
SVENSKA SAABREGISTRET INFORMERAR 

Träffar under 1996: 
6 Juli: Båstad Classic Car Show, Norrvikens trädgårdar, Båstad. Utställningar, marknad m.m. För anmälan och ytterligare info: 
Sune Svensson Tel.nr. 040-49 02 62 Faxnr. 040-49 22 30 el. Fredrik Sjökvist Tel.nr. 0455-33 53 13 Faxnr. 0455-3110 88. 
27 Juli: Filibjurrallyt, Filipstad. Info: Lennart Ångström Tel.nr. 0590-303 44 el. 010-281 44 61 
10 Augusti: Ängelholmsträff, Ängelholm. Samling 09.00-10.00 på ännu ej fastställd plats. För info ring: Matthias Roswall 
Tel.nr. 0143-139 22 el. 070-583 64 62. Hans Resn& Tel.nr. 044-800 32 el. 801 11. 
24 Augusti: Söderturen, Stockholm. För info ring: Erik Randa Tel.nr. 08-710 61 13 eller John Jonasson Tel.nr. 08-25 89 48. 
31 Augusti: Göteborgsträff, Göteborg. Samling 10.00 vid SAAB i Sisjön. För info. Bernt "75:an" Olsson Tel.nr. 031-25 69 45. 

Onsdagsträffar i Malmö 
Du som har något annorlunda eller roligt fordon på 2,3 eller 4 hjul skulle väl tycka att det vore trevligt att träffa liknande 
motorentusiaster. Ta och lufta din bil eller Mc med riktning mot Burger King på Mobiliavaruhuset i Malmö som är vår 
mötesplats. Vi är där alla onsdagar och träffas vid 19-tiden. Premiäronsdagen är den 15:e Maj. På kvällen kommer Burger 
King eventuellt att visa en gammal kultfilm på sin drive-in bio för oss. För mer info. ring: 040-93 22 78. Väl mött! 

Tisdagsträffar i Stockholm 
Nu är det dags att komma ut, träffa Saab-folk, ta en fika och kanske åka ut på en och annan aktivitet. Så vi träffas på 
Brostugan i Stockholm på tisdagar klockan 18.00, med början den 14:e Maj. Kontaktperson: Erik Randa Tel. nr. 08-710 61 13. 
P.S. Kom även om du bara har en "bruksig" Saab eller om du ej har någon gammel-Saab att tillgå, kom i din vanliga bruksbil. 
D.S. 

Ni som tänker anordna träff eller har några frågor, kontakta vår klubbmästare Niklas Lindberg Tel. 031-25 59 30. 

NYTILLVERKNING AV STÖTFANGARDELAR !  

Som bekant har klubben tidigare låtit nytillverka stötfångarhorn till kortnosarna. Nästan samtliga stötfångarhorn har sålts. 
Avsikten är nu att fortsätta med att nytillverka stötfångarböjar fram till kortnosarna. Sånär som på ett bulthål passar dessa även 
till 93:orna bak. 

För att få ned kostnaderna till en rimlig nivå kommer böjarna att tillverkas i två universalutföranden, "93" respektive "96", med 
faste för sandplåtarna på både ovansida och undersida. 

Om du är intresserad, hör då av dig SNARAST per brev eller telefon till Martin Bergstrand. Anmälan är inte bindande, utan 
avsedd att pejla intresset. Priset beräknas bli 750 kr per styck lcromade och klara. Kvalitet på passform och krom förväntas bli 
mycket hög. 
Observera att priset ligger i nivå med vad en normal omIcromning kostar av befintliga delar. 

Ange antal och typ du är intresserad av. Och kom ihåg! 

INGEN INTRESSEANMÄLAN = INGEN NYTILLVERKNING 

Martin Bergstrand, Börje Bösslinge 755 92 Uppsala. 
Tel 018-369156. 

KÖP & SÄLJ 

Köpes 

Till 96: Sport eller tävlingssystem (helst std B). Till Saab 95-78: Nya bakre stötdämpare, Lastnät, handtag till 
baksätespassagerarna, "rostfri" baklucka, öppningsbara fönster, brun klädsel till baklucka, nya lister till dörr vid fönster, 
dragkrok, motordelar (endast nya) typ lager, packningar, lyftare o s v. 
Per Jakobsson, tel: 08-745 54 45 

Saab 92 allt av intresse, rattlagerbock för 4 trinns växellåda (95 kortnos), bra 850cc kortnosmotor, bakre ljuddämp. Saab Sport 
(dubbla ingångar), oljebehållare Sport, Saab Sport ratt, 3st begagnade eventuellt nya bultar för JP fälg, 1 st 5 1/2 tums stålfälg 
för Sonett, luftfilterburk till Sport, Sport huv med gälar ev. lösa gälar, Sport bromstrummor och -skivor (4-bult), Sport falgar, 
snygg inredning komplett till V4 typ -79 eller -80. Pynteringar till tidiga 99-fälgar, vänster dörrsida -fack för 99 -69. Snygg 
instrumentpanel till 99 -69/70. Toppola camper för 900. 
Hans Fredrik Larsen, Ekegaten 11, N-1705 Sarpsborg. Tel +47 69 30 00 81 (arb) 
+47 69 14 64 88 (priv), +47 69 30 00 70 (fax) 



96 60-68 i bra bruksskick gärna °komplett, dock med lite rost önskas. 
Fredrik Ekendahl, tel: 08-87 88 00, 070-587 88 01 

Till GT 750: Topplock, tankmätare, 1 st snobbring med runda hål, reservdelshandbok tvåtakt. 
Tommi Huttunen, tel: 0371-805 86 

Till 93A -57, pilar, hus till bakljus, glas till nummerskyltsbelysning, extraljus med fäste, bränslepump. 
Peter Hylander, tel: 08-28 03 77, 08-615 63 39 

79/80 eller 78 mod. Saab 96 V4 önskes kjöpt av Saabentusiast fra Trondheim, Norge. Bilen önskes med lav km, må vare helt 
fri for rost. Innreding, lack, kaross samt motor/drivverk bör vare i 100 % toppskick. Dersom du har eller vet om en slik bil til 
salgs så ring meg på telefon: +47 72 55 82 15, fax jobb +47 73 96 11 53, eller skriv til min adresse: 
Jöran Ödegaard, Martin Stokkes veg 27, 7027 Trondheim Norge 

Rattstång och växelstångsknut till högerstyrd 96 -74. 
Matthias Roswall, tel: 0143-139 22 

Motorrenoveringsdelar till V4 och eventuellt helt block till silvermotor V4. Frontspoiler Saab 99 turbo samt intercooler. Ana-
Nytt 1960 - 1965, Saab-plädar till framstolar. 
Martin Stenlund, tel: 0961-617 33 

Saab 96 tvåtakt, 62 - 64, helt -64, fyrväxlad. Bilen skall vara i mycket fint skick, men behöver ej vara helt i original. 
Kenneth Nilsson, tel: 0413-708 00 

Till Saab 96 -62 de Luxe: Renoveringssats huvudbromscylinder, stötfångare bak/mittbalk, framsäte rött tyg/grå galon 
eventuellt endast ryggstöd, tändningslås komplett med nyckel, bakluckelås komplett med nyckel, fyrväxlad låda i bra skick 
samt gummipackningar till blinkers. 
Alexander Grinde, tel: 08-770 25 01 

Säljes 

42/38 enkelblås, 1.700 vevaxel, korsinsug + 2 x 45 DCOE + långa luftburkar, lång fördelare samt diffbroms. Pris: 6.500 kr. 
93 mm smidda högkomp + stakar samt 44/37 dubbelblås. Pris: 4.500 kr. 
Strokad vev 72 mm, 2 lit, 4 st 94 mm kolvar, 8 st mod BMW stakar, vev bör slipas. Pris: 2.500 kr. 
1 st NH 7,7 + lyftare, 1 st BOA 4 + lyftare. 
1 st oljekyl komplett, 2 st hasplåt, 1 st Saab kartfack. 
1 st aluminiumstöd för kartläsarens fötter. 
1 st svarvad och 1 st osvarvad fotbollsfälg. 
1 st vacumtank, extra vacum vid vänster bromsning. 
2 st rally fjädrar bak V4. Dubbel förgasare 99:a. 
V4 -79 motor och låda. Saab 95 -75 + stort takräcke, brun, lite rost. Pris: 1.500 kr. 
Rikard Nilsson, tel: 0590-320 02 

Trycksaker Saab. Jag har dubletter av försäljningsbroschyrer, instruktionsböcker, ANA-Nytt, Bilen idag, Din bil, Min bil, 
Vips. Vissa "svåra" trycksaker finns, t ex GT, Sport, MC, Sonett samt vissa utländska. 
Hans Eklund, tel: 0520-136 36 

Ett Saabfynd! 
Mycket fin Saab 96 de Luxe -60 i originalskick, rostfri som aldrig varit vinterkörd. Två ägare, varav den sista är en äldre dam 
som ägt bilen sedan hösten 1970. Garanterad mätarställning på 5.000 mil. Chassinummer 103778. Pris: 20.000 kr eller 
högstbjudande. 
Inge Johansson, tel: 0322-101 11 

Saab 96 -80 jubileumsmodellen, ljusblå i mycket fint skick. Skattad och besiktigad samt sommar- och vinterdäck. 
Lennart Andersson, 060-56 05 31, 010-686 84 09 

Saab 96 de Luxe -64. Modellkod SA0212, färg grå. Något defekta bromsar och lite rost. Har varit avställd sedan 1987. 
Lena Ogert, Badhusvägen 3, 444 31 Stenungsund 

Saab 95 V4 -69, grön, skattad och besiktigad, rostfri och nära originalskick. Behöver en lack för att bli i toppskick. Köp mina 
Saabaffischer och broschyrer från 1970 - 1985 innan sophämtaren får dem!! Har det mesta till både 95, 96, 99 och 900. 
Begagnade trubbnosdelar. 
Martin Stenlund, tel: 0961-617 33 



Saab 96 -62, grå i originalskick. 
Roger Cederspång, tel/ fax: 031-26 77 30 

Saab 96 V4 -68 rostig komplett fungerande reservdelsbil. Pris: 500 kr. 
Tord Wiklund, tel: 0520-55 489 

Saab 92A -51. Nedplockad utan papper i halvdåligt skick, chassie på hjul, resten i lådor. Mycket delar, det mesta finns plus 
dubletter. Bilen finns uppställd i Dalarna. Bytes mot Saab 96-64 i körbart skick eller Vespa 150 i hyfsat skick eller moped 
DKW Hummel. 
Roger Åsberg, tel: 070-589 50 63 

Saab 99E 4d aut -72, endast 10.000 mil avställd. Pris: 3.000 kr. Triumph motor + automatlåda -71 14.000 mil. Pris: 800 kr. 
Två st EMS fålgar blästrade och lackade. Pris: 200 kr. Dragkrok till 96 -71. Pris: 300 kr. 
Mats, tel: 036-18 22 80 efter kl 18.00. 

95 -60 besiktigad, mycket bra bruksskick. Diverse instruktionsböcker nya och begagnade även Sport och MC. Diverse annan 
litteratur och bruksdelar. 
93B -58 toreadorröd renoverad 1986, 10 mil sedan dess. 750cc motor. motor + växellåda 1.000 mil, norrlandsbil, nya bromsar 
= bromscylindrar + belägg, även ett par nya bromstrummor. Säljes besiktigad eller obesiktigad. Pris: 17.000 kr alternativt byte. 
Lars Mårtensson, tel: 08-580 822 88. 

95 -69 husarblå. Komplett bra renoveringsobjekt. En av 191 bevarade. Bra rostläge, perfekt i motor och växellåda, kan 
provköras. Fin inredning. Pris: 2.500 kr. 
Matthias Roswall, tel: 0143-13922 eller Kjell tel: 0141-502 71. 

96 -70 besiktigad och skattad, bra bruksskick. Pris: 4.500 kr kan diskuteras. Inredning till 95 74-75. Siennabruna, indiskt gula 
och cinnoberröda bilar. Delar av inredning till 95 73-74 gröna bilar. Dörrsidor gröna till 99 CC 76-78 fina. Pris: 20 kr /st. 
Matthias Roswall, tel: 0143-13922 

93B -58. Bra renoveringsobjekt. Pris: 3.000 kr. Till 93/96: Baksäte i röd galon och grått tyg, fabriksnytt, samt två framstolar 
dito, begagnade. Till 93B: Två dörrar, någon rost i botten. 
Göran Tufvesson, tel: 042- 690 33 

Påbörjad tävlingsbil. Kaross 62:a 99 % rostfri. Med renskrapade hjulhus fram sportbromsar, sportfålgar, sportinstrument, nytt 
sportblock långnos, Tre st nya kolvar, hasplåt kortnos, hasplåt V4 stB plast, växellådshus gjutjärn, slutväxel 7:38 samt ny 
höger framskärm. Pris: 10.000 kr. 
Rolf Jensen, tel: 033-29 53 69 efter kl 19.00 

Övrigt 

Anvisas 99 Triumph motorer 1,7 liter och 1,85 liter. Defekta, men topplocken är hela. 
95 tvåtakt och tidig 95 V4 renoveringsobjekt. Rng eller skriv till: 
Matthias Roswall Borgmästaregatan 35C 592 31 Vadstena tel 0143-13922 

GÖTT LJUD I DIN V4:A! 

Nytillverkade 2" Simons avgassystem till V4 finns nu i lager. 
Pris: 1.450 kr plus frakt 
Ring telefon 033-29 53 69 efter kl 19.00 torsdagar  eller faxa 033-12 61 23 för 
beställning. 
Rolf Jensen, reservdelsansvarig SSR 



SSR 20 ÅR! 
HURRA HURRA HURRA!!! 

Vi har nytillverkat muggar och dekaler för jubiléet 1996. 

- Dessa är tryckta med Per Eklunds vinnarbil i Svenska Rallyt 1976 (förstås). 
- Passa på och köp då dessa bara är tillverkade i en mycket begränsad serie. 

SSR:s "Saab-shop" erbjuder följande heta prylar till försäljning: 

Jubileumsmuggar 25 kr Jubileumsdekaler 10 kr 

Westernskjorta 180 kr T-shirts 100 kr 
(Blå med vitt 92-tryck) (passa på, ett fåtal finns kvar) 

SSR-dekaler, små 8 kr SSR-dekaler, stora 20 kr 
(Insides/utsides rutan) 

Broderade märken 15 kr Gamla Bakrutor 10 kr 
(Att sätta på overallen ex.vis) (komplettera samlingen) 

Skriv så att pennan glöder eller ring (onsdagar kl 18-21) till: 
	

Jonas Sahl&I Tel.nr: 031-93 17 53 
Hagenvägen 26 
429 35 Kullavik 

Redaktörerna har ordet: 

Anledningen till att ni medlemmar får detta informationsblad istället för en spännande Bakruta i er hand är att vi 
har haft stora problem med föreningens dator, då vi tvingats att uppgradera operativsystem och arbetsminne, till 
detta kommer att vi inköpt ny utrustning i form av bildläsare och flyttbar hårddisk som var för sig krävt stora 
modifieringar i datorn. Alla som vid något tillfälle i livet försökt sig på att ändra inställningar/uppdatera en dator 
vet hur mycket problem detta kan åsamka. Till er (lyckliga) som aldrig har haft det stora nöjet att arbeta med 
datorer kan vi bara säga att vi stundtals slitit vårt hår och förbannat oss själva för att vi påtagit oss denna uppgift. 
Ovanpå detta kommer svårigheterna med digital bildhantering, då bilderna i slutändan måste överensstämma med 
tryckarens system. Våra ordinarie arbetsgivare kräver ju tyvärr även att vi stundtals ägnar oss åt det vi är anställda 
att göra och dygnet har som bekant bara 24 timmar. 
Nåväl, nog med ursäkter. Vi kommer givetvis inte att ge upp nu och vi har definitivt inte tappat sugen utan vår 
målsättning är att Bakrutan nummer 2 är nästa tryckta alster du får från oss i din brevlåda. 
Vi hoppas att du som läser detta kan ha överseende med Bakrutans försening och håller tillgodo med 
informationsbladet under tiden. 

Med hopp om en trevlig Saabfylld sommar 

Mattias Johansson 	Mikael Redsäter 
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