helgtur till Trollhättan 30-31 oktoberHelgtur till Trollhättan 30-31 oktober
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ännu ett gäng, 16 Saabar körde sedan kortege 
till Nifsta, där säkert lika många av våra Saab-
trogna vänner redan befann sig. 

Den 10  juli firade Gotlandssaaben 30 år ett 
år försenat och vi passade på att åka över med 
7 bilar till Gotland, en av våra medlemmar 
fanns redan på ön och deltog även han på träf-
fen i När. Mycket trevlig resa som vi planerar 
att göra om i sommar.  

Lördagen 17 juli var det dags för en äkta Bil 
& Bulle på Hellasgården, för första gången 
sedan pandemin slog till. Klassiker och AHK var 
med igen och träffen var större än de innan.

Som bekant har det varit tunt med träffar 
sista två säsongerna på grund av ett 
envist virus döpt efter en öl... 

När så Magnus Dufva från Saabklubbens Stock-
holmssektion kallade till en helgutflykt med 
museibesök mm, så var det bara att kolla om 
man kunde hänga på trots att man inte är 08:a.
Det visade sig inte vara några problem – tack 
för det!
 
Två minibussar lämnade Stockholm tidigt 
lördag morgon, en för upphämtning söder 
om Mälaren och en norr om där jag klev på i 
Västerås.

Bussarna sammanstrålade i Arboga för en 
gemensam fikapaus, inte nog tidigt enligt 
Magnus Johansson vars kaffeabstinens var 
tydlig.

Färden fortsatte sydväst med lunchpaus på 
Tre Älgar i Grästorp där vi dessutom kunde 
beskåda hur de lokala junior-raggarna hopp-
ade på biltak och spelade hög musik.
Det verkar ändå finns lite hopp om fortsatt 
fordonsintresse bland ungdomen och inte 
bara för digitala leksaker, även om de sved lite 
att se hur de behandlade bilarna.

De första möttes upp i 
Häggvik och i Upplands 
Väsby hämtade vi upp 

120 st unika bilar varit på plats, imponerande!

15 maj var det tidig lördagsfika på Block-
husudden med ca 25 bilar. 

Den 5 juni kom vi på att vi måste göra något 
på nationaldagen, så vi slängde ut en blän-
kare i fb-gruppen om träff dagen efter på 
Rosenhill. 7 personer i 5 bilar dök upp och 
åt nationaldagsbakelse. Lördagen efter, 12 
juni, var det dags för fika 06.00 igen, den här 
gången på Långholmen, flest Saabar igen, 
som vanligt.  

Vi lät midsommarhelgen passera och den 1 
juli var det dags att ta en gemensam tur till 
Nifsta gård där en stor bilträff med hund-
ratals bilar ordnas varje vecka på somrarna. 

Taxinge Slott besöktes 
den 7 augusti när Björn 
Gille för tredje gången 

"Optimism fanns inför 2021" "Hoppas på den klassiska Söderturen 2022"

arrangerade Saabträff i Slottsträdgården. Trots 
att meteorologerna hotat med regn kom det 
112 Saabar av olika modeller och skick. 
14 augusti var det Bil & Bulle vid Bergianska 
trädgården och jag lyckades få punktering 20 
i 6 på morgonen!

21 augusti var vi på kanotklubben vid Sundby 
gård i Huddinge, där Lars Eriksson och Ro-
ger Karlsson bjöd på korv och fika. Det blev 
en trevlig dag med många bilar och väldigt 
mycket Saabsnack. 11 september var det dags 
för årets sista Bil & Bulle på Drottningholm. 28 
september var sista tisdagen i Årstaviken för 
säsongen.
Sista helgen i oktober hyrde vi 2 minibussar 
och åkte till Saabmuséet i Trollhättan, bodde 
på Hotell Kung Oscar och på vägen hem stan-
nade vi i Götene och besökte Rubens maskin-
historiska samlingar, ett fantastiskt ställe och 

en väldigt trevlig resa. 21 november hade vi 
fika på Säby gård i Jakobsberg och vi avslu-
tade träffåret 12 december med glögg och 
pepparkakor på parkeringen vid Danderyds 
kyrka för att sedan ge oss ut på en ca 10 mil 
lång resa på härligt kurviga småvägar för att 
till slut landa vid Wira Bruk, där vi fikade och 
hade allmänt trevligt.

Trots pandemin har vi lyckats hålla igång bra, 
vi har varit noga med att alla som deltar i träf-
farna ska vara friska.  

Under året har Sektionen deltagit i 16 träf-
far utöver de 22 gångerna vi haft fikaträffar 
i Årstaviken, alltså sammanlagt 38 tillfällen 
under 2021. 
Hoppas att vi får en ännu bättre träffsommar 
2022 och att vi återigen ska kunna arrangera 
den klassiska Söderturen i början av maj.

Text & foto Anders Dahl

Helgtur till Trollhättan,
Saabmuseet var ett utav målen.

Med minibuss mot väst. Saab 96 -66 ägs av Ulf Bohlin, 
Trollhättan. Ulf deltog på lördagkvällen och vinkade av 
på söndagen.

Sportiga 96 och 99 

häckar i Årstaviken.

Edvin Hagbergs 900 
Turbo -85 och John 
Jonassons 900 T -91 
med Toppola.

Fredrik Ekendalhs Sport -63 och 
John Jonassons 900 CAB -88.

Urban Trued och Tommy Eriksson 
diskuterar motortrimning på Saabmuséet.

Hemligt studiebesök på helgutflykten till Trollhättan 
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Text: Anders Dackemyr
Foto: Anders Dackemyr, 
Anders Dahl & Magnus Dufva

BOKA IN 22 MAJ TILL 
TJOLÖHOM CLASSIC MOTOR!

Preliminärt program:

* Fantastiska utställarfordon
* KAK Racing Show
* Helikopterflygning
* Flygförevisning med SK 61
* Ansiktsmålning och hoppborgar 
   för de små
* Våfflor, korv, hamburgare, godis 
   och dryck
 
Saabklubben kommer att närvara, du 
är välkommen oavsett om du har en 
gammal SAAB 92 eller en modern SAAB 
NG 9-5

Anmäl ditt intresse via klubbmästare-
mailen klubbmastare@saabklubben.se. 
(detta för att vi ska veta hur stor plats 
vi behöver, vi anmäler sedan vidare) 

Anmäl dig senast 20 april. 

Ca 1 vecka innan kommer du att få en utställarpdf. 
Den ska  du har väl synlig i framrutan vid ankomst, 
så blir du guidad till rätt område. Du måste vara på 
plats inne på Tjolöholms Slott senast klockan 08.30 
och vara beredd att stanna till klockan 16.00.

                          Chansen finns att din bil kan bli klub-
bens utvalda SAAB. Tjolöhom Classic Motors jury 
har lovat att komma och kika på våra bilar och välja 
en som faller dem i smaken.

Som utställare får du en liten påse vid ankomst med 
bland annat en biljett som ger dig kaffe och fralla. 
Mat och dryck kommer att finnas att köpa på områ-
det.
OBS ! Ingen anmäler sig själv. 
Anmäl till klubben och vi anmäler alla tillsammans.
Fri entre för utställare + 1 passagerare

Tjolöholm Classic Motor har funnits sedan 1993.  
Ca 1300 utställda fordon ställs ut.

 

Gemensamt Saab-deltagande på TjolöholmGemensamt Saab-deltagande på Tjolöholm
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Därefter egen rundvandring i muséet.
Där fanns även Claes Johanssons utställning 
”Mopeden – en svensk designhistoria” fortfa-
rande visades – nostalgi med hög klass som 
kan rekommenderas!
 
Lördag kväll var det middag på hotell Kung 
Oscar där vi också övernattade. En och annan 
pilsner slank ner för att inte strupen skulle 
torka ut av allt SAAB-snack.
Extra roligt var att några lokala saabprofiler 
anslöt till middagen.
 
Eftersom helgen sammanföll med sommar-
tidsomställningen fick vi dessutom en timmes 
extra sovmorgon innan avfärd.

Ett tänkt extrastopp hos Erik Ödman på re-
turresan mot Stockholm grusades av tveksam 
vägdirigering av Fredrik. Kanske vi kan göra 
ett nytt försök nästa år?

Anders Dahl hade gått och varit lite hemlig 
av sig under hela resan. Det visade sig att 
han planerat in ett hemligt studiebesök - Ru-
bens maskinhistoriska utanför Götene.
Jisses vilken samling tändkulemaskiner, en av 
de mest kompletta i världen om jag fattade 
rätt. Besök på det här stället är ett måste för 
alla motornördar!
Vi fick en roande guidning av Tore Blom som 
avslutade med att köra en vända med en sina 
körbara maskiner. Denna tändkuletraktor var 
nytillverkad i Polen efter gammal förlaga från 
Lanz Bulldogg.
 
Trötta vändes sedan kosan nordost och 
hemåt. Kort bensträckare i Västerås och titt i 
mitt garage innan jag sa farväl till 08:orna för 
deras sista färd hem.
 
Stort tack till Magnus Dufva & Anders Dahl 
för en trevlig och välarrangerad träff.

PS. Har ni inte kollat in Claes utställning ”Mo-
peden – en svensk designhistoria” än, så har 
ni chansen att göra det i Linköping snart, på 
Länsmuseét med start i mars.

 
På Saabmuséet fick vi en föreläsning av Erik 
Svendsen som har arbetat med motorutveck-
ling på Saab från sent 60 tal fram till 2000-ta-
let. Han började med en dragning om SAAB's 
historia, som vi kanske hade bättre koll på 
själva, men därefter en intressant djupdyk-
ning om en motors effektivitet vid olika varv-
tal och belastning. 

Rubens Maskinhistoriska.

Mopeden . en svensk designhistoria.

The "Foden" steam wagon, 
ånglastbil från 1907. Den 
körde ut öl från ett bryg-
geri i Manchester.
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Insänt till Bakrutans brevlå
da

För ett antal år sen, 2007, hade jag i 
uppdrag att skriva en 100-årsskrift 
för Trollhättans Ingenjörsklubb. I 

klubbens protokoll finns en del av Saab:s 
historik, genom protokoll/referat där 
Ingenjörsklubben hade gästats av före-
dragshållare från Saab.

År 1959 höll Gunnar Ljungström ett 
föredrag med rubriken "Varför framhjuls-
drivna bilar?" I protokollet från det mötet 
fanns ett kort referat av Ljungströms 

föredrag, som jag naturligtvis tog med i 
100-årsskriften.

Det referatet kanske kan vara av intres-
se för Bakrutans läsare?.
Eftersom det är jag som har skrivit 
boken så är det inget problem med 
copyright.

Med vänlig Saab-hälsning
Anders Drougge

Gammalt referat från Gunnar Ljungströms föreläsning 

  Varför framhjulsdrivna     bilar?Varför framhjulsdrivna     bilar?
för Trollhättans Ingenjörsklubb år1959
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Håll även koll på vår Facebooksida: 
Svenska Saabklubben/Stockholmssektionen eller Saabklubbens forum.
Det händer att vi lägger upp träffar där med kortare varsel, eller kompletterande in-
formation till våra befintliga träffar.
Hoppas vi ses!
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StockholmssektionenSektionsnytt

Sektionsansvariga

Norrland
Thomas Ramsell, 070-312 43 39

norrland@saabklubben.se

Stockholm
Urban Trued, 070-647 08 14
stockholm@saabklubben.se

Gotland
Fredrik Palmer, 073-0320902

fredrik.palmer@edu.gotland.se

Göteborg
Mats Kadmark, 073-672 30 72

gothia@saabklubben.se

Trollhättan
Roland Widarsson 072-7329566

trollhattan@saabklubben.se

Saab Mitt i Västra Götaland
Stefan Johanzon

sjohanzon@gmail.com
Göran Fredriksson

goran.fredriksson@telia.com

Blekinge
Micke Lindström 0793-338216
micke@saabsonettsweden.se

blekinge@saabklubben.se

Skåne
Bengt Åkesson, 0415-402 22

skania@saabklubben.se

Träffsamordnare

Uppland
Lars-Åke Karlsson, 018-36 77 06

Hallandia
Mats-Ove Fredlund, 070-698 93 

52
hallandia@saabklubben.se

Gästrikland
Martin Agstam, 026-12 96 26

I övrigt samma träffsamordnare 
som sektionsansvariga.

Saabklubbens Skåniasektion
Planerna kan ändras beroende på hur det blir med restriktioner och liknande framöver.
Vi har dock alltid regeln – är du sjuk så stannar du hemma – annars är du alltid välkommen.

Håll koll på vår Facebooksida, vår hemsida samt på SSK:s forum, så ska vi försöka hålla er uppdate-
rade.

 20/2  har vi vår klassiska semmelfika på Cafe Rosenhill, Grödinge.
           Vill man åka gemensamt så träffas vi på Shell Botkyrka, St Botvids väg, kl 12:00.
           Vill man åka direkt till Rosenhill så räknar vi med att vara där kl 13:00.

21/2  Håller vi i Stockholmssektionens årsmöte. 
          Det börjar klockan 19:00, Kostervägen 12, Lidingö.
          Vi kommer även att få ett föredrag kring optimering och trimning av en tvåtaktsmotor.           

12/3   Vi besöker Olsberg MSE i Nynäshamn. De bygger och servar rallycrossbilar 
           till världseliten. 
           Vi kommer anordna en gemensam körning dit på mindre vägar och i samband med
           verkstadsbesöket bjuder vi på en lättare lunch.
           Skicka ett mail till stockholm@saabklubben.se för anmälan och mer information.

23/4    Bil & bulle/Frukostklubben, Skeppsholmen.
            Klockan 06-08
            (Här är det dock oklart om det blir Frukostklubben officiellt, om inte så kör vi Saab & fika)

24/4   Besök hos Polisens fordonsamlingar i Tullinge.
            Stockholmssektionen bjuder på inträdet vid uppvisning av SSK medlemskort.
           Skicka ett mail till stockholm@saabklubben.se för anmälan och mer information.

3/5     Säsongens första veckoträff för Stockholmssektionen.
          Som tidigare träffas vi från klockan 18 vid Årstavikens segelsällskap/restaurang Skrovet,
          Hammarby slussväg 19. 
           
           Vi träffas där varje tisdag fram till slutet av september.

7/5     Söderturen. Vår klassiska träff där vi kör en slinga genom de södra delarna av Stockholm och  
           svarar på kluriga frågor. Det kommer mer information längre fram, men notera datumet redan  
           nu!

Aktuell evenemangslista 2021-12-30
Månad Datum Träff/evenemangsplats

Mars 26
Saabklubben årsmöte T-hättan. Info kommer!

Maj 26
MHK Skåne Gröna Träffen Kyrkheddinge 1000

Juni 10-12
Saab Museum Anniversary Festival Trollhättan

Juli 1
MHK Skåne Cruising Landskrona Ven-terminalen 1900

Juli 1 - 3
Svenskt sportvagnsmeeting Knutstorp Ring

Juli 9
Preliminärt Saabträff Nostalgicaféet Tryde

Juli 23
Thulinträffen Citadellet Landskrona

Aug 13
Sommarträff 2022 Ring Knutstorp Info kommer

Sep 25
MHK Skåne Gula Träffen Kyrkheddinge 1000

Sänder lite info om planerade kommande evenemang som 
Saabklubbens Skåniasektion brukar deltaga i. 
Allt beror dock på hur Coronaviruset utvecklar sig. 

Aktuell uppdaterad lista finns på:
https://saabklubben.se/skane/traffar.html

    29        28



Bakrutan 1-22 Bakrutan 1-22

Ny lokalsektion! 

Sektionsnytt

Flygflottiljen F16 Uppsala våren 1977.
En värnpliktig packar in J35 Drakens bromsfallskärm i en Saab 95 efter landning. 
Fotograf Roine Andersson Insänt av Martin Bergstrand

Insänt till Bakrutans brevlåda

Saab Mitt i Västra Götaland
Saab Mitt i Västra Götaland

Vi är väldigt glada att kunna meddela att 
Svenska Saab Klubbens nya sektion, Saab 
Mitt i Västra Götaland, nu har startat.

Tankarna på denna sektion,  som i första hand 
samlar Ng modellerna av Saab, d v s Ng 9-3, 
9-4, 9-5 och 9-7, föddes under förra våren.

Då samlades ett glatt och spontant gäng ägare 
till dessa modeller och började åka på vecko-
träffar som t ex Motortorsdag i Lidköping och 
liknade arrangemang! På helgerna kunde det 
bli rundturer i Västra Götaland.

T ex den 6 juni var det samling vid Saab museet 
för och åka vidare på trevliga vägar till Klädes-
holmen. Förutom ett stort intresse för Saab och 
då speciell de nyare modellerna, gillar vi att ha 
kul tillsammans.

Så startade det och eftersom de flesta av oss 
bor ”Mitt i Västra Götaland” var namnet på sek-
tionen givet. Vi månar som sagt om de nyare 
modellerna men naturligtvis är alla Saab ägare 
välkomna!

Låter detta intressant? Kontakta då Stefan eller 
Göran för mer info på nedanstående mailadres-
ser:

sjohanzon@gmail.com; eller goran.fredriks-
son@telia.com;

Mvh/Göran & Stefan

Här kommer lite information från 
Saab Mitt i Västra Götaland ang vår/sommar träffar
Söndag 8 maj. Vårträff i och omkring Borås. Mer information kommer senare.

Söndag 22 maj. Tjolöholms Slott. Vi har reserverat plats för max 15 bilar så anmälan måste 
ske till oss senast 31/3. Sänd ett pm med telefon nr och reg nummer. Mer info kommer 
efter anmälan.

Lördag 11 juni. Saab Festival i Trollhättan. Special arrangemang för Saab Cab sen em och 
kväll. Mer detaljer kommer!

Gällande vårträffen den 8 maj betalar medlemmar i Svenska Saab Klubben ingen avgift. 
Övriga deltagare betalar självkostnadspris!

Alltså ett bra tillfälle att bli medlemmar i Svenska Saabklubben!

Kontakter: sjohanzon@gmail.com; eller goran.fredriksson@telia.com;

Stefan Johanzon

Göran Fredriksson
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Köp & Sälj
Att annonsera fungerar, prova själv!

Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se
Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

Saab 9000 CD
gjord i 60 exemplar 

KÖPES
Saab 9000 automat
Saab 9000 automat, helst 2,3 A50 eller aero, 
Saab 9-3 aero 2000-02 automat, lågmilare i bra skick är 
extra intressanta (gubben har blivit bekväm)
Smärre defekter okej men inga rostburkar
Även:
vindavvisare till 9000, kassettstereo till 9-3 OG

saabmartin@telia.com, 0768-039352

SAAB 900 classic coupè turbo eco-
power, 1991, 272.000 km, hp 141, 
Interior Leather Grey, Color Black, 
FOR SALE . There is no known 
mechanical or bodywork damage . 
Everything is in a very good condi-
tion . No rust at all.

No known faults and there are no 
warning lights on the dashboard. 
PRICE and LOCATION : 
€ 12.000 , Tuscany – Italy

Thank you very much and Regards, 
/ Stefano

SAAB 900 
Classic Coupè for Sale

Stefano Vannini
Cargo Consulting S.r.l.
Via Rodolfo Morandi, 16/e
06012 Città di Castello (PG) - Italy
Ph +39 075 852 29 18 - 
Fax +39 075 852 37 33

Mob. +39 335 54 91 122
E-mail: stefano@cargoconsulting.it

På grund av bl.a. åldersskäl vill 
jag nu sälja "Pärlan" som varit 
min ögonsten sedan 1996. 
Bilen är en SAAB 9000 CD (den 
s. k. brasiienmodellen) byggd 
endast i 60 exemplar 1991 och 
som utrustades med alla fines-
ser som då fanns. 
Anledningen var att SAABs 
ledning tänkt att försöka bryta 
sig in på den Brasilianska mark-
naden.

De 60 bilarna lastades på båt 
för befordran till Brasilien men 
under tiden fick GM reda på 

SAABs planer och då hade GM en 
Opel i samma storlek som 9000 
som var en försäljningssuccé. 
Order gavs att SAAB skulle lägga 
ner det projektet. 
Bilarna återbördades till Trollhät-
tan men då modellen dels var för 
dyr  och dessutom inte ingick i 
SAABs ordinarie modellprogram 
gick den inte att sälja i Sverige 
varför en del tjänstemän fick ut 
dem som tjänstebilar.

Jag lyckades köpa loss den 1996 
och har sedan behandlat den 
som ett skötebarn. Bilen avställs 
och garageras under vintern och 
är numera veteranbil och endast 
ute c:a 3-4 månader per år.

Då endast 60 bilar byggdes 
finns troligtvis inte många 
kvar, kanske denna är den 
enda, i alla fall inte med den 
finish som "Pärlan" har. 
Bilen är i alla år servad och 
i övrigt omskött av samme 
SAAB expert som tidigare var 
anställd på SAAB. M
ätarställning visar c:a 29000 
mil vilket jag kan garantera då 
jag ägt bilen sedan 1996.
Utgångspris 120000 SEK
Bilen måste ses. '
Vid ev. intresse kontakta 
Lennarth Josephson tel.070-
7194857 el.0521-65555. 
e.mail: lennarthjosephson@
gmail.com

Saab 900 
Talladega

Årsmodell 1997.
Nytt bromssystem 
bak,rost åtgärdat, AC ok. 
Dörrlås ok, motorn bra 
med nytt batteri och 
tändbox.
Bra skick med andra ord. 
Intresserad? 

Tfn. 076 106 1063
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I want to sell my car :
Body is like new!!!!! Lokari
Engine:
All bearing shells Piston 1700 with more compression 
Heads from Liebl converted to lead-free, all valves 
new, larger outlet from V6, channels smoothed, outlets 
expanded to 38mm Oil pump with more delivery capa-
city Spur gears new, the good ones. Water pump new 
Cluch new F&S complete All water hoses silicone gray 
New thicker cooler with e-fan Weber Carburettor 32/36 
A5 Simmons Exaust.

Landing gear: All sockets (except thrust struts) new 
from the Saab Commander Shock absorbers in front 
Sachs Touring, rear NOS. Brake discs, calipers and EBC 
Green Stuff Brake drums, cylinders, ropes and jaws. 
165 Hankook tires Brake main Cylinder new.

Inside: All seats reupholstered with BMW synthetic 
leather and MB 190 fabric Carpet new

Heaven new Rear paneling and trunk new with BMW 
imitation leather. The steering wheel is padded and 
covered with leather. Monte Carlo fittings (used) with 
mileage speedometer. Bushings from the shift linkage 
Windshield with green wedge

And then the paint new. Only 3000KM droven since 
Restauration.
Car is located in Herford Germany

Asking Price:  15000€
Contakt:  email  br22dw@aol.com  
Phone 0049 1722311268

Complete restored Saab 95 ex Police 1973

Hej! Har en SAAB 900i som har gått mindre än 8000 mil. 
I fint skick men lite rost i hjulhuskanterna.
Oljebyte motor och bromsar servade 2021.
Nytt batteri 2020.

Johan Johansson
0709-270415
joh58joh@icloud.com
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2 Tak till 96 2T. Med A o B stolpe. 100kr st. 
1 del av Rallybur. 96a. 100kr. 
2 Bakrutor 96 sport. 400 kr. 
Flera dörrar...skärmar...chassidelar...rutor...
Rattar...bärarmar. m.m. a 10 kr st. 
Ta allt o mycket mer för 1.500 kr. 

MVH. Ingvar Lindberg. 
Verumsvägen 9.   28262 BJÄRNUM. 
Tel
0707414362

Saabdelar säljs

Vi vill sälja vår Saab som förva-
ras i vårt garage ! Den körs ej 
på vintern !
Den är rostfri o är bara körd 
11000 mil, utan rost och vissa 
motordelar bytta.
En skada på höger bakskärm 
sänker priset. 
Vi vill ha 18 tusen för vår gamla 
veteran ! Ring Roland Karlsson 
070-5320263

Saab 1985

Önskar köpa förlängda hjulbultar 
16 st  till Saabsport och Montecarlo.

Stig Alm Prästavägen 20
44191 Alingsås
0703664817

Köp & Sälj Att annonsera fungerar, prova själv!
Mejla Köp & Sälj, bakrutan@saabklubben.se

Glöm inte skriva kontaktuppgifter!

KÖPES
Hjulbultar till 
Monte Carlo
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Motorhistoriska
dagen 6 juni

Fira Sveriges rullande kulturarv på en folkfest nära dig: 
#motorhistoriskadagen2022 – läs mer på mhrf.se/6juni!

Foto: Ellen Stensrud Forslund (Gammelbilens Vänner i Värmlands firande 2021)

Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med #motorhistoriskadagen2022, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.
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De flesta känner till MHRF-försäkringen som 
man kan teckna för sina veteranfordon som 
medlem i ansluten klubb (såsom Saabklubben 
givetvis är). 

Med denna fråcka biltransport vill vi puffa för att 
även historiska lastbilar kan försäkras fördelak-
tigt.

Motorhistoriska riksförbundet

Martin Stenlund, Arjeplog, 0961-61 733

Sibylla Gustafsson, Stockaryd, 070-982 07 16

Erik Ljungqvist, Skillingaryd, 072-2156513

Karl Ask, Floda, 073-727 76 47

Simon Wadström, Tibro, 070-156 53 37

Magnus Riley, Trollhättan, 0707-231321

Bertil Maununen, Vintrosa, 019-31 45 23

John Jonasson, Saltsjö-Boo, 08-71 52 429

Lars Söderlund, Hägersten, 072-276 27 44

Martin Bergstrand, Uppsala, 0703-135029

Lennart Holmgren, Sandviken, 026-25 70 

Claes Hedlund, Sundsvall, 070-553 83 30

Björn van Kints, Tällberg, 073-6247523

Rune Danielsson, Umeå, 070-584 47 38

Lars Julle Olofsson, Ås, 070-071 75 75

Psst! Vi behöver fler besiktningsmän i vårt avlånga land, är du 
intresserad? Prata med försäkringsansvarig och besiktnings-
man Michael Rasmussen i Annelöv 070-009 65 40.

Här hittar du
Svenska Saabklubbens egna besiktningsmän

Du bokar din besiktning på mhrf.se/ansok  
Där väljer du också besiktningsman som får din förfrågan  via sin mail och kan 
acceptera eller tacka nej  Det finns besiktningsmän på många orter. Om ingen 
nedan finns just där du bor kan du boka från någon annan klubb. Alla besiktnings-
män kan du hitta på mhrf.se/besiktningsman. Eventuell pappersansökan skickas till 
Saabklubbens försäkringsansvarig vid MHRF  
Michael Rasmussen Billebergav 9, 261 94 Annelöv tel 070-009 65 40

MHRF-försäkringen

Insänt till Bakrutans 
brevlåda

Även lastbilar kan Även lastbilar kan 
veteranförsäkras i MHRFveteranförsäkras i MHRF
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God fortsättning och stort tack till er, 
ni fantastiska kunder som köper reservdelar till 
era exklusiva Saabbilar av SSK Reservdelar AB, 
ni betyder allt för oss!

Var stolta för att ni äger en Saab, så ta väl hand 
om den, då det nu är viktigare än nånsin för 
framtiden, i ock med det värnar du om en del av 
Svensk Industrihistoria. 
Har ni Saabar stående som ni inte använder, sälj 
dem till någon annan som kan ha glädje av dem 
istället och upptäcka hur framåt Saab var i sitt 
tänk på bilar. 

Vi har några punkter som vi vill att ni tänker 
på innan ni betalar fakturan som alltid med-
följer i försändelsen. 

1. Betala fakturan till angivet Bankgiro 886-
2344 eller till Swish nummer: 1233910106!

2. Se till att ange rätt fakturanummer när 
du swishar!

3. Fakturan ligger alltid med i försändelsen 
på delarna ni beställt, ska ni inte använda de-
larna just nu så se till att packa upp försändelsen 
och betala fakturan i tid!

Vi och vår bokföringskonsult som förresten heter 
Maria (som vi för övrigt är mycket nöjda med 
då hon är väldigt skärpt och duktig på bokfö-
ring) lägger ned onödigt mycket tid för att reda 
ut och se till att reservdelsverksamheten får 
betalt för reservdelar i tid. 

Tacksam om ni kan hjälpa Maria och oss med 
ovanstående, i och med det avlastar ni oss på ett 
bra sätt.

Tills sist vill vi ge er ett tips till ägare av de 
nyare modellerna av 9-3,9-5; 

Ta bort bakre innerskärmarna och sidokjolarna 
och rostskydda hjulhusen och tröskellådorna or-
dentligt, rostskyddet är närmast obefintligt där. 
På det viset förlänger du livslängden på bilen.

Vänliga hälsningar: 

Jan Karlsson 
Reservdels och lageransvarig 
SSK Reservdelar AB.

Reservdelsmeddelande från SSK Reservdelar AB
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SSK Reservdelar AB

Adress
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3 

656 71 Skattkärr
reservdelar@saabklubben.se

Besöksinformation
Direktförsäljning sker efter 

överenskommelse via telefon eller mejl

Telefontider
Tisdag - torsdag 08.30 - 16.30

Lunchstängt 12.00 - 13.00
Telefonnummer 073-03 69 480

Reservdelsråd
Martin Bergstrand

Bo Lindman

Övrigt
Organisationsnummer 867200-6502
https://saabklubben-reservdelar.se/

Befattningshavare
Jan Karlsson

Reservdels/Lageransvarig

Helena Karlsson
Order/Lager

Niclas Karlsson
Reservdelsrådgivare/Lager

Johannes Mukka
Lager

Kampanj Mars 2022!

Oljefilter ”Svenska Saabklubben” 
Passar till följande Saabmodeller med 4-cylindrig ben-
sinmotor;
V4, 99 2,0L, 
900, 9000, 
9-3 1998-2003, 
9-5 1998-2010

Fabrikat: Svenska Saabklubben 
Tillverkningsland: Tyskland
Kampanjpris vid köp av 1st: 68:-/st
Kampanjpris vid köp minst 5st: 60:-/st   
Kampanjpris vid köp minst 10st: 50:-/st   

Art.nr: 930957-SSK  

- Saabfestivalen i Trollhättan 10–12 juni 2022, 
mer info om det i BR1 2022
 
- Östgöta Saabklubbs reservdelsmarknad i 
Norrköping 
4 september 2022 

- Reservdelsmarknad SSK Reservdelslager i 
Skattkärr 12 nov 2022 kl 10.00–15.00.
Med huvudinriktning på begagnade reservdelar 
till bra priser. 

OBS!! Ordinarie lager stängt men det går bra att 
förbeställa varor för avhämtning. 

Observera att vi i huvudsak tar med förbeställda 
reservdelar till de olika evenemangen, vi kom-
mer endast att ha med ett mycket begränsat 
utbud av diverse andra reservdelar. 

Därför:  beställ i tid via webshopp, telefon eller 
mail för att vara säker på att få era önskade delar 
levererade. 

Vi reserverar oss för att kalendern kan komma 
att ändras. 

Vänliga hälsningar: 
Personalen på SSK Reservdelar AB i Skattkärr

Evenemang som SSK Reservdelar AB kommer att 
delta/arrangera på under 2022
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Mer nyheter från SSK Reservdelar AB

Orio samarbete!

Vi har kommit överens med Orio som 
säljer Saab originaldelar till de nyare 
Saabmodellerna om ett samarbete som 
innefattar följande: 

Du som medlem kan beställa reserv-
delar till din nyare Saab genom SSK 
Reservdelar AB och därmed erhålla upp 
till 15% rabatt på delarna och samtidigt 
få det skickat till dig från Orio.

Observera att reservdelar och tillbehör 
som Orio har utförsäljning eller kampan-
jer på avgår ingen rabatt!!

Tillkommer gör numera en fraktkostnad 
som är 4 % på nettokostnaden för be-
ställningen, ökade kostnader för bränsle 
är anledningen till att vi måste ta ut 
avgiften.

Vi sparar dessutom på miljön då pake-
tet inte behöver ta omvägar via reserv-
delslagret. 

Hur gör du då: 

-Mejla eller ring till oss på reservdelslag-
ret och beställ det ni behöver. Meddela 
oss gärna ert registreringsnummer på 
bilen du ska ha reservdelarna till. 

-Vi ser till att beställa delarna direkt från 
Orio till er.
-Leveranstid 3-4 dagar.

-Faktura på de beställda reservdelarna 
får ni via mail/brev från SSK Reservdelar 
AB i efterhand. 

Observera följande: 
Reservdelar och tillbehör beställda 
från Orio återtages ej, om det inte kan 
bevisas att delen var felaktigt beställd av 
Saabklubbens reservdelslager eller att 
reservdelen visar sig vara trasig. 

Mailadress: reservdelar@saabklubben.se
Telefon nr: 073-036 94 80 

20% i Rabatt får du om du beställer lagerförda Saab Original 
reservdelar och tillbehör hos Orio vid beställning via mejl eller tfn 
genom SSK Reservdelar. 
Undantag gäller för reservdelar och tillbehör som Orio har kam-
panj eller utförsäljning på, där utgår ingen rabatt. 

Kampanj April
 2022!
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Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från 
Furniture Clinic. Produkterna används för rengöring, 
fläckborttagning och reparation av läder, läderfärger 
m.m. Saabklubbens 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 angiven.Beställningar görs via telefon eller mail. 
Glöm inte att ange ditt medlemsnummer. 
www.rennsporthaus.se, info@rennsporthaus.se, Tel. 
+46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid 
uppvisande av giltigt medlemskort.

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller uppgraderad 
mjukvara samt trim- och originaldelar till nyare mo-
deller av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid regist-
rering på denna sida: https://www.maptun.com/se/ 
Maptun Parts – Svenska Saabklubben. Ange följande 
kod vid registrering: ” SSK2016MT ” 

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” ett brett 
sortiment av produkter för billackering. Har även 
Saabklubbens färgrecept. Saabklubbens medlemmar 
erhåller 10 % rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt 
medlemsnummer vid beställning.

Nätterdals Blästring & Ytbehandling
Vi tillhandahåller tjänster inom blästring, elförzink-
ning och pulverlackering. Blästringen utföres i skåp 
med bland annat glaskulor. Vi tar emot och returnerar 
delar per post om så önskas. Till Saabklubbens med-
lemmar lämnas 20% rabatt på blästringsarbete mot 
uppvisande av medlemskort eller medlemnsnummer.
natterdalsblastring@gmail.com, facebook.com/nat-
terdalsblastring

eSID.se
Klubbmedlemmar erhåller 10 % rabatt på tillbehöret 
eSID2 till Saab 9-3 2007-2014. De köpes enklast via 
klubbens webbshop där rabatten redan är avdragen.

Top n'Trim Shop i Ängelholm
Top n'Trim erbjuder bl a en del lister, innertaksmate-
rial, sufletter mm till din Saab. Saabklubbens med-
lemmar erhåller 10 % på material. Ange kod "saabtts" 
i webshoppen. Top n'Trim Shop Metallgatan 21 C, 
26272 Ängelholm Tel. 042-20 09 69 
www.topntrim.se

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

Sonettclub
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytill-
verkade delar ur Sonettklubbens reservdelslager.
http://www.sonettclub.se/

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på inred-
ningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färgning 
och rengöring av de flesta typer av inredningsmate-
rial, som till exempel skinn, plast, tyg och vinyl.  Alla 
medlemmar får 15 % på alla jobb hos Colorglo i Sve-
rige.

Speedparts i Ingelstad
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 webbshop och 
bockar i rutan för klubbtillhörighet och vilket med-
lemsnummer du har i Saabklubben så dras rabatten 
av från bruttopriset på fakturan. ( Du ser alltså inte 
rabatten förrän du får fakturan).Speedparts Sweden 
AB, Tel. 0522-665220  Fax. 0522-665221  Riksvägen 26, 
355 72 INGELSTAD  www.speedparts.se

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

Medlemsförmåner

Vi har plats för fler samarbeten, 
vill du synas här? Kontakta 
styrelsen!

Medlemsförmåner Detta är Svenska Saabklubben
Styrelse 2021

Ordförande
Karl Ask, Floda 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordförande
Martin Bergstrand, Uppsala, 
viceordforande@saabklubben.
se

Sekreterare
Anton Björklund, Huddinge 
sekreterare@saabklubben.se

Kassör
Lars Söderlund, Hägersten 
kassor@saabklubben.se

Ledamot
Håkan Malmgren, Floda 
ledamot@saabklubben.se

Ledamot
Sibylla Gustafsson, Stockaryd
ledamot2@saabklubben.se

Suppleant
Yngve Ekberg, Huddinge 
suppleant@saabklubben.se

Suppleant
Bo Lindman, Ljungsbro
suppleant2@saabklubben.se

Adress och info
Svenska Saabklubben
Lindskogsvägen 8
44833 Floda
www.saabklubben.se
info@saabklubben.se

Ansluten till MHRF.

Klubbmästare
Sibylla Gustafsson
Håkan Malmgren
klubbmastare@saabklubben.
se

Materialförvaltare
Håkan Larsson, Tibro
Telefonnummer 0504-100 22
klubbshop@saabklubben.se

Medlemsansvarig
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
medlem@saabklubben.se

Valberedning
Jan Hagnell, sammankallande
Mathias Roswall
Göran Sahlen 

Webmaster 
Magnus Jakobsson 
webbmaster@saabklubben.se

Forumsansvarig: 
Mats Jedmo
 forum@saabklubben.se

Moderator forumet:
Jan Hagnell
Mårten Strandmoe

Medlemsskap 2022
Fullt medlemsskap ett år 350 
kr
Familjemedlem 100 kr
Foreign membership magazi-
ne  included, SEK 500
Foreign membership magazi-
ne not included, SEK 250

Medlem blir man på
https://saabklubben.se/
bli-medlem/

Modellombudsmän

Saab 92/93 inkl. GT
John Jonasson, 0707-863208

Saab 96 TT GT MC & Sport
Lennart Holmgren, 070-
6675845

Saab 96 V4 MC & De Luxe
Lejf Blomberg, 070-312 7938

Saab 95 TT & V4
Mattias Roswall, 0143-13 922

Saab Sonett
Hans Eklund, 070-21 27 222

Saabo
Erik Randa, 08-64 64 999

Saab 99
Magnus Dufva, 070-5817158

Saab 900
Michael Rasmussen, 070-009 
65 40

Saab 9000
Mikael Pettersson, 0708-
737537

Saab NG 900 
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab NG 93
Daniel Mattson, 070-846 13 28
daniel@dmat.se 

Saab OG 95
Niklas Zita, niklas.zita@gmail.
com

Modellombudsmän forts

Saab NG 95 & 94X
Jonas Åberg, 070-3053996

Tech-2
Daniel Mattsson, 070-846 13 
28 
daniel@dmat.se 

SSK Reservdelar AB
Adress
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3 
656 71 Skattkärr
reservdelar@saabklubben.se

Besöksinformation
Direktförsäljning sker efter 
överenskommelse via telefon 
eller mejl.

Telefontider
Tisdag - torsdag 08.30 - 16.30
Lunchstängt 12.00 - 13.00
Telefonnummer 073-03 69 480

Medlemsärenden och kansli

Telefonnummer: 0520-411128 

Telefontider Måndagar 13-16 
och Torsdagar 8-12.

Mail:
medlem@saabklubben.se

Vilka vi är
Vi är en aktiv förening som främjar Saabs bilar och tillbehör, 
grundad 1976. 
Saabinnehav är inget krav för att vara medlem, allt som behövs 
är ett intresse för Saabar.
Det är omkring 6100 medlemmar i klubben just nu. De flesta 
av våra medlemmar äger Saabar av alla modeller från de allra 
äldsta tvåtaktarna, modell 92A, till den senaste modellen av 
9-5. Vi är en klubb för alla modeller oavsett ålder på fordonet.

Ett rullande kulturarv
I vårt mål står det att vi vill kunna köra våra Saabar på mor-
gondagens vägar oavsett modell, snart är alla Saabbilar ett 
rullande kulturminne. Detta är vårt främsta argument till varför 
vi finns. Med detta mål jobbar vi på många fronter, bland annat 
genom opinionsbildning genom Motorhistoriska Riksförbun-
det, MHRF, men också genom att ta fram värdefulla reservdelar 
i egen regi och anordna bilträffar. 

Genom att vara medlem hjälps alla åt att bevara Saabs rörliga 
kulturarv så framtiden också får uppleva dessa bilar.

Lokal anknytning
Det finns idag ett antal lokalsektioner anslutna till Svenska 
Saabklubben.  Dessa är Skåne, Norrland, Stockholm,  Göteborg, 
Gotland, Blekinge, Trollhättan, Mitt i Väst och Halland.

Här är samtliga funktionärer i Svenska Saabklubben. Kontakta 
gärna dessa om du har frågor inom respektive område.  
Vänligen notera och respektera att våra funktionärer arbetar 
ideellt, så svar kan givetvis dröja
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www.saabklubben.se/klubbshop
I KLUBBSHOPEN
NYHETER

Vadderad
Softshelljacka

729:-

Väst
Reflekterande

599:-

Jacka
Reflekterande

699:-

Brandfilt

349:-

Vadderad
Softshellväst

599:-

College-
badrock
599:-

Handskar

129:-

Keps/mössa
Reflekterande

199:-

Returadress / return to: Svenska Saabklubben
c/o Företagskonsulten Göteborgsvägen 16A 441 32 Alingsås Sweden
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