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Hej igen! 

Nu är kylan och snön här igen och då står väl Era dyr- 

gripar under täcken och sover i vinteridet. Tänk på att 

det är mindre än ett halvår till de första träffarna 89, 

så går nog vintern fortare. 

Den omtalade medlemsmatrikeln har Ni säkert ögnat i 

genom. Hoppas den är till belåtenhet och att Ni skickar 

vår kassör "Mattan" Carlsson de uppgifter som behövs f5r 

att allt ska bli rätt till nästa utgåva i feb-90. 

Med detta nr finns inbetkort för 89 och skriv nu namn 

och adress tydligt så Ni får någon tidning, och observera 

att sista inbetdaq är 31 januari. Betalar Ni senare risker-

ar Ni att missa ne 1-89. 

Angående årsmötet i mars pågår förhandlingar med SAAB 

i Nyköping om att ha mötet där. Då skulle vi få se film 

och ha riktigt kul tillsammans. Mer om detta i nr 1-89. 

Ha nu en riktigt God Jul och jag önskar Er alla Ett 

Gott Nytt SAAB-år från alla i styrelsen. 

A v' 

_} 
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Medlemsavgift 1988 är 100 kr 
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Valberedning 

EVENEMANGSKALENDER  1989  

Nu är det dags att sätta datum på 1989-års SSR 

evenemang. Så alla ni som tänker ordna en träff, 

garagerunda, rally, marknad eller kanske en 

renoveringstipspratarkväll (nytt ord, va?). 

Hör av er till mig och meddela tid, plats och datum, 

m.m. så att alla träffar kan samordnas och sedan 

sammanställas för bl.a. MHRF kalendern för -89. 

Börje Eriksson Idungatan 41, 195 51 Märsta 

Tel:0760/228 52. 

Inför årsmötet i mars 

Valberedningen vill ha in namnförslag på folk som vill 

ställa upp i styrelsen. 

Skriv namn på den du föreslår, samt på vilken post du 

vill h. honom/henne. 

Det är ju bra om du hör med personen ifråga om han/hon 

vill ställa upp innan du skriver dit namnet. 

Valberedningen vill na alla skriftliga förslag före 15 fab 1989. 

Vadå? Var du inte på förra årsmötet? 

Kommer du inte ihåg hur styrelsen ser ut? 

Ok, här kommer den. 

EFTERLYSNING: 

Till Bakrutan nr: 4/87 så hade vi lånat en gammal 

Saab tidning som vi lät pryda framsidan på tidningen. 

Nu så skulle vi gärna vilja att om någon medlem 

har en sådan tidning att avyttra så hör av er så fort 

som möjligt till Yngve (08-7742885), eller Kåge (08-973142) 

eftersom klubben saknar just detta nr. Så ta nu fram 

Bakrutan nr: 4/87 och titta om ni känner igen tidningen 

som är avbildad på omslaget. 

Till Bakrutan nr: 1/89 så 

vill vi ha era annonsmanuskript senast den 25 januari. 

Till Bakrutan nr: 1/89 så hoppas jag att jag har fått det 

utlovade reportaget om GT 750 bilarna. Om någon har någon-

ting som går att använda i tidningen så skicka det till mig 

på följande adress: Kåge Karlevall Västertorpsvägen 148, 

126 59 Hägersten senast 25 januari. 

Valförslag skickas till: 

Lars Ericsson 

Erikslundsgatan 4 

126 32 Hägersten 
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Söderturen 
Vi strtade från Saab-Ana Söders nya fina lokaler i Hammarby, där det 
fanns intressanta Saabar att titta på. Jag tänker då främst på För-
säljningschefen Gardar Lundhs nyinköpta och otroligt fina 96:a -62 
som bara gått 2000 mil. VI får nog se upp i SSR för nu börjar de köpa 
tillbaks bilarna. Jag har sett en hel del gamla tvåtaktare dyka upp i 
fönstren på Jaab-Ana runt om i landet och det är ju trevligt att in-
tresset ökar. 

Efter att bara ha räknat in 14 ekipage, vilket jag tycker är väl 
lågt antal, begav vi oss i kortege iväg ut mot Nacka och Stocholms 
skärgård. Alla bilar hade fått med sig ett frågeformulär, som skulle 
fyllas i under färden och en roadbook, om någon skulle bli på efter-
kälken. Detta visade sig klokt då kolonnen delade upp sig i tre delar. 
Sju stycken i en grupp och sex stycken i en annan grupp och så Herr 
Sund i en egen grupp, som vi inte såg till förrän vid färjelägret. 
Men som tur var kom han med färjan som tog oss från Värmdö över till 
Vaxholm, där vi hade förlagt slutmålet. Vi åkte först ett litet äre-
varv utmed kajerna innan vi tog oss till en stuga strax utanför 
Vaxholm, där prisutdelning och korvgrillning vidtog. 

Frågetävlingen blev stenhård och avgjordes med utslagsfrågan. 
Segrare blev John Jonasson strax före allvetaren Hans Eklund och 
på tredje plats kom en långväga gäst från Göteborg Jonas Sahlefi. 
Därefter följde i tur och ordning I. Andersson och Mikael Philipsson, 
Börje Eriksson, K.G. och Johanna, Nicklas Söderberg, Herr Sund, 
Kicki och Janne Rydle, samt Erik Randa söm vi snart vill se i en 
tvåtaktare. 
Vi tackar alla deltagare för visat intresse och det glada humöret. 
Utan er skulle det inte. bli några träffar. 	• 
Vi tackar naturligtvis Saab-Ana för de fina priserna och att vi får 
hålla till i deras lokaler. 
Kunde man inte smugit in ett tvåtaktsmuseum i ritningarna, när man 
ändå byggde så stort? ! 	, 
Vill också passa på att tacka Jonas Sahlån och hans familj för logi 
och en jättefin Göteborgsträff. 
Men vilka grannar han har. Ett äldre par som använder en 92:a -54 
som vedbod och en 92:a - 53 att ha gräsklipparen i; Man kan gråta 
för mindre. 

Vi önskar alla lycka till med .sina Saab-projekt under vintern. 
Själva tänker vi ägna oss åt vedbodtrimmning inför veterancupen i rally. 

Lars Ericsson och Yngve Ekberg  

Några bilder från Söderturen, där våran redaktör genast 

utmärkte sig genom att delta med en hundkoja. 

Några glada deltagare som redan 300 meter efter start var 

tvugna att stanna och fråga efter vägen till Vaxholm. 

Sveriges utan tvekan fräschaste hundkoja kördes av redax som 

även har skrivit dessa rader. 
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ATERFUNNEN 5 0 -a 
En sann historia av 

Yngve Ekberg 

 

= = = 

 

Mellan 1950-1967 hade min far en 

familjens stolthet och Stod för det 

under ett skynke i garaget. Skicket 

grön 92:a. Den var 

mesta och mådde gott 

var det allra bästa 

når den puttrade in till SAAB-ANA på Sveavägen i Stockholm 

den 24 Augusti 1967. Trotjänaren skulle bytas ut mot nåt 

så modernt som en ny 95-V4. Det var lite rost i bakre hjul-

huset + mycket tjat från den 13-årige sonen dvs jag som 

gjorde att farsan gav med sig. En inte så lite stolt 13- 

åring satt nöjt fastspänd i 3-punktsbältet, och tyckte att 

vi nu hade världens finaste bil. 

1972 var det dags för 13-åringen att ta körkort i en röd 

96-65, och tankarna började mala i huvet: Var finns vår fina 

50:a någonstans nu? 

SAAB-ANA visste ingenting och trots halvhjärtade efter-

forskningar försvann bilen ur mitt minne mer och mer. När 

jag våren 83 köpte Ludde (92-54:an) började minnena från 

min barndom puttra i skallen igen. Nu fick forskandet ny 

fart igen, men inget positivt resultat nåddes förrän vid 

vårt årsmöte 1 mars 88. 

I ett fotoalbum tillhörande sekr. Mats Jonsson fanns den: 

A48953 fotad på Svedinos Bil o Flygmuseum i Ugglarp, Halland. 

Nån dag efter mötet började jag kunna tänka klart igen. 

Semesterresan måste planeras så att vi inte kunde missa 

Ugglarp. Ulrika gick med på att ta 95-65:an (Rulle) till 

Danmark och av en händelse gick båten dit från Varberg nån 

mil från museet. ,  

Sommarn kom och ett samtal till Svedino bar dt iväg. 

Här poserar nye 

ägaren + sonen 

till den gamle 

ägaren inte så 

lite stolta. 

Lyckan att återse 50-an var enorm. Den trevlige Svedino 

berättade att han 1969 fått SAABen i gåva av SAAB-ANA, och 

själv kört ner den till Halland från Stockholm. Nu snart 

20 år senare har kromet i nosen bleknat lite, men lack och 

inredning är fortfarande i nyskick. Totalt har den gröne 

bara gått drygt 8.300 mil och det mesta är original sen fa-

briken. Det känns tryggt att veta att den gamle vännen fått 

en förstående husse, som tyvärr vägrar att sälja sin dyrgrip 

till mig. Jag får väl nu ordna att alla kommande semester-

resor gör att man förr eller senare hamnar i Ugglarp, för 

ett återseende är något jag redan nu längtar efter. 

Bilderna är från tiden det 

begav sig. Här från Gotland 62 

och nedan Rättviks camping 63. 

Här kollas om rosten 

fått grepp i botten. 

Skönt, ingen fara. 

A 48953 chassinr 1469 

pris ny 1950: 7.680:- 



Inurumentpanelen på Saab Sport 
skiljer slg något från GT-modellen 
Vi återfinner branklematare, has-
tighetsmatare med vägmätare, 
sarvraknare och temperaturmätare. 
Däremot saknas numera speedrellot 
som fanns på GT. För övriga 
funktioner finns +knallarna.,  

Nedan: De tre forgasansa har ge-
mensam luftrenare. 

Bilen och plånboken 
Vagnens pris körklar (exkl varuskatt 6,4 %) 	  15 040:- 

Bilskatt per år 	  

Riktpris i Trollhättan (exkl varuskatt 6,4 %) 	  13 500:- 

1 riktpriset ingår: Ventilerande värmesystem, kyltempmätare, 
kylargardin, elektrisk vindrutespolare, säkerhetsbälten, typ Vat- 
tenfall diagonal, fram, fullständig underredsbehandling, par-
tiell rostskyddsbehandling. 

Därtill kommer: 

Fraktavgift till Stockholm  
	

150:- 
Leveransavgift 
	

300:- 
Skattekvittohållare, namnplåt, nummerplåtar, mg-avgift 

	
50:- 

Omsättningsskatt (accis) 	  1 040- 

Reservdelspriser (exkl varuskatt 6,4 %) 

Packningssats (sotning)  	5:50 
Avgasrör komplett med ljuddämpare  	158:- 
Stötdämpare, komplett sats fram och bak  	196:- 
Kopplingslamell med centrum  	70:- 
Sats bromsbackar med belägg 	  200:- 
Framflygel, olackerad, utan tillbehör  	80:- 
Framdörr, olackerad, utan tillbehör  	225:- 
Främre stötfångare, komplett med alla detaljer  	135:- 
Fälg, olackerad  	41:- 

Riktpriser iså reparationer [Hampas delvis. 

Sammanlagda kostnaden för i servicehäftet angivna servicar tom  1 500 
mil (inkl rundsmeinningsr, exkl olja)   ca 72:- 
Antal auktoriserade verkstäder 135 st. 
Vagnen har vindruta av lamellglas och övriga rutor av härdat glas. 
Ovanstående gäller den 1 maj 1962. 
Siffrorna ej exakta då vagnen vid pressläggningen ej är typbeeriktigad. 

 

Iluspeuv' .Gencenisnde  
i storleks- o. vognao 	
pekkkoseet 

Har 
foregåtoote 

motett' 

Betad% rootorstorlek 
voirn i la teee,ton iragovikt 

Vid ~ovikt 	 9,99 eltrloo 

'Ifid lastad vikt 	 4,44 Who. 

itelativ motoreffekt 
akt SAE-hk per ton vagn:1kt 

Id tgoVeviiet 	 61,31.4trheo 
Vid katod vikt 	 47,7 kkitere 

41telativ brommforlek • 
eromsareo i461' parten vaprealel 

Vid tikastievikt 

Vid invred vikt 	 tema 

Bränsleförbrukning 

IM 
	

040 betan 

1,0Pflekee 
	

0.34 140too 

Oj MO« 51,3 hkjion 

53,2 hkrean 37.2 hkifeen 

844~ 7 ~ 7,2:24o.ggig. 

4.734at'5eve 5,23 the'IW 

Upprnettt 

0,65 ät,m il  londeveioakErning, 
4411creity 

iåkebb landsvasiskitenklelb i 0.4.3 

dekdrolnik 	 i 0.97 33,rok 1 
klev. innerstad 

Räckvidden beyakträd 	t 	brånaitiJnikera ardfraa ,votirte, 
ter inkl raseri. 

Port- oda värm:More 
Fartrnätacco velade 	 40 60 KO löt) 120 140 
Sid en verklig fart av 	39 58 76 95 113 130 kin» 
Vårpnatarers visade 2,6 % för tång virgaråelta 

Arra hartighetompaifter korrigerad...enligt fartigilemea felriarded. 

Teknisk dato: 

, Motor: Trecyl, tvätzkr, virtsketyld radrnotor ned fågalcuiresmörjr-
t, ning. Cyl-diam 70 nnll, slaglängd 72,9 min; *volym 841 cm'. 

Kompression 9.0, effekt 52 hk DIN rid 4 500-5 000 V1M61. Vrid-
ti  _moment 9,5 kpur sid 3 503 •.`nsin. 3 vt parabcilkopplark Solen 
• ifallförgesare. 

, Bromsar Hydraulisk fotbroms fabrikat Lockbetet Frun,: Skr, 
h: bromsar. hak: En med- och en motatiöd 

sen påverkar ~ko imkäni.kt- 
4 enen Bokna 

Acceleration genren razzior 

Med 3 pass .  och 
Med en gam 4x15 kg hage 

'0- • 60 kolit 	6,5 sek 
	

▪  

1.5 sek 
0- 80 bitit 11,1 sek 

	
+ 2,4 sek 

O- 100 km/t 18,7 sek 
	

+ 4.5 sek 
0- 400 m 	20,4 sek 

	
+ 1,2 sek 

0-1000 m 	40,7 sek 
	

+ 2,6 sek 

•Gemommdftmiedee I rdedek, och prialdassee 

0- 80 km/t 	11,0 sek 	+ 2.0 sek 
0-400 m 	20,3 sek 	+ 1,1 sek 

Uppmätta värden för föregående modell.) 

0- 60 km/t 	8,3 sek 	+ 1,5 sek 
0- 80 km/t 13,7 sek 	+ 2,8 sek 
0- 100 km/t 22,0 sek 	+ 6.6 sek 
0- 400m 	20,9 sek 	+ 1,3 sek 

5) Saab 750 GT. 
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~roa är Ode rå-
dig lyckade far lim, 

 Tids pensmer. Får 

MIM dinesoi as axlar-
s' i akddeilteIN år de 
mychro helviem. 

MOTORS BILBEDÖMNING:  SMB SPORT 
Styrningen har god precision och 

ger bra kontakt med väggen. Ratt-
utväxlingen är knappt 21/2 rattvarv 
mellan fulla framhjulsutslag. Vänd-
cirkeln på cirka Il m är i över-
kant men svårigheterna att minska . 
denna på en framhjulsdriven är 
ganska stort. 
• SIM: Sikten är bra vid torrt 
väglag. Vindrutetorkarna ger ett i 
mitten obrutet svepfält. De år i 

• vårt tycke något för korta då en 
långväxt förare får siktlinjen ovan-
för det svepta området. Elektrisk 
vindrutespolare är standard. 

1 fuktig väderlek är ventilations-
systemets kapacitet något för låg 
med 4 personer i bilen. Endast 
mittpartiet i bakrutan kan hållas 
rent. Vagnen är försedd med dubb-
la utvändiga speglar vilket delvis 
neutraliserar improblemet. 
• Sammanfattning: Saab Sport 
är en exklusiv vagn i en för stor-
leken ganska hög prisklass. Vag-
nen är luxuöst utrustad och har 
goda prestanda, därtill är detalj-
arbetet mycket gott. Vagnens acce-
lerationsförmäg,a kunde dock vara 
något bättre. En tumregel säger att 
en sportvagn skall kunna accele-
rera från 0-100 km/tim på 16 
sekunder. 

Tar I Motor nr 7 förra året 
bedömde vi Saab 750 
GT, Den skilde sig från 
standardvagrkn Saab ^ 96 
genom mindre men Star-
kare motor (6 hk), fyr- 

växlad helsynktoniserad växellåda 
och en påkostad inredning. 

Motor har nu provkört •den nya 
Saab Sport, som är en vidareut-
veckling av GT-vagnen. 

Den nya motorn har fått färsk. 
oljesmörjning, det vill säga ^ den 
smörjs med olja från en separat 
oljetank, varvid oljepumpen drivs 
av vevaxeln. Detta system innebär 
att den allmänt irriterande, . illa-
luktande "tvåtaktsavgasröken", 
om inte helt så dock i det när-
maste, försvinner. Cylindervoly-
men, tidigare 748 cm', har ökat 
till 841 varvid effekten höjts med 
7 hk till 52 DIN-hk. Vridmomen-
tet har förbättrats med .  1 kpm till 
9,5. Motorn ^ iir därtill utrustad • 

 med tre stycken parallellkopplade 
Solex-fallförgasare. Den nya .mo-
torn har därigenom blivit mindre 
nervtalskänslig än GT-modellen 
och kan därför köras tämligen 
obehindrat i stadstrafik. 

Vidare är Saab Sport utrustad 
med skivbromsar fram. 

• Utrymmen: Saab Sport är fyr-
iitsig. De två platserna i baksätet 
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• får anges med en viss reservation. 
Utrymmet där är starkt begränsat 
och räcker endast till för ett par 
inte alltför storvuxna personer på 
kortare turer. De "skräddarsydda" 
framstolarna tar, genom att de är 
fällbara, ganska stort utrymme i• 
anspråk. Förra gången vi bedömde 
yagnen rvnkte vi att sidvalkarna på 
ryggstöden borde vara fylligare och 
nå längre in på dynan för att bästa 
möjliga stöd skulle erhållas. Dessa 
anmärkningar kvarstår. 

• Som ryggstöden nu är utforma-
de fordras att skuldrorna kommer 
under den övre valken. Är man 
längre •får ;Dan inte något som 
helst sidstöd: Vagnen ligger trots 
allt i en ^så hög plisklass att an 
ändring inte är ett orimligt önske-
mål: Den inre takhöjden i vagnen 
är annars väl tilltagen, en lång-
växt person kan ha hatt på sig. 

Till komforten bidrar ett höj-
och sänkbart nackstöd på passa-
gerarstolen. 

Saab har alltid, bortsett från 
den första 92-modellen, haft väl-
planerat och för vagnens storlek 
ganska rymligt bagagerum. "Sport" 
skiljer sig inte från de andra nui-
.dellerna i detta avseende. 

Utrustning och utförande: De-
taljarbetet på Saab Sport år, som 
på Uandard 96, av hög klass. 

Jämfört med många av de kon-
tinentala och amerikanska bilfab-
rikerna byggs Saab i små serier. 
Automationen är därför inte så 
långt driven att monteringsarbetet 
blir eftersatt på någon punkt. 

Klädseln är luftig och behag-
lig att sitta på och interiören har 
en • behaglig' färgsättning. När •det 
gäller utrustningen noterade vi att 
Saab Sport inte längre har någon 
Speed Pilot i standardutrustningen. 
Däremot finns bränslemätare, has-
tighetsmätare, varvräknare och 
motortemperaturmätare, alla är av 
den runda typen med lättlästa ska-
lor. För övrigt är vagnen utrustad 
med indikatorlampor. 

En detalj som vi saknade var 
ljustuta. -  . 
, Ytterligare ett nar saker som vi 
redan anmärkte på i GT-bedöm-
ningen var att hundbromsen sitter 
utom räckhåll unr man har säker-
hetsbälte' påspänt och inte har 
extra länga armar. Instrumenten 
speglas i vindrutan under mörker-
körning, visserligen - utanför föra-
rens blickfält, men ändå irriteran-
de. Båda anmärkningarna år lätt 
avhjälpta utan att behöva medföra 
några höga kostnader. 

Värmesystemet har god effekt 
och ventilationen via utsläppen vid 
de bakre hörnstolparna år bra. 
• Köregenskaperna: Man kom- 

mer ganska snabbt upp i marsch-
fart vilken utan vidare kan hållas 
vid 130 på motorvägar Toppfar-
ten uppges till cirka 145 km/tim. 
Genom de goda vägegenskaperna 
kan man hålla hög medelhastighet 
utan att behöva utnyttja vagreens 
maximala fartresurser så fort till-

falla ges. 
Vi har tidigare framhållit att 

framhjulsdrivna vagnar med starka 
motorer fordrar något mer efter-
tanke vid körningen än vad mot-
svarande standardmodell gör. Man 
kan med en vagn av Saab Sports 
typ lättare överskrida vad natur-
lagarna tillåter än exempelvis med 
96:an. Sådant straffar sig omedel-
bart. 

Vid körning på "tvåan" var det 
på vår provvagn svårt att få en 
ryckfri övergång vid acceleration. 
Något som lär bero på de speciella 
tändstiften. 

Saabs bromsar var redan tidi-
gare bra. På Sport-modellen har de 
ytterligare förbäurats genom skiv-
bromsar på framhjulen. Pedaltryc-
ket är dock ganska högt men å 
andra sidan är risken för ofrivil-
lig låsning av hjulen mycket liten. 
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Efter 17 år ställde bjärnumsbor 
åter upp i rallyts veteranklass 
BJÄRNUM. - Det var en 
fantastisk upplevelse för oss 
att tävla på Isie of Man. 

- För åskådarna var det 
uppenbart också en stor 
njutning att få höra det ils-
kna och nostalgiska ljudet 
när det drogs på för fullt un-
der specialsträckorna. För 
It inte tala öm all uppstån-

delse vid serviceuppehållen. 
När vi öppnade huven svär-
made folk som getingar för 
att kunna ta en titt. 

Detta berättar Ingvar 
Lindberg och Jan Nilsson ef-
ter hemkomsten från Ide of 
Man, dit de inbjudits för att 
tävla i Tudor Webosto Ral-
lyts veteranklass. 
För drygt 20 år sedan var Ing-

var Lindberg under några år i 
hetluften i rallysammanhang 
både i Sverige och i utlandet. 
1969 deltog han i det skotska 
rallyt som var europamäster-
skap och han nådde då en meri-
terande åttondeplats. Med väx-
lande framgång tävlade han se-
dan till 1972. 

Med undantag för en del 
9s1kracetävlingar har bilen (en 
.aab Monte Carlo -96) stått stil-

la tills i fjor då veteranklassen 
introducerades. Framgångarna 
lät inte vänta på sig. Med Jan 
Nilsson som co-driver lyckades 
Ingvar Lindberg som fått ny-
tändning i rallysammanhang 

ära hyfsat ifrån sig. 

EJ SKREV TILL 
ARRANGÖRERNA 

Sporrade av framgångarna 
började de två så smått att fun-
dera på att deltaga i rallyt på 
nytt på Isle of Man. Rolf Krah-
ner under några år bjämumsbo 
men innan dess rallyförare som 
tävlat i 11'-sportens Mecka hk 
of Man, tillskrev arrangörerna 
med en förfrågan om Ingvar 
Lindberg var välkommen till 
start i årets veteranrally. 

- Svaret kom omgående. Ar-
rangörerna inte bara välkom-
nade oss. De skickade också 

över 750 pund, omkring 8 200 
kronor och därmed fick vi våra 
omkostnader betalda. 

- Folket i tävlingsledningen 
hade tydligen inte glömt att det 
gick ganska bra för mig förra 
gången jag var över och tävla-
de, omtalar Ingvar. 

Bjärnumsparet hann med ett 
flertal tävlingar på hemmaplan. 
Den sista en vecka före avre-
san, och den tävlingen blev inte 
något bra genrep. 
- Vi fick göra en snöplig sorti 

eftersom vi fick växellashaveri 
redan på första sträckan. 

D .CARLSSON CAR 
Jans fru Eva sar med pa re- 

san. Den 9 september gick resan 
via Esbjerg mot Harwich. Däri- 
från till I leishan norr Liverpool 

och ny färjetransport till Isle of 
Man. 

Vid ankomsten på söndags-
kvällen direkt besök på rally-
högkvarteret där ekipaget fick 
ut Road Books som innehöll 
nödvändiga handlingar inklusi-
ve tävlingsstråk. 

Efter studier av kartan träna-
de vi två dagar före tävlingen 
torsdag-fredag. Denna blev en 
stor upplevelse inte minst på 
grund av åskådamas intresse 
för den ende tvåtaktaren. Den 
kallades för Carlsson (han på 
taket) car och väckte stor upp-
ståndelse. 

- Saaben var växlad för 130 
km i timmen (6 000 varv). Där-
för gick det fint för oss på de 
gropiga avsnitten och vi låg där 
på totalt näst bästa tiden. Ty- 

vän-  var det soligt och fint, hade 
det regnat kunde vi nog legat i 
topp. 

0 INTE EN CHANS 
- Några av de 26 special-

sträckorna som sammanlagt 
omfattade 29 mil var asfaltvå-
gar motsvarande stråckan Bjär-
num - Hässleholm. Där hade vi 
inte en chans att hävda oss mot 
Lotus Elan eller Cooper SS 
(hundkojan). De bilarna kunde 
göra en toppfart på nåra 200 km . 
i timmen, berättar Ingvar. 

Det gick fint för bjårnums-
ekipaget. De blev tvåa i sin klass 
och femma totalt. Totalsegrare 
i hela rallyt blev en belgare. 

- Hela resan gav mersmak 
och vi år båda tända på att fort-
sätta. Liknande tävlingar år vål 

använd semester och inte minst 
den gemytliga stämningen och 
atmosfären vid prisutdelningen 
år kvar i minnet, säger Jan. 

0 FLER TÄVLINGAR 
Teamet fick sina kostnader 

betalda och tinder besöket in-
bjudningar till tävlingar på and-
ra håll i Europa nästa år. Hur 
det blir med den saken återstår 
att se. 

Det skulle inte förvåna om de 
två entusiasterna satsar ordent-
ligt nästa år. Innan de två hasta-
de vidare till sina jobb säger 
nämligen Ingvar: 

- Inte kunde jag drömma om 
att efter 17 års uppehåll på nytt 
Eli uppleva det underbara med 
ett internationellt rally och 
dessutom få betalt. HOK 

Ingvar Lindberg och lan Nilsson gjorde bra ifrån sig i veteranklassen dit de blivit inbjudna av arrangörerna. 

Katrineholmsträffen 
Lördagen den 20 augusti arrangerades den årliga Katrineholms-träffen med ett 
trettiotal deltagare varav 3 stycken från England. I år hade vi ökat ut arran-
görsstaben med ytterligare några entusiaster. Förutom artikelförfattaren och 
Hasse Nyberg var Christer Melwinsson, Leif Carneling och Håkan Larsson med som 
arrangörer. 
Starten av årets träff var liksom i fjol förlagd hos den lokala Saabförsälja-
ren, Motorkompaniet, som även i år hade stängt. Nåväl, de får väl skylla sig 
själva ty det kom en hel del folk från stan när ryktet om alla gamla Saabar 
hade gått. 
Tidigt på lördagsmorgonen dök Hasse Eklund från Enköping upp. Vi skulle göra 
ett garagebesök i trakten innan övningarna skulle börja. Vi beslöt oss för 
att parkera hans Sonett V4 Saabförsäljarens parkering och därefter åka vidare 
i min gamla 99:a. När vi kom dit stod det en brun V4 från 1974 långt borta 
på parkeringen. Ingen av oss höjde väl på ögonbrynen för det tills vi upptäck-
te att sista siffran i registreringsnumret i själva verket var en bokstav !!! 
Då såg vi också att bilen var högerstyrd varför vi förstod att det var en eng-
elsk bil. Vi gick fram och knackade på och där satt två nyvakna engelsmän av 
den yngre generationen. De hade kommit till Katrineholm via Helsingborg vid 
midnatt och hade sedan tillbringat natten sittandes i sovsäckar i en gammal 
V4. Tala om entusiasm !! 

När vi hade pratat färdigt med dom så uträttade vi vårat och när vi efter ett 
par timmar återvände så hade ytterligare en bil anlänt: En Saab 95 från 1969 
som även den var engelskregistrerad. I denna färdades en ensam herre som hade 
uppnått medelåldern. Han hade inrett bilen med diverse hyllor och fack och sov 
naturligtvis i bilen vid behov. Vädrets makter hotade med regn denna högtids-
dag. Himlen mulnade fort men trots detta kom det många deltagare. Efter att ha 
avnjutit en gemensam lunch började aktiviteterna med ett manöverprov där man 
skulle försöka stanna bilen över ett märke som låg placerat på marken i form 
av en bräda. Finessen med detta prov var att stannade man precis över märket 
med kofångaren så blev man diskad. Mån skulle alltså parkera så nära som möj-
ligt. Efter detta begav man sig ut på en runda som var försedd med frågor och 
manöverprov. Ett specialarrangemang var nödvändigt för att de engelska del-
tagarna skulle kunna få något utbyte av de svenska frågorna. Som vanligt åkte 
det tvåtakssaabar kors och tvärs, letande efter frågor, i bygden. Under vägen 
till målet fanns det som tidigare nämnts några manöverprov och ett av dessa 
bestod i att backa mot en pinne medan ett annat var backning på tid. Det mest 
kvalificerade var dock det sista där Hasse hade lånat en leksak av sin lilla 
dotter. Där skulle man på tid placera olika föremål i ett klot. Problemet var 
att det var 10 stycken detaljer och varje hade ett motsvarande urtag i klotet 
varför det altså blev 10 olika hål i klotet. Detta vållade en del huvudbry för 
många men alla klarade till sist av det. Segrare på manöver-delen blev inte 
helt oväntat den inte heller helt okände Håns Eklund från Enköping ( som år 
efter år envisas med att inte åka tvåtakt till våra träffar). 

Tipstävlingen blev spännande. Där hade inte mindre än fem deltagare samma 
poäng i tätstriden. Efter ett skiljeprov där man på 5 meters håll skulle 
kasta några tändstift i ett däck föll Thomas Lönnermo från Örebro, Stig-Olof 
König från Vingåker och Janne Johansson från Öland bort. Efter ytterligare 
några skiljeomgångar föll även Hans Eklund bort och kvar som segrare stod Ber-
til Maununen från Örebro. Efter detta tog pryihandeln vid. Vad vi kunde se så 
gjordes inga sensationella fynd. Undertecknad lyckades att byta bort en ekono-
mi-plåt till Saab 95 mot en sex-pack öl. Engelsk öl... 
Sedan blev det dags för korvgrillning och då kom regnet. Nåväl grillen flyt-
tades till ett säkrare ställe och därmed var även detta problem löst. Reste-
rande tid av dagen ägnades åt gamla videofilmer med bl.a Erik Carlsson. 
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Bertil Maununen hade med sig en videofilm från sommarens träff i England som 
han hade besökt. Under tiden lyckades några smita iväg och göra ett garagebe-
sök hos Håkan Larsson som kunde förevisa ett nybyggt garage, en Saab 92:a un-
der renovering samt en Monte Carlo 850 som borde renoveras. Den sistnämda var 
nykomlingen i stallet och var mossröd (!) till färgen. Den bilen är igentli-
gen värd en egen artikel men något kan ju skrivas här. 

En bekant till Håkan sade att han visste var det stod en Saab med lister på 
dörrarna: Bekanten kontrollerade detta och Håkan åkte dit för att prata med 
ägaren. Bilen stod i närheten av Vintrosa utanför Örebro och ägdes av en lant-
brukares före detta fru. Problemet var att den stod kvar hos lantbrukaren. Den 
hade varit avställd i 12 år och var i bra skick vid själva avställandet. Efter 
att ha tillbringat några sköna år i en loge bad lantbrukaren en dräng att flyt-
ta bilen till ett vagnshus. Tyvärr skedde inte detta utan drängen ställde den 
bakom ladugården och där hade den stått i ett decenium utan luftrenare och huv. 
Hur motorn såg ut kan säkert de flesta tänka sig. 

Lyckan fortsatte att le mot Håkan. Bonden kunde tänka sig att sälja bilen (som 
inte var hans) förutsatt att han fick behålla ratten ! Sagt och gjort, han fick 
behålla denna och bilen var trots denna handling nästintill komplett. Bilen, 
som man kan klacifiera sam ett renoveringsobjekt hämtades heii och efter några 
månader hade lantbrukaren lyckats övertyga sin f.d. fru om a:t bilen hade sålts 
och den skulle skrivas över på den nye ägaren. Tänk att man kan göra sådana 
fynd i Sverige än i dag, 1988. För de flesta av oss blir sådana här fynd bara 
en dröm... 

För att återgå till träffen så avslutades den efter videotittandet. Engels-
männen begav sic,  till Eskilstuna för att tillbringa ytterligare en natt i sina 
bilar. Efterföljande dag var det marknad i Eskilstuna och många av träffdel-
tagarna var där för att fylla upp sina lager till vintern. Några letade som 
vanligt igenom alla lådor systematiskt och tog därför hela dagen på sig till 
detta ändamål. Själv kunde jag ha förolyckats under infarten till marknaden. 
På väg till veteranbilsparkeringen, jag åkte tillsammans med Hasse Nyberg i 
hans Monte Carlo, passerade vi några säljare. På en hylla låg det en instru- 
mentpanel till Sport/Monte Carlo komplett med instrument. En snabb titt i back-
spegeln visade att bakomvarande var Hasse Eklund och bakom honom Janne Johan-
sson (mystisk avstavning). Med dessa bakom fanns det ingen tid att förlora. 
Jag Satsade allt på ett kort: Jag slängde upp dörren och försökte få loss bäl-
tet för att sedan kasta mig ur i farten så att säga. (låg fart) Tyvärr var in-
te bältet lossat så jag fastnade halvvägs. Till sist kom jag loss och hann ändå 
först fram för att få veta att det var en hel bil som var till salu men att han 
bara hade tagit med instrumentpanelen. 

Efter ytterligare en stund syntes engelsmännen med den bruna V4:an göra en upp-
handling av en högerdörr som de senare släpade runt med. Efter ytterligare nå-
gra timmar gick ryktet bland Saabfolket att två stollar höll på och bytte dörr 
på en V4 på parkeringen. De som avlägsnade sig sent från marknaden kunde sedan 
skåda en bättre begagnad V4:a dörr prydligt placerad vid en soptunna som stod 
placerad vid utfarten. Dörren var naturligtvis totalt renplodkad  

M Jonsson 

Tack till våra sponsorer: BP Bievägen i Katrineholm, Motorkompaniet i Katri-
neholm samt Bååths Bilservice i Julita. 
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L ILLA HÖSTTRÄFFEN 	I 	UMEÅ 	19/11-88 

Vi blev några entusiaster som träffades hos SAAB-ANA i Umeå 

för att avnjuta några väldigt bra videofilmer med bl.a. Carlsson 

på taket, Leif Mellberg o Anders Norstedt. Ett par nya vänner dök 

upp: Göran Pettersson och Stig "Gamleman" Johansson. 

Göran äger en 96-61 som endast gått 700 mil. Bilen är i ett 

otroligt skick och de sista 3 åren i förre ägarens händer gick 

bilen bara 25 mil. Helt förståligt att Du är rädd för att mätarn 

ska snurra för mycket nu Göran. 

Stig som efter irrfärder i bilismens träskmarker (Skoda) änt-

ligen sett ljuset och blivit SAAB-ägare. Han har en 96-65 "brunte-

brun" som inköpts av en äldre dam i Vännäs för en billig summa. 

Stig har lagt ner mycket arbete för att få 65-an i fint skick 

bl.a. mycket plåtjobb som byte av alla flyglar + en dörr, ny mot-

or (den gamla hade tydliga ålderskrämpor efter 26.000 mil), och 

till slut en fin hellack. Inredningen var fin förut och nu väcker 

bilen beundran när den luftas i stans omgivningar. 

Bertil Jungehall hade kört från Gunnarn, 50 mil t.o.r. Starkt 

gjort Bertil och detta bevisar att vi norrlänningar inte bangar 

för bagateller, och att en tvåtaktare går bra att åka långt med. 

Det kändes också mycket bra att efter år utan körbar bil själv 

kunna åka tvåtakt igen. Min 95-62:a "Putte" hade fått en tvättning 

och vaxning så den såg hygglig ut. Kul också att kunna visa 

"reservdels-Janne", bilen som jag sprungit och köpt delar åt hela 

hösten. SAAB-ANA hade nämligen öppet lör-söndag så reservdels-

killarna jobbade hela helgen. 

I övrigt var det "järngänget" i Umeå som samlats + Olof Wallin 

från ö-vik. Nästa år får vi väl se Din MC-850 Olof? 

Alla deltagare erhöll en fin mapp med SAAB-tavlor som allas 

vår 011e hade ordnat i samband med SAABs jubelumsvisning här i Umeå 

Vi trivdes och hade kul, och innan vi skiljdes åt bestämdes nästa 

träff till den 19 mars 1989. 

Hälsningar Martin 
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Saabregistrets stora höstträff den 17/9-88 i Umeå 

Trots regnskurar och allmänt dåligt väder genomfördes en 

mycket lyckad träff. Vi hade oturen att Saab-Ana uppsköt 

sin planerade visning av de nya bilarna en vecka p.g.a. 

att de nyrenoverade lokalerna ej var färdiga. Det var synd 

då vi ej fick chansen att visa upp bilarna för de besökare 

som brukar besöka visningarna av nybilarna. Vi missade ju 

därmed också möjligheten att se lokalerna som blivit toppen-

fina. Men det blir fler tillfällen. 

Det är länge sedan vi varit så många deltagare och speciellt 

roligt att så många nya medlemmar dök upp, med eller utan bil. 

Ett flertal långväga resenärer kom också. Den omtyckte Sune 

Strömberg besökte oss i år igen och visade bilder från som-

marrallyn. 

Vi fikade av de goda mackorna som Saab-Ana bjöd oss på, 

bytte och sålde lite delar innan det blev dags för fotogra-

fering och omröstning om finaste bil. Då hade molnen lättat 

så pass att vi kunde vara ute en stund. Lagom till foto-

graferingen anlände siste man, Magnus Lundgren från Luleå med 

en fin 96-60 efter att låst in bilnycklar och haft sig innan 

han kom iväg. 

Till finaste bil valdes åter igen 011e Larssons fina 93F-60. 

Hela bilen är fint och gediget renoverad och verkligen charm. 

Till nästa år hoppas vi att det kommer några nya bilar, som 

tar upp kampen med 011e. Priset för längsta färdväg gick till 

bröderna Lundgren från Luleå med den fina 96-60:an. En helt 

rostfri bil som med lite finputs blir en riktig pärla. 

Ett tröstpris för näst längsta färdväg gick till Göran Byström, 

Piteå som kört ner med sin grå 93 b i ett härligt bruksskick och 

med ett verkligt autentiskt och gediget takräcke monterat. Han 

använder den dagligen som en av familjens två bruksbilar. 

Kul, Göran! 

Som avslutning på träffen körde vi en kortege runt Umeå C. 

där undertecknad fick det stora och ansvarsfulla förtroendet 

att ratta 011es fina 93:a. En sån tur och man blir än mer över-

tygad om hur en bil skall vara. Den går som en klocka! 

Det var många som tittade på våra bilar och fick känna på 

lukten, runt stan. 

Sedan åkte vi åt skilda håll, vilket för min del innebar 

att jag med benäget bistånd av "vår man i Lycksele" Håkan 

Ångström åkte några mil utanför Umeå och hämtade hem en 

Saab 95:a -62 för att göra bil av. 

Den är nu skattad och besiktigad efter motorbyte och 

bromsrenovering. En praktisk och användbar veteranare, en 

kombi är ju bra att köra bildelar i. Och dessutom mer säll-

synt än 96:orna. 

Det känns verkligen som att vi håller på att komma igång 

med våra bilar ute i garagen runtom i Norr. Vi ser fram 

mot säsongen 89. 

Martin 

Deltagarlista: 

Bertil Jungehall, Gunnarn, körde 96-62 

Göran Byström, Piteå, körde 93 b -59 

011e Larsson, Umeå, 93 F -60 

Ulf Henfridsson, Hällnäs, 93-57 

Åke Söderberg, Rundvik, 95 -62 

Henrik Persson, Skellefteå, 96 -63 

Magnus o. Ted Lundgren, Luleå, 96 -60 

Håkan Ångström, Lycksele 

Gunnar Sundgren, Umeå 

Ulf Rudehäll, Obbola 

Sixten Davidsson, Piteå, 93 b -58 

Emil Bäckman, Umeå. två 92:or ren.objekt 

Christer Jonsson, Olofsfors, 93 b -59 

Curt jonsson, Umeå, 96 sport -63 o. -65 

Olof Wallin, Ö-vik, 96 sport -62 o. MC 850 -66 

Martin Stenlund, Umeå, 93 b -59, 96 sport -64, 95 -62 
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Meddelande om kommande träff! 

SSR Norr kallar till träff den 19/3 -89 k1.11.00 hos Saab-Ana 

Vi ser någon videofilm, gör en garagerunda samt ev. besöker 

en intressant arbetsplats där en av våra medlemmar arbetar. 

Om ni funderar över nät, ring! 

090-32339 Martin 

Annonser: 

Säljes: Saab 92 -53, komplett rep. objekt 

delvis nerplockad. Finns i Storuman 

Pris: 5.000 kr 

Tel: 0951-310 83 

Köpes: Till trubbnos.v. framskårm,grå gummimattor samt inrednings-

delar till 93b o. F med röd galon o. grått tyg. 

Repsats huvudbromscylinder 95:a -62. 

Till 95:a, original luftmadrass.i 

Dörrlås bak till 6 -c:a och bakre ryggstöd med blå galon 

och blåvitt tyg (rödgrått kan lämnas i byte) och krombitar. 

090-32339 Martin 

Säljes: Till 93: rostfri baklucka, instrumentpanel utan 

instrument, inredningsdetaljer i grå/vit galon med rutigt 

tyg. Till 96: 3 vxl låda, går bra, drivpaket h+v komplett 

med trummor, inredning, grå galon/rött tyg i skapligt skick. 

Bakruta, sidorutor (ej öppningsbara). 

Till Sonett: slutväxel 9:42, ny: 

Till Sport/MC: röd/röd inredning i skapligt skick. 

Mats Jonsson, Gersnäsgatan 14, 64146 Katrineholm. 

Tel :0150/12904. 

Säljes: Saab 96/66, 11800 mil, helt original i toppskick. 

Pris: 25000:- 

Halvard Jansson, Norrtäljeg. 320, 25252 Helsingborg. 

Tel hem: 042/141625, tel arb: 042/144485 (900 - 1800). 

Säljes: Saab 96 V4 1972. ambragul, 14600 mil, mkt gott skick, 

utrustad med USA-front, 5,5 rallyfälgar, lokari innerskärmar, 

2 tums trimsystem, rallyfjädrar och ställbara oljedämpare fram, 

sportinstrument, träratt och nyrenoverad låda. Ny kyl och batteri. 

Div. delar medföljer bilen som endast är sommarkörd. 

Pris: Högstbjudande. 

Ragnar Josefsson, Abogatan 12, 45144 Uddevalla. 

Tel hem: 0522/13355, tel arb: 0522/21010. 

Säljes: 93/58, en ägare 58-88 .avställd sedan 1978. Bruksskick, 

men ytterst lite rost men med dålig inredning, dock följer en 

nyare inredning med bilen. Bra renobjekt med mycket delar. 

Fri hemkörning inom 08-området. (Kanske något för herr Panda?, reds 

anmärkning). Nåväl, ring till Yngve Ekberg tisdagkvällar. 

Tel: 08/7742885. 

Säljes: Div. delar slumpas: Baklucka 92/93 50kr. Bakrutor 92/93 

50 kr., diverse gamla motorer i varierande tillstånd av förfall 

100 kr. styck, inredningar från 92,93,95,96 och även V4 och 99 

säljes till första bästa för 200 kr. ca: 10 säten+sidostycken, 

ca: 10stolar, Komplett värmepaket 65 och framåt 100 kr. 

Div. flyglar lång och kortnos, fram och bak från 50 kr/styck. 
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Sälj 

V4 motor komplett, bara att hänga i. 

Yngve Ekberg Tisdagkvällar: 08/7742885. 

Säljes: 92/54, grå med två ägarinnor, ingen rost men 

sliten inredning, avställd sen 82, går bra maskinellt. 

Pris: 7000:- Margareta Rågfeldt, Tel: 08/866566. 

Säljes: 96/62 blå, nybes, sommarkörd 9000 mil , en 

ägarinna 67-88 bra skick. 

Inge Lingskog, Asv.2, 35249 Växsjö, tel: 0470/65194. 

Säljes: 93:a skogsvrak står i (?) Sala, Saxomatkoppling. 

Billig på tel: 0550/19539, Kent Henriksson. 

Säljes: 96/62 vit, fin med ny koppling och batteri, 

dragkrok, 15800 mil, Pris: 8000:- 

Helena Rågfeldt 08/473904-866566. 

Säljes: däck 5.20-15, 5.60-15 i varierande skick, en del 

nästan nya. Pris: 25-150 kr. 

Hans Svedinger, Herreberga 27035 Blentorp. Tel: 0411/47354, 

tel arbete: 040/77520. 

Säljes: Nya delar. Till 95: öppningsbara sidorutor 200 kr/st. 

sidorutor ej öppningsbara till tidig 95 tom chnr -800 75 kr/st. 

bakruta dito 175 kr. Mellanskena bakstötfångare 125 kr. 

Till 95/96 65-68 kofångarhorn 100 kr/st. bromsbackar 115 kr. 

Komplett framblinkers 90 kr. insats dito 45 kr. glas dito 45 kr. 

Brytare 20 kr/st. Termostater 30 kr/st. Till 93 56-59, 

h+v dörrhandtag 75 kr/st. Till 96 tom 1969, 4 st. skärmlister 

120 kr. Till 92,93,95,96 tom -65, gummiknutar 120 kr. 

Erland Johansson Tel:013/270412 (Linköping) 

Säljes: Till 95 65-68 och Sonett II, övre bakljusglas 60 kr/st. 

Till 95/96 63-64 Och Sonett II värmekran 250 kr. Till Sport 

och MC tändstift Champion UK 16V 35 kr/st.Till 92, spetsar 

30 kr/st. Beg delar: Till Sport oljetank 150 kr. bränsle-

mätare 75 kr. Till 95/96 -64 fabriksrenoverad bränslepump 

225 kr. Erland Johansson Tel: 013/270412. 

Köpes: Lättmetallfälgar av samma typ som V4-80 eller ev. 

Sonett typen. Tätstegad låda spec.1 eller 2. Ev. vanlig 

V4 låda eller V4 Sonettlåda. Allt av intresse men helst 

friska saker. 2 tums avgassystem komplett till 2-takt. 

Nya 2 takts kolvar i dim 70,5 eller större, behöver ej vara 

Sportkolvar. (Har inte Sportkolvar behandlats i alla nummer 

av Bakrutan i år ? Läser ni inte tidningen ordentligt, va? ) 

Stötfångare i delar men helst komplett till -64. Rallystol 

av nyare utförande med hög rygg och låg vikt. 

Kan någon hjälpa mig med måtten på "tropikgälarna" till 

en kortnas? 

Ingemar Johansson, Bryntes väg 11 67133 Arvika. tel: 0570/10674. 

Köpes: övre och nedre kulledre till framvagn, reservdelsnr: 

709911 och 709912, helst nytt. 

Tel: 0243/31093-14771. 

Köpes: Saab trampbil ifrån 60-talets början. Är i kortnos 

utförande och saknar tak. 

Skriv till: Robert Allen, 114 Kimberly Rd 

Hamden, Connecticut 06518 USA. 
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TELEFONSERVICE 
Om Du har något att fråga om, eller har något 
annat på hjärtat går det bra att ringa till nedan-
stående mellan klockan 18 och 21. 

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

Hans Nyberg 	0150/40 084 
Yngve Ekberg 08/774 28 85 
Jan-Erik Friberg 0500/60 307 
Mikael Gustafson 019/16 16 61 
Leif Blomberg 0502/45 042 
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Säljes: Saab 93a -57 helrenoverad, skattad och besiktad, 

ljusgul färg. 96/64 avställd med extra motor och kylare. 

Äke Andersson Gränstensv. 3, 34143 Ljungby 

Tel efter 1600: 0372/12821, 

Säljes: 4st. nästan nya 5.20x15 kpl hjul. 

Bergqvist. tel efter 1800: 033/105553. 

Säljes: Nyrenoverad kyl 	nytt cellpaket) 93,96 -64, 

samt 65-66 300 kr'st. Stänkskydd 96 med flygplan, 40 kr/st. 

Stänkskydd 95 el.92 med flygplan 40 kr/styck. 

Stänkskydd 96 med Saab logo. 40 kr/styck. 

Stenskydd kort rostfri modell till 96 bakskärm 50 kr/st. 

Nytt takräck 96 450 kr. Ny bäddsats 96 100 kr. Beg. gas-

stötdämpare bak Bilstein passar 99-900 78- 75 kr/styck. 

Beg fast drag 9000 400 kr. 

Säljes eller bytes: 3 st. nya stätfångardelar mittre bak 

till 93 artnr: 708374. bytes mot stötfångardelar till 96/64. 

Ny ratt till 96 150 kr. 

Rolf Jensen Bäckv. 7 Olsfors 51700 Bollebygd 

Tel 033 95369 

TIPS 	TIPS 	TIPS 	TIPS 	TIPS 	TIPS 	TIPS 	TIPS 	SLUT 	TIPS 

Ersättningsmatta till Saab Sport kan beställas hos en 

'golvläggningsfirma och heter Forshaga Rand Twist 3820. 

'AS:: Beställ mattan med ränderna på tvären. 

Prisläge ca: 600 kronor. Dom flesta mattfirmor kan dessutom 

langettera mattan så att den blir perfekt att ha i bilen. 

Ett Tips från Rolf Jensen, ni vet han som har Peugeot-

bromsskivor fram på sin Sport. Givetvis något modifierade 

men ändå. Fram för flera schyssta mekartips. 
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