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För er Bakruteläsare som inte hunnit notera det så har nu Svenska Saabklubbens fått en ny 
layout på sin hemsida!
Målsättningen med detta är att förenkla och förtydliga informationen till våra medlemmar, 

att visa nyttan och fördelarna med att bli medlem i Svenska Saabklubben samt att underlätta 
uppdateringar och förmedling av information via hemsidan.

Saabklubben har en ny hemsida

Kort om den nya hemsidan
Innehållet på denna nya hemsida återspeglar 

innehållet på vår gamla hemsida. Alla sidor, 
bilder, ljud och annat material har flyttats över 
och placerats under, i princip, samma struktur 
som tidigare. I vissa fall, där sidor eller bilder har 
saknats, så har de tagits bort/lagts till. 
Jag håller just nu på att rätta samtliga sidor på vår 

nya hemsida. Om du upptäcker ett fel på någon 
sida, rapportera det gärna med den länk som finns 
längst ner på varje sida (”Rapportera fel”). Alla 
fel kommer att rättas, men det är en rätt stor up-
pgift så jag hoppas att ni har lite överseende om 
det inte sker omedelbart.

Varför har vi en ny hemsida?
Vår gamla hemsida baserades på en hemsidelös-

ning som heter Drupal. Det är en rätt så avancerad 
lösning, som kan kräva en hel del resurser (i form 
av serverkapacitet). Vår version av Drupal var 
gammal och hade behövt uppdateras till en ny 
huvudversion, vilket är en komplicerad uppgift. 
Att arbeta med Drupal är enkelt om man kan det, 
men tröskeln kan vara rätt så hög.
Vår nya hemsida baseras på en hemsidelösning 

som heter WordPress. Den är avsevärt enklare att 
hantera och anpassa samt även mindre resurskrä-
vande. Jag har personligen arbetat med WordPress 
sedan 2005 och kan denna lösning utan och innan. 
WordPress är även världens mest populära hem-
sidelösning, tack vare dess enkelhet och många 
möjligheter.
Tanken med vår hemsida är att fler än en per-

son ska kunna uppdatera den. Jag vill t ex att 
vår styrelse på egen hand ska kunna publicera 
sina protokoll, att redaktionen för Bakrutan ska 
kunna lägga upp tidningen helt själva och att fler 

personer ska kunna bidra till en bättre hemsida.
Detta är vad vi nu får möjlighet till med Word-

Press.

Planer för den nya hemsidan
Först och främst ska samtliga sidor rättas och 

kompletteras där det så behövs. Därefter ska vi 
försöka få till en lite enklare/tydligare struktur. 
Det ska vara enkelt att hitta, det är bl a därför vi 
har en sökruta på alla sidor. Sedan ska givetvis 
innehållet på vår hemsida utökas. Saabklubbens 
hemsida ska vara den främsta källan till informa-
tion om Saabs klassiska bilmodeller.
Om du vill bidra till en bättre hemsida för oss, 

skicka mig då gärna ett meddelande om det på 
webbmaster@saabklubben.se. Om du har förslag 
på material som vi kan lägga in eller kanske har 
bilder som vi kan få använda (jag skulle t ex gärna 
se att vi använder bilder på våra medlemmars 
bilar i toppen på vår sida) så är det också väldigt 
uppskattat.
Allt är välkommet, både ris och ros!

Avslutningsvis
Jag vill avslutningsvis tacka min företrädare, 

Patrik Hermansson, för hans insats med vår 
tidigare hemsida. Utan Patriks goda samarbete 
hade övergången till denna nya hemsida inte 
varit möjlig.
Jag är tf. webbmaster för Svenska Saabklubben 

fram till vårt extra årsmöte 2013. Allt som sker 
med vår hemsida och våra IT-tjänster är givetvis 
helt personoberoende. Min målsättning är att vem 
som helst ska kunna ta över rollen som webbmas-
ter för Saabklubben och att vår styrelse ska ha 
fullständig insyn i våra IT-tjänster.

Webbmaster Jonathan Sulo
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Klubbtidning för Svenska 
Saabklubbens medlemmar 
och trycks i 2 650 exemplar 
vid  Sandvikens tryckeri i 
Sandviken.

Ansvarig utgivare: Karl 
Ask.

Annonser: Yngve Ekberg  
08 - 774 28 85

MHRF-handlingar skickas 
till Christer Melwinsson.

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskild-
ringar, tävlingsbidrag, 

Saabäventyr m m till tid-
ningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens 
adress)

Artiklar till tidningen mejlas 
enklast i valfritt dataformat.
Textfiler och bildfiler skickas 
åtskilda och bilder bör bibe-
hållas som de är från kameran 
för att hålla god tryckkvalitet. 
Grundregel kan vara minst 1 
MB stora!

Saabklubben eller redak-
tionen reserverar sig mot 
felaktigheter i inskickat och 
publicerat material.

Särtryck ur tidningen är 
tillåten under förutsättning att 
källan anges.

Stoppdatum för Bakrutan 
Nr 3 2013

21 Augusti 2013

I din brevlåda ca 3-5 veck-
or efter stoppdatum.
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Omslag framsida:Roger Johansson, Piteå åker rallyvarvet på Pengfors 
motorstadion under Kalldrage i början av februari.
Foto: Johanna Hagman 
Därunder stämmningsbilder från årsmötet. Foto: Anna Gunnarsson.

Innehåll i nr 2-2013

Glöm inte att skicka material till nästa 
Bakruta i god tid innan deadline den 
21 Augusti.       
       Red
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Svenska Saabklubben 
c/o Ask
Siriusgatan 104 lgh 208
415 22 Göteborg
Org nr 867200-6502
Plusgiro: 476 52 46-6

Svenska Saabklubbens interimstyrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2013: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

Ordförande
Karl Ask
Siriusgatan 104 
Lgh 208
415 22 Göteborg
Tel 0737 - 277 647
ordforande@saab-
klubben.se

Sakkunnig
Reservdelar
Hans Willebrand
Gräsgärde 409
388 96 Ljungbyholm
Tel: 0480-330 56

Vice ordf.
Hans-Göran Nåhlberg
Durvägen 14 71135 
Lindesberg
Tel 0581-14209
Mejl: 
viceordforande@saab-
klubben.se

Sekreterare
Lars Söderlund
Snöbollsgränd 2
129 45 Hägersten 
Tel: 072-2762744
Mejl:sekreterare@
saabklubben.se

Bakruta o Webb

Reservdelar

Kassör
Magnus Höglund
Tegelvägen 7   
723 48 Västerås
Mejl: kassor@
saabklubben.se

Användarnamn: 2013-02 
Lösenord: ”99Turbo”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Karl Ask

Medlems-
ansvarig

Anna Gunnarsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22 

Material-
förvaltare

medlem@saab       
klubben.se

Materialförvaltare
Håkan Larsson
Frejagatan 13
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22
klubbshop@...

Redigering:
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26
Mejl: redaktor2@
saabklubben.se

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
Utterstigen 9
13 941 VÄRMDÖ
webmaster@saab  
klubben.se

Ledamot

Vakant

Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 Tider 
fr.o.m Maj Månad 13,00-16,00 Tisdag-Fredag. Fr.o.m Juni Månad 
ska vi ha öppet för direktförsäljning över disk Tisdag-Fredag mel-
lan 13,00-16,00

Reservdelssupport.
Thomas Ramsell
Björnåkersgatan 7
93731 Burträsk
Tel 070-312 43 39
reservdelar@...

Ledamot
Anders Danling
Floragatan 16
564 32 Bankeryd
Tel: 070-5425502
Mejl: ledamot@
saabklubben.se

Reservdelar
Jan Karlsson
Bangårdsv. 4 D
656 71 Skattkärr
Tel 073 - 0369480 
reservdelar@...

Forumansvarig:
Emil Bengtsson 
Kolonigatan 20
392 36 Kalmar
070-536 21 85
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Detta är Svenska Saabklubbens ”modellom-
budsmän”

Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respek-tive 
Saabmodell eller har funderingar som rör lacker och lackering.
Modell Ombudsman          Telefonnummer
Saab 92/93 inkl. GT John Jonasson         08-71 52 429
Saab 96 TT inkl. GT,     Lennart Holmgren     026-25 70 15
Sport och MC
Saab 96 V4 inkl. MC,     Leif  Blomberg       0502-450 42
De Luxe
Saab 95 TT /95 V4       Mattias Roswall     0143-139 22
Saab 99 Magnus Dufva     08-38 45 64
Saab 900 Michael Rasmussen    0418-43 36 10
Saab Sonett Hans Eklund     0514- 272 22
Saabo Erik Randa     08-646 49 99
Lack/lackering              Patric Henriksson    0290-70203
Och du! Ring inte jätte sent på kvällarna, utan försök att respektera 
husfriden.

Sektionsansvariga:

MHRF-besiktningsmän:

Martin Stenlund
Krokvägen 27
930 90 Arjeplog
Tel 0961 - 617 33

Bertil Maununen Saabvägen 1
719 93 Vintrosa Tel 019-314523

Lennart Holmgren
Högbovägen 78 A
811 32 Sandviken
Tel 026 - 25 70 15

Hans Willebrand
Gräsgärde 409
388 96 Ljungby
holm
Tel 0480 - 330 56

Martin Bergstrand
Börje-Bösslinge
755 92 Uppsala
Tel 018-369 156

Christer Melwinsson 
Heby 
641 97 Katrineholm
Tel 070-6979291

MHRF-ansvarig

John Jonasson
Hällbrinken 11
132 36 Saltsjö-Boo
08-71 52 429

Lars”Julle”Olofsson
Tängtorpet 202
830 43 ÅS
070-273 78 07

Rune Danielsson
Språkgränd 11
907 33 UMEÅ
070-5844738

Magnus Höglund Tegelvägen 7, 723 48
Västerås Tel 070 343 06 46

Claes Hedlund Grevegatan 13, 854 60 
Sundsvall tel 060-611 320, 070-553 8330

Simon Larsson Änggatan 30  
543 31 Tibro, tel 070 - 156 53 37

Patrik Hermansson Särestad Brandstorp 1 
467 91 Grästorp 0521-623 26

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 Hörby
Tel 0415 - 402 22
skania@...

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tussilagovägen 4
468 34 Vargön
Tel 0521 - 22 30 33

Karl Ask
Siriusgatan 104 
Lgh 208
415 22 Göteborg
Tel 0737 - 277 647

Michael Rasmussen 
Billebergavägen 9
261 94 Annelöv Tel 0418 - 43 36 10
Fax 0418-433615

Norrland:
Thomas Ramsell
Björnåkersgatan 7
93731 Burträsk
Tel 070-312 43 39
norrland@
saabklubben.se

Gotland
Björn Askengren
Busarve 638 
622 54 Roma Kloster 
Tel 0498 50038

Göteborg
Mats Kadmark
Scholandersg. 3B
417 27 Göteborg
Tel 0736-72 30 72
gothia@...

Dina annonser 
skickar du till:
Yngve Ekberg
Fotbollsvägen 13
141 40 Huddinge
Tel: 08-774 28 85

Hallandia
Mats-Ove Fredlund
Margaretagatan 11
313 33 Oskarström 
Tel 070-698 93 52
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Ni som var med på årsmötet vet att det inte var någon rolig 
händelse, utan en hel del irritation och det är tråkigt att det 
blev så. Det var dock oundvikligt för läget är extremt och 
något var tvunget att göras, risken är annars att vi inte haft 
en klubb om något år. Men jag vill börja med att tacka alla 
ur den gamla styrelsen för alla timmar ni lagt ner för Svenska 
Saabklubben!

Årsmötet tog ett antal viktiga beslut. Bland an-
nat att lagret skall flyttas till Skattkärr och klub-
ben skall anställa Janne Karlsson. Vi har fått ett 
glädjande besked om att vi får anställningsstöd 
för Janne! Detta ger klubben en möjlighet att 
komma igång och bygga upp en bättre och star-
kare reservdelsförsäljning. En där vi skall satsa 
på att ta fram nya delar och detta blir betydligt 
lättare när vi har en som jobbar för oss. Men det 
är även möjligt att du som medlem kan hjälpa 
till att ta fram delar som du behöver samt även 
på så vis ge den möjligheten till andra i klub-
ben. Hör i så fall av er till Janne. 

Just nu sitter vi i förhandlingar med Logpart 
som har dragit ut på tiden, så handlingsplanen 
som presenterades på mötet håller inte. Försälj-
ningen kommer inte vara igång till början av 
Maj, men vi hoppas att det skall vara i hamn 
snart så vi kan flytta och förhoppningsvis en 
försäljningsstart i mitten av Maj. Vi jobbar 
maximalt för att få igång den otroligt viktiga 
funktionen.

Tanken med den nya organisationen är också 
är att vi skall dela upp klubben mer så vi kan få 
igång en större social bit. Jag tycker att klub-
ben måste ordna fler möjligheter för oss att 
träffas på olika typer av arrangemang. Varför 
inte starta en bankörningsgrupp? Är det några 
intresserade så kör på! Klubben står bakom er 
och hjälper gärna till.

Vad vi även jobbat på är en ny hemsida som 
vissa kanske redan har sett, en tydligare och 
enklare. Tack Jonathan för det jobbet! Tanken 
är att man inom en snar framtid kan logga in på 
forumet och hemsidan med samma inloggning, 
allt för att det skall bli enklare.

 Ett annat beslut på årsmötet var att det skall bli 
ett extra årsmöte under saabfestivalen. Detta 
kommer ske på fredagen. Där kommer ett antal 
punkter att tas upp, bland annat bokslutet från 
2012. Det har en redovisningsbyrå samman-
ställt och det har visat sig att klubben har gått 
back 431 000 kr (då är ändå inte alla kostnader 
för 2012 införda, exempelvis reseräkningar 
mm). Detta är extremt allvarligt! Inte nog 
med det, så saknas det underlag för utgifter på 
171 000 kr. Detta kommer bli en viktig fråga 
för extra stämman om hur man ska hantera det-
ta! Det blir ett tufft år för Saabklubben. Styrel-
sen har sagt att resor skall minimeras och våra 
möten kommer att hållas hemma hos folk. Det 
är verkligen ingen rolig sits vi har hamnat i. 
Men vi måste ta oss ur den för jag tror klubben 
har en framtid. Där vi nu dessutom kan satsa på 
reservdelar på ett annat sätt. 

Vi måste minnas varför vi är med i klubben, det 
är för vi älskar Saab. Därför tycker jag att vi 
skall välkomna alla som gillar dessa fantastiska 
bilar! Bjud in vänner som gillar Saab, de kan-
ske inte har någon egen men vad spelar det för 
roll. 

Hoppas att vi ses i sommar och framförallt på 
Saabfestivalen!

Och ni som inte kommer hoppas jag har många 
trevliga mil i era Saabar.  

 

Karl Ask 
Ordförande Svenska Saabklubbens interimsstyrelse

Ordföranden har ordet
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Kaos är granne med Gud, säger talesättet. När detta skrivs har precis 
årsmötet i Västervik avklarats, under just kaosartade former, enligt vad 
jag fått mig berättat. Själv var jag tyvärr hemma och sjuk.
Arbetsgruppens för klubbens nya organisation 

förslag (tidigare presenterat i Bakrutan), förslaget 
till nya stadgar (se annan plats i tidningen) samt 
förslaget på nystart för reservdelarna, såg först ut 
att falla då majoriteten av styrelsen var emot detta. 
Sedan röstades, kuppades enligt några kritiker, 
ändå förslagen igenom under årsmötet. För att 
stadfästa eller förkasta dess beslut måste vi nu gå 
vidare med ett andra årsmöte, denna gång under 
Saabfestivalen i Trollhättan, se separat kallelse 
på annan plats i tidningen. 
Vi har under tiden en interimsstyrelse (se sty-

relsesidan i början av tidningen) som ska jobba 
fram till detta årsmöte. Om det senare går på in-
terimsstyrelsens linje kommer vi att få en bantad, 
ordinarie styrelse runt vilken jobbar arbetsgrup-
per, exempelvis en för hemsidan och Bakrutan 
och en för reservdelarna. Dessa arbetsgrupper 
kan på egen eller styrelsens begäran vara med 
vid styrelsemöten där frågor som rör dem tas 
upp. Tanken med upplägget är att få ett mindre 
tungrott styrelsearbete.
För reservdelarna blir det ett omtag, som det 

heter nuförtiden. Hela lagret flyttas från Väster-
vik till Skattkärr där välkände reservdelsman-
nen Janne Karlsson tar över som anställd av 
Saabklubben. Här har argumentet emot varit att 
vi, efter Rolf Jensens hastiga och tragiska död, 
aldrig mer skulle förlita oss på enbart en person. 
Motargumentet har varit att det uppenbarligen 
inte fungerat med flera kockar heller.
Att det blir debatt och meningsskiljaktligheter 

i en demokratisk förening är sunt och naturligt. 
Att folk känner att de inte kan fortsätta sina up-
pdrag med de majoritetsbeslut som fattats och 
väljer att stiga av är också naturligt. Dock är det 
väldigt olyckligt när folk upplever att saker och 
ting inte gått rätt till. Min uppmaning blir därför 
att ni noga läser vad vi skriver om det som ska 
beslutas på det nya årsmötet i Trollhättan och, ni 
som kan, åk dit!
Mitt i denna turbulens har jag själv haft en liten 

personlig, bilrelaterad kris: Efter att ha varit utan 
i 20 år poppade ett starkt begär upp, välnärt av 

den tilltagande vårsolen: Jag måste ha en Alfa 
Romeo igen! NU!

Lade till och med ett bud på en innan jag sansade 
mig och kom fram till att följden av min passion, 
att sälja min V4:a Bimsan, inte var så lockande. 
Istället gav jag mig med liv och lust i kast med 
uppgiften att på elektrokemisk väg återställa 
Bimsans rostporiga front, se artikel på annan plats 
i detta nummer. Nu är motorlyftet och återstäl-
landet till kördugligt skick inte så långt borta! 
När jag var aktiv i den svenska Alfa Romeoklub-

ben på 1980-talet var bankörningar lika uppskat-
tade som återkommande aktiviteter, givet märkets 
racinghistoria. Det är något jag kan sakna, men nu 
höjs röster för liknande verksamhet i SSK. Detta 
skulle jag personligen tycka vore helt underbart, 
men som vanligt krävs det då folk som kan vara 
med och organisera. Utan att peka finger på någon 
så upprepar jag min ständiga devis: I en ideell 
förening går det inte att kräva att den berömde 
”någon” ska ordna med saker och ting. Alla måste 
vi hjälpas åt, även om naturligtvis några har mer 
tid än andra att lägga på denna sin hobby.
Väl mött i Trollhättan!

Redaktör`n har ordet
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Dags för Nyhetsblad nr: 1 / 2013.
 
När du läser detta så har vi precis släppt Nyhetsblad nr: 1 med 

nya delar som jag lyckats komma över. För dig som håller på 
med en rallykopia på Saab 2T så har vi en begagnad taksökare 
som blir pricken över i:et.
 
Nu i lager nya strålkastare med kupat glas i H4 utförande för din 

kortnos och V4 upp till 1968. Jag har även hittat nytillverkade 
torkarblad kromade för 2T och V4 med låg ruta, och till kortnos 
1964 har jag nu funnit nytillverkad kopplingswire.

 För dig som håller på med V4 , så finns nu oljepump (stora typen 
) och kamaxel STD B , och längre fram så kommer jag att ha 7,2, 
7,4 , 7,6 , Inga mängder men hör av er om intresse finns. Har även 
nya tryckare som är något lättare än orginalet.
Dessutom ett par nyslipade vevaxlar 1700 cc, och jag har även 

både vevlager och ramlager till dessa i ÖD. Har även hittat ett par 
satser ventilfjädrar Sonett / STD B plus packningar och p-boxar 
som går åt när ni renoverar din V4 motor. 
För dig som renoverar en 2T motor så har jag de flesta packn-

ingar och p-boxar dessutom tätningsring till Strömfördelarn och 
oljepumpen på Sport vi har även frostpluggarna till 2T motorblock 
som ibland kan vara svåra att hitta. 
Jag är ochså lyckats hitta bakre Pinjonglagret till er som renoverar 

en 4-vxl låda ( 716757 ) och det är första gången på många år som 
jag har dom ilager och det känns bra. 
När du handlar av mig så betalar du bara Portot eler Fraktkost-

naden, inga andra avgifter tillkommer. Mig når du veckans alla 
dagar mellan 11,00 - 20,00 på Telefon eller Mail. Välkommen 
med dina frågor eller en order.
 
Prislista 2013 + Nyhetsblad nr: 1 får du om du skickar mig 60:- 

kr i ett kuvert , och glöm inte ditt namn och adress,
 
 

Karl-Anders Carlsson Grunsbo 271  462 96  
Frändefors Tel: 0521 - 431 33  
Mail : saab.kalle @ telia.com
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På grund av en ytterst kritisk situation på mitt jobb måste jag omedelbart skala bort så my-
cket annat som möjligt och fokusera på mitt arbete. Detta innebär tyvärr att jag måste lämna 
mina uppdrag i SSK. Detta gäller såväl medlemskap i interimstyrelsen som redaktörskapet för 
Bakrutan.
Jag vill poängtera att detta inte har något att göra med personer eller händelser i klubben utan blott 

och bart beror på min jobbsituation.
Jag beklagar verkligen att det måste bli så här.

Med vänliga hälsningar
Janne Hagnell

Redaktören slutar

Tack för ett gott samarbete!

Jag vill här passa på att dig, Janne, för ett gott samarbete under det år som gått sedan du tog 
över efter Christer G. Jag hoppas också att få se dina artiklar dyka upp i min mejlbox, då du 
fått ordning på din jobbsituation. 
Det idella jobb vi utför för klubben måste alltid balanseras mot de uppdrag vi har, både i arbetsliv och 

privat och det är en styrka att säga ifrån, innan kvaliten på utförda uppdrag och den egna livskvaliten 
blir lidande.

Anders Johansson

Bakruteredaktionen behöver förstärkning!
Saabklubbens klubbtidning Bakrutan behöver nu förstärka sin redaktion, sedan Janne Hagnell 

beslutat sig för att avsluta sitt uppdrag som redaktör. Vi behöver en eller ett par personer som 
vill medverka till att göra en bra klubbtidning ännu bättre!

Uppdraget går i huvudsak ut på att hantera mate-
rial som våra medlemmar skickar till redaktionen 
via mejl, eller i vissa fall snigelpost. Korrekturläs-
ning är alltid nödvändig och emellanåt så kan det 
också handla om att skriva om en del korrektur. 
Detta underlättas givetvis om man har god känsla 
för det svenska språket, utan att för den skull ställa 
krav på en journalisterfarenhet.

De träffar och arrangemang som redaktörerna 
besöker själva kan det också var bra att vi skriver 
lite runt. Egenproducerade artiklar i tidningen är 
alltid ett naturligt inslag i en levande tidning, 

Det praktiska/tekniska handhavandet av tidnin-
gen har jag efter några år som redigeringsansvarig 
god koll på så ingen behöver kännas sig osäker 
på att inte få den backup eller “inskolning” som 
han eller hon känner sig i behov av. 

Grundläggande datavana är ett krav då allt mate-
rial hanteras elektroniskt. Tillgång till en digital-

kamera är också bra då det lättar upp tidningen 
om vi kan lägga in lite foton från de arrangemang 
som vi besökt. 

Jag bor i Umeå och försöker bevaka landets 
norra delar, vad gäller arrangemang så jag ser 
gärna någon från dels mellersta, och dels södra 
Sverge, som kan tänka sig att hjälpa mig med 
den fortsatta produktionen av vår klubbtidning 
Bakrutan.

Känner du för att hjälpa till med detta så hör av 
er till endera mig eller någon i styrelsen så nart 
som möjligt. Sommaren är ju på g och därmed 
många träffar och arrangemang.

Anders Johansson
Redigeringsansvarig Bakrutan
070 510 88 78
red2@saabklubben.se
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Simo Lampinen fyller 70 år 
den 22 Juni 2013.

 Som barn insjuknade Simo i polio vilket kunde ha hindrat hans vidare utveckling hade Simo 
inte haft den optimistiska läggning och beslutsamhet som utmärker honom. Sjukdomen lämnade 
dock sitt märke på Simo. Hans gång förblev haltande vilket ledde till att han undantagsvis fick 
sitt körkort redan vid 17 års ålder för att underlätta hans skolgång i den närliggande stadens 
gymnasium.
Sin första klass seger tog Simo i 500-rallyt den 

1.7.1961. nyss fyllda 18 år och med en endast en 
vecka gammalt normalt körkort vilket förutsattes 
av deltagande.  Segern uppmärksammades på 
dagen 50 år senare på samma plats med bil av 
samma märke och med Lampinen och kartläsaren 
Saastamoinen invid 96:n samt en massa vänner 
stående bakom kamerorna.
Den första verkligen stora segern, Jyväskylä ral-

lyt 1963 tog han som endast 20-åring. Segertåget 
fortsatte och samma år blev Simo Finlands ral-
lymästare. Året därpå förnyade han mästerskapet 
och vann is lopps mästerskapet 1965. 1968 togs 
Simo segern i RAC rallyt med en Saab V4 .
Han körde även för Saab’s finska fabriksstall. I 

den egenskapen vann han Jyväskylä rallyt 1972 i 
hård konkurrens med bl.a. Stig Blomqvist, Hannu 
Mikkola och Timo Mäkinen. Det finska mäster-

skapet plockade han hem 1975.
Förutom SAAB har Lampinen kört med otaliga 

andra märken. Den mest framgångsrika med 
Lancia.
Efter sin aktiva karriär har han fungerat som bl.a. 

som tävlingsledare för otaliga VM rallytävlingar, 
som medlem i FIA:s rallyutskott samt som ord-
förande för Finlands Bilsportförbund. År 1996 var 
han funktionär i SAAB 900 Talladega Challange 
då SAAB slog ett flertal hastighets rekord i Tal-
ladega Alabama.
Lampinen är finska Saabklubbens hedersm-

edlem och deltar aktivt i klubbens verksamhet. 
Han ses även ofta på de årligen återkommande 
internationella Saab träffarna. Simo med fru Mil-
lie är bosatta i Hamburg och där han ofta deltar i 
de lokala Saab entusiasternas stambords möten.

Text och bild Carl-Eirik Nikander
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Sista söndagen i februari var det dags för Nor-
rlandssektinens årsmöte och dagen bjöd på ett 
superfint vårvinterväder så ett tiotal medlem-
mar boende mellan Skellefteå och Sundsvall 
slöt upp till mötet som hölls i Kramfors några 
mil söder om Örnsköldsvik. 

Mötet startade klockan 13 med genomgång av 
vad som gjorts under det senaste året vilket ni 
fått läsa om här i Bakrutan, och fortsatte med 
planering för sommarens evenemang. Huvud-
spåret kommer liksom tidigare år att vara med 
och synas så mycket som möjligt vid större vet-
eranevenemang men vi ska också köra en eller ett 
par egna träffar i sommar. Vi har bland annat rätt 
många aktiva medlemmar i Sundsvallstrakten så 
vi jobbar på någon träff i dessa trakter.  Vidare 
info kan ses på träffsidan här i tidningen samt på 
vår hemsida. 

Sektionsstyrelsen sitter helt oförändrad inför 
kommande år.
Medlemmarna fick avslutningsvis lite info om 

vad som hänt inom bland annat reservdelsverk-
samheten under den senaste tiden och även plan-
erna för kommande år inom klubben.
Efter mötet gick vi till en närbelägen pizzeria 

för middag och ett par timmars saabsnack innan 
hemfärd. 

Text och foto Anders Johansson

Årsmöte SSK 
Norrland 2013

Fikastopp i Örnsköldsvik på nedvägen

Utanför protokollet hanns en utredning av detta 
bromsok med under årsmötet.Saabsnack vid middagen innan hemfärd.

Koncentrerade förhandlingar...
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Den svårfunna tyglisten
Min första bil var en Saab 96 -64 som jag köpte för 2500 kr då den var fem år gammal.  Nu så 

där 45 år senare bestämde jag mig för att renovera en likadan bil. Detta började för två år sedan 
och med mycket arbete och enträget letande efter reservdelar lyckades till slut men en speciell 
list vållade mycket huvudvärk. Listen är dörrlisten som består av en tygklädd stålspiral med 
gummilist och clips. Vad gör man om man inte hittar tyget? Man väver den!

I samband min tävlingsverksamhet i början av 
70-talet hade jag ett stort kontaktnät med andra 
Saab-nördar som det nu gällde att bygga upp igen, 
framförallt för att hitta reservdelar. Nuförtiden har 
man också stor nytta av Google där man hittar 
allt – nästan. 
Allt såg relativt ljust ut ända tills jag frågade om 

dörrlisten. Svaret var oftast lite av ”Haha, den 
har jag letat efter i åratal – så glöm det!” Jag lät 
bekymret vila något år med den naiva inställnin-
gen hur svårt kan det vara på en skala…. Under 
tiden blev det andra saker som fick fixas till. 
Nu i höstas var det mesta klart av komponen-

trenoveringen och problemet med listen återstod. 
Många timmar i telefonen med kompisar, lever-
antörer och bilrenoverare var fruktlösa. Sena tim-
mar surfande och oändligt bläddrande i söksidor 
och nya kontakter hjälpe inte heller. Skulle jag 
verkligen gå bet på detta?

Panik
Paniken var nära. Kunde jag använda de be-

fintliga som delvis var trasiga och missfärgade? 
Inte konstigt att det blir så, förresten, eftersom 
in- ursteg ur bilen kan slita på listen och rosten 

man väva upp dessa från början? Det borde vara 
lättare att hitta de rätta trådarna än det färdiga 
tyget! Kan man väva för hand på samma sätt som 
maskinvävda? 
Någon timme senare var jag igång igen med 

nya Google-sökningar, nu på väverier. Jag letade 
i första hand i Skåne eftersom jag bor utanför 
Malmö. Jag undersökte ett tiotal träffar, bland an-
nat en vävskola. I det fallet kunde jag själv väva 
tyget, kruxet var att jag var tvungen att fullfölja 
en ettårig utbildning i vävkonstens vindlingar. 
Jag avstod från detta erbjudande då det allvarligt 
skulle störa projektets tidplan (dock inte bara 
detta skäl).

I vävstugan
Till slut fick jag tag på en väverska på Österlen i 

Skåne, Ann-Sofie Reuter/Bolstervaren, som även 
hon var lite ”svårflörtad”. I den första kontakten 
presenterade jag mitt problem för henne och 
hennes kommentar var lite generad att jag (hon) 
inte väver till bilindustrin. Men det är ju ett vanligt 
tyg, sa jag  – ja, ja, ok skicka över en bild på den 
då, hm jag tror jag har en ide om hur jag kan göra. 
Det här verkar lovande, kände jag. 

från spiralen missfärgar tyget. Efter ha vänt och 
vridigt på den befintliga listen tog jag beslutet att 
inte sätta in dessa fula lister i min fina 96a. Jag 
provade att leta upp andra begagnade lister men 
dessa var alla ännu sämre.
En tidig morgon låg jag och tänkte (eder uteläm-

nade) på dessa  lister och slogs av frågan, kan 

Bara att montera? Nej, den här vill man inte ha i 
sin nyrenoverade bil!

Efter noggrann analys av utgångsmaterialet kunde 
Ann-Sofie Reuter börja tillverka det nya tyget.
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Nästa steg var ett personligt besök i hennes 
vävstuga för att undersöka tyget. Min mentala in-
ställning var fortfarande att jag letade reservdelar 
till min gamla Saab och var klädd ungefär som 
när jag letade grejor hos mina meckarkompisar. 
Hennes vävbutik var jättefräsch med vävstolar, 
avancerade vävningar på gång och hyllorna fyllda 
med garnnystan i alla dess grälla färger. Jag tänkte 
att nästa gång jag kommer får jag försöka fräscha 
till mig, åtminstone ett steg. 

Bingo!!
Hon gav sig genast i kast med analysen av ty-

get. Tyget dissekerades med hjälp av pincett och 
förstoringsglas för att fastställa hur trådarna var 
uppbyggda. Därefter bestämdes garntypen, bland 
annat genom att bränna trådarna för att analy-
sera lukten. Detta var startskottet för att väva en 
provbit och spänningen steg åtminstone hos mig. 
Någon vecka senare träffades vi igen för att stud-

era några olika varianter av provbitar. Vi vände, 

Klart! Färdigt tyg överlämnas till lycklig Saabentusiast, tillika artikelförfattare,....Ann-Sofi i vävartagen.

Rostig spik, förlåt spiral, mot en... ...svart och fin!
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Klart! Färdigt tyg överlämnas till lycklig Saabentusiast, tillika artikelförfattare,....
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Bingo!!!
Genast påbörjades vävningen av två stycken 55 

millimeter breda och 2700 millimeter långa tyg-
bitar. När dessa var klara överlämnades listerna 
och jag bjöd på Princesstårta som naturligtvis var 
garnerad med en tyglist. 

Lars Thuring 
Medlem 3722

...som förstås bjuder tillbaka!

Så nära man kan komma! Det går inte annat än att 
vara nöjd med det omdömet från högsta ort, det 
vill säga Saabmuseet. 

vred och mätte förslagen och enades om att ett 
av dessa var riktigt bra. En av svårigheterna är att 
bedöma hur tyget såg ut när det var nytt.
Var finns världens mest välbevarade Saabar? 

Jo, på museet i Trollhättan. En av oss godkänd 
provbit skickades till Trollhättan för jämförelse 
med de välbevarade bilar som finns där. Spänd 
väntan rådde för oss båda två. Svaret kom: ”Så 
nära som man överhuvudtaget kan komma”. 
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Vem vill inte att någon annan fixar rosten på bilen åt en? Bakrutan tog herr Ström i hand och 
fräschade upp de gamla kemikunskaperna.

Ta bort rost och färg med elektrolys:

Kemiskt rent!
Att låta eluttaget göra jobbet med rostbortagning 

har varit föremål för flera trådar på forumet. Ele-
ktrolys är ett klassiskt kemiexperiment. Dags att 
det även får synas i Bakrutan!
Idealt ska föremålet som ska avrostas sänkas 

ner helt i elektrolysbadet. Men varför göra det 
enkelt för sig, tänkte jag och valde resolut den 
front jag just demonterat från min V4:a Bimsan. 
Därmed fick jag testa elektrolysen två gånger, på 
en halva i taget. 
Fronten var inte bara stor, den var också prickig 

av stenskottsrelaterad rost. Blandningen av rost, 
lack och skit borde väl utgöra en värdig utmaning!
Med objektet utvalt rotade jag fram en stor 

trädgårdstunna i plast som ”badkar”. Observera 
att det måste vara i ett icke ledande material! Jag 
räknade ut hur många liter vatten jag kunde fylla 
på och gjorde sedan i ordning elektrolysvätskan 
som bestående av en matsked vanlig målarsoda 
(natriumkarbonat) per fem liter vatten. Målar-
sodan är inert, som kemisterna så vackert kallar 
det, och förbrukas inte. Du kan därmed återan-
vända badet så länge du tycker att det inte blivit 
för skitigt.
Elektrolysen gör dock mer än bara avlägsnar 

rosten. Den rost som inte sitter löst omvandlas 
faktiskt tillbaka till solitt järn! För att detta ska 
fungera behöver man dock något att ta järn ifrån, 
det som båtfolk och kemister gemensamt omtalar 
som offeranod.  Själv valde jag rostfritt stål utan 

att vara säker på att det skulle gå lika bra som 
kolstål, men det gjorde det faktiskt. 

Varning för kortslutning!
För att få bästa effekt ska offeranoden omge 

föremålet som ska avrostas. Har du inte tillgång 
till en lätt böjbar plåt eller liknande går det även 
utmärkt bra att sätta en eller flera anoder runt 
föremålet och binda samman dem med kablar. 
Dessa får inte vara för klena, startkablar går bra. 
Tänk dock på att avrostningobjektet måste ha 
en ledig yta av plastkärlet att luta sig emot. Det 
får aldrig komma i kontakt med anoden! Då får 
du kortslutning och i värsta fall en förstörd bat-
teriladdare.
Batteriladdare, ja. Det är nämligen en sådan du 

med fördel använder för att leda ström genom 
ditt elektrolysbad. Det finns de som har testat 
230 volt direkt ur väggurtaget men det skulle jag 
INTE rekommendera... Laddaren ska med fördel 
vara av en lite kraftigare typ och inte automatiskt 
gå ner på underhållsladdning (=svagare ström). 
Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun: Minus 

Utgångsläget. Ett elektrolysbad, en batteriladdare och 
en av nästan 40 års trafik stenskottsutsatt V4-front.

Koppla rätt är lätt. Det du behöver komma ihåg 
är att minus går till föremålet som ska avrostas, 
plus till offeranoden. Har du flera anoder förbinder 
du dem med en startkabel eller liknande, som har 
samma eller större diameter än kabeln från lad-
daren. Det är också viktigt att avrostningsobjektet 
och anoden inte kommer i kontakt med varandra.

1: Batteriladdare 2: Elektrolysbad
3: Avrostningsobjekt 4: Offeranoder
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Bubbelbad. Direkt strömmen kopplas in börjar 
det jäsa i badet. Beundra det gärna men sörj för 
god ventilation och rök för allt i världen inte! Här 
bildas det knallgas.

(svart kabel) går till avrostningsobjektet, plus (röd 
kabel) går till offeranoden.
Gör du tvärtom så offrar du ditt avrostningsob-

jekt...
När du ännu en gång har kollat att ingen anod är 

i kontakt med avrostningsobjektet så kommer den 
stora stunden: Slå på laddaren! Har du nu gjort 
allt rätt ska dess mätare gå upp till ungefär samma 
nivå som när du laddar ett hyfsat tomt bilbatteri. 
I mitt fall började det omedelbart skumma och 
fräsa i badet, vilket är helt normalt. Det som också 
är helt normalt men icke desto mindre farligt är 
den knallgas (vätgas plus syre) som bildas just 
ovanför vätskeytan. 
Håll därför aldrig till i en liten eller dåligt ven-

tilerad lokal!
Själv höll jag till utomhus. Men vänta, tänker ni 

nu, gjorde inte snubben detta i vintras? Jodå, och 
här kommer ytterligare en fin kråksång: Så länge 
elektrolysen är igång fryser inte badet! Trots tem-
peratur runt minus tio så behövde jag bara krossa 
en tunn isskorpa på ytan efter en stjärnklar natt. 
Jag fick alltså köra min stora front i två etapper 
och eftersom jag grundmålade den först behand-
lade delen mellan varven hann badet förstås frysa 
när det stod oanvänt i ett par dagar. 
Men det var också den enda missräkningen! Jag 

lät badet stå och gå i två dygn åt gången och när 
jag första gången förväntansfullt lyfte upp min 
front ur badet blev glädjen stor: De brunsvartfär-
gade rostporerna hade blivit betydligt grundare 
och lyste nu metalliskt grått, samtidigt som den 
av Saabarbetarna i Stallbackafabriken omsorsgs-
fullt pålagda lacken hängde i lösa sjok! Som lök 
på laxen hade smutsen gjort gemensam sak med 
den lösa rosten och sjunkit till botten på badet. 
När jag bearbetat plåten en stund med roterande 
stålborste kunde jag på någon meters håll tro att 
jag hade fått tag i en NOS-del!
Summa summarum fixar eletrolysen inte bara 

rosten, den återbildar stål och avlägsnar färg och 
skit. Allt till den blygsamma kostnaden av en burk 
med målarsoda och lite ström (nej, jag har inte 
räknat på elförbrukningen). Det blir mer elektro-
lys för mig i framtiden, var så säkra!

Janne Hagnell

FOTNOT: Mer information hittar du på http://
school.chem.umu.se/Experiment/17

 Lite jobb med roterande stålborsten senare. Det var 
en NOS-del, det här, vad?
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Kalldrage 2013
Lördagen den 23 Februari arrangerades årets upplaga av familjerallyt Kalldrage i Umeå.  Vid 

anmälningstidens utgång så var ett knappt 40-tal deltagare anmälda men det kom in ett stort antal 
efteranmälningar så startlistan kom till sist att innehålla 83 startande vilket är rekordmånga.

 Kung Bore visade sig också från sin allra bästa 
sida med 5 minusgrader och strålande sol som 
bilderna visar. 
Tävlingen fördelade sig på två etapper med ett 

fikauppehåll på Hörneå bygdegård däremellan. 
Totalt körde vi runt 15 mil och det fanns även med 
ett bankörningstillfälle på Pengfors motorstadion 
där sugna förare fick köra av sig.
En dikeskörning kunde noteras under tävlingen 

och den gjordes av Mikael Englund, Umeå med 
en Volvo Terängbil 304,(Tgb 13). Mikael vann 
dessutom tävlingen så avkörningen skapade yt-
terligare ett besök vid prisbordet.
Bästa Saabekipage utgordes av Pär Berglund, 

Tavelsjö med en Saab 93 på trettonde plats och 
på sextonde plats ser vi Roger Johansson, Piteå 
med sin blå Saab sport.

Text Anders Johansson
Foto Anders Johansson o 

Thomas Ramsell Saab 99 LE -74

Robert Lindberg inför start.

Maria Jakobsson Robertsfors med sin Saab V4 -75

Bosse Nordström återuppväcker gammla 
rallytalanger.

Anders Långström på Pengfors.
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Johan Julén sladdar fram på Pengfors motorstadion.

Peter Svensson från Stockholm åkte rallyt med sin Monte 
Carlo 850 från 1966 tidsenligt utrustad med tävlingsdäck.

Till sist 
artikelförfattaren 
själv innan start.

Johan Johansson Saab 99 LE -75 vid starten.

Dagens segrare på Saabsidan var Per 
Berglund Tavelsjö i en Saab 93 -57.

Resultat Startnr Namn Ort Fordon Årsmod

13 27 Pär Berglund Tavelsjö Saab  93 1957

16 65 Roger Johansson Piteå SAAB Sport 1962

24 36 Johnny Andersson Sävar SAAB 96 1962

33 42 Anders Långström Umeå SAAB 96 2 T 1965

39 30 Bo Nordström Umeå Saab V4 1974

42 28 Peter Svensson Stockholm SAAB Monte-Carlo 850 1966

48 80 Thomas Ramsell Burträsk SAAB 99 LE 1972

53 82 Anders Johansson Umeå Saab-96 2T 1964

63 17 Ted Stockhaus Umeå Saab 900 E45 1982

67 2 Robert Lindberg Tavelsjö Saab 1976

68 19 Maria Jakobsson Robertsfors SAAB V4 1975

70 15 Dennis Gidlund Sävar SAAB V4 1976

73 40 Johan Julén Vindeln Saab V4 1973

81 24 Johan Johansson Umeå Saab 99 LE 1975

Johnny Andersson & Isabell Hollström vid halvtidsfikat.
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Saab på Island
När jag besökte Island 2010 så räknade jag 

som alltid utomlands Saabar. Om jag minns 
rätt så såg jag sju stycken av varierande modell 
men de flesta var modernare varianter. 
Någonstans på sydöstra sidan av ön orsakade 

dock denna relik en tvärnit. Den stod där ned-
sjunken i marken vid en till synes övergiven gård 
och såg ledsen ut. Synd att den inte längre är ute 
på vägarna men samtidigt så var den ett fint monu-
ment över vårt kära Saab på ett oväntat ställe.

Text & foto Erik Åleby

Hallandiamöte
Första söndagen i februari gästades Café på G i centrala Falkenberg av medlemmar i sektion 

Hallandia. 
Förutom kärngruppen som träffats några gånger tidigare så deltog även ett antal nya medlemmar från 

mellersta och norra Halland…riktigt kul med lite nya ansikten.
Medlemskort och dekaler delades ut, ett stort tack till Gary som ligger bakom detta.
Förutom en hel del allmänt gött saabsnack så beslutades om en preliminär agenda inför första halvan 

av 2013 enligt följande:
14 april Träff med fika på Björkäng Vägkrog och förhoppningsvis en liten runda med våra bilar i 

trakten.
31 maj – 2 juni deltar vi i den 

nationella träffen ”Saabfestival 
2013″ i Trollhättanhttp://www.
saabfestival.se/index.htm
16 juni arrangerar vi ett rally 

med tillhörande grillning och nöje 
i Sjönevad. Tanken är att detta ska 
bli en riktig familjefest. Mer info 
kommer under våren.

Red
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Sedan Gistad 2010 är jag en lycklig Saabo ägare. Två gånger tidigare hade jag misslyckats med 
att köpa en vagn men lyckades slutligen den tredje gången.

Saab 260, Saabo:

Tredje gången gillt

Den första gången ringde jag försäljaren i Sver-
ige, men han blev misstänksam då han igenkände 
min finlandssvenska intonation. ” Jag säljer inte 
min Saabo utomlands!”, löd beskedet. Trots att 
det drabbade mig så tycker jag det var rakryggat 
och ett helt acceptabelt ställningstagande. Nästa 
gång upptäckte jag på SSK:s forum en till salu. 
Annonsen var endast en halvtimme gammal, 
men trots det var vagnen redan såld då jag ringde 
försäljaren. Då sedan en vagn var till salu i Gis-
tad 2010 tvekade jag inte en minut utan stack in 
handen genom vagnens dörr och meddelade att 
jag köper vagnen utan att pruta ens en femöring 
och utan att kolla vagnen närmare annat en my-
cket flyktigt på utsidan! 
Nåväl, beslutet visade sig vara lyckosamt. Efter 

att hastigt ha deklarerat min intention åt försäl-
jaren,  kunde jag sätta ned mig i lugn och ro vid 
vagnens bord med försäljaren och  bläddra i vag-
nens handlingar. De bestod av en ringbok med en 
massa info som försäljaren sammanställt av just 
denna vagn samt om Saabo i allmänhet. Den in-
nehöll gamla försäljningsprospekt, test av vagnen 
då det begav sig, kopior av Vips (Vi på Saab) in-
foblad som berörde Saabo tillverkningen samt en 

obruten ägarehistoria med original registerdoku-
ment. Jag  kan ”post festum” konstatera att vagnen 
var i synnerligen propert skick vilket naturligtvis 
redan den översiktliga dokumenteringen vittnade 
om.   Snabbheten visavi mitt köpbeslut visade sig 
också ha varit motiverat. Då vi satt och bläddrade 
i Saabo pärmen stack flere hugade spekulanter in 
huvuden genom dörren men fick höra att vagnen 
redan var såld.
Vad jag lärt mig av dokumentationen och vad 

jag till vardags upplevat med Saabon skulle jag 
i det följande önska berätta om i synnerhet för 
dem som blickat begärligt på denna något udda 
vagn och för att om möjligt underlätta eventuellt 
köpbeslut.

Nummerförvirring
Saabo tillverkades på Saabs helikopterfabrik i 

Norrköping. Efter ett smärre antal för serie vagnar 
tillverkade man vagnen under åren 1964-1967 
totalt c:a 390 vagnar däri inberäknat de halvfär-
diga vagnar som låg på fabriksgolvet då produk-
tionen upphörde.  Lagret av de färdigställda samt 
halvfärdiga vagnarna såldes då i första hand till 
Saab anställda till rabatterat pris, men kom via 
dem att säljas vidare även till utomstående. Det 

exakta antalet vagnar är av denna 
orsak svårt att med säkerhet uttala 
sig om.
Numrering av vagnarna är något 

förvirrande.  1964 numrerades 
vagnarna från A01-A69. 1965 
100-145. 1966 tillverkades inga 
vagnar och det sista produktion-
såret 1967 fick vagnarna num-
rorna 200-438. Min egen vagn 
har nummer 410 dvs. färdigställd 
på fabriken . Om du träffar på 
en vagn med ett ”E” före numret 
handlar det om en vagn som sålts 
halfärdig.
Först det sista året hade man 

slutligen kunnat bestämma sig för 

Vem vill inte uppleva denna syn på sin tomt?
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hur vagnen skulle inredas. Före det gjordes en 
mängd olika inredningar. Icke bara inredningen 
fastslogs utan även två modeller erbjöds: Com-
forte och Siesta. Comforte har något mer påkostat 
träarbete i teakfaner med furulister runt luckorna. 
Inredningsfärgen var ljusgul och stänkmålad med 
en kulört som påminner om Falurött. Siesta var 
på insidan ljusgrå med vitt stänk. Träinredningen 
mahogny faner utan avslutande listverk.

Avancerad konstruktion
Vagnens konstruktion var för sin tid avancerad; 

en sandwich konstruktion där ytter- och inner-
skalet var omättad polyester och matrismaterialet 
bestod av glasfibermatta och dito väv. Som dis-
tansmaterial mellan skinnen användes ”Wellit” 

Akilleshäl
Vad skall man då kolla om man umgås med 

tanken att skaffa en Saabo? Akilleshäl i en Saabo 
är distansmaterialet av papp. Om nämligen vat-
ten tränger in mellan plastskalen och väter upp 
Welliten så försvinner hållfastigheten i väggen.
I de äldre vagnarna använde man samma bakljus 

som i den tidiga 95:an. Snyggt till tusen, men 
livsfarligt då armaturen inte var tät och till råga 
på allt då den var infällda och inte påskruvade 
som de senare bakljusen.
Men även alla andra genomförningar så som 

skruvar kan med tiden förorsaka att vattnet tränger 
in på galen sida om den skyddande plasten.  Fönst-
rens gummilister och även plast fönsterrutorna har 
benägenheten att med tiden krympa och resultera 
i vatten intrång. Tyvärr var fabriken så säker att 
vagnen skulle hålla tätt att man inte hade ägnat en 
tanke åt hur eventuellt vattenintrång borde eller 
kunde evakueras.  
En lösning som jag sett är de hål som borrats i 

vagnens botten och som efter dräneringen täppts 
till med gummikorkar. Hur pass effektivt man 
lyckats tömma vattnet känner jag inte till. Inte 
heller på klubbens forum har man kunnat anvisa 
mig hur dräneringen bäst kan utföras.

Sitt fint! Saabo må vara liten men 
bakfönstrets storlek ger ändå fin utsikt.

Smått men gott. Notera termos och underlägg. 
Tidstypiska tillbehör är pricken over I.

som bestod av papp vars form påminde om en 
wellpappkartongens konstruktion men bestod 
av flere lager med en tjocklek om 18 millimeter. 
I de icke plana ytorna så som i hörnen använde 
man av allt att döma polyuretanskum i form av 
halvhårda skivor. Golvet var förstärkt med en 
skiva av vatten beständig flygfaner. I de sista 
vagnarna bytte man ut polyesterhartset mot 
epoxi harts vilket hade en bättre hållbarhet men 
kan ha medfört härdningsproblem då vagnen av 
allt att döma inte sattes att slut härda i förhöjd 
temperatur. Min vagns innerväggar känns en 
aning klibbiga om jag trycker handflatan en 
stund mot väggen.  Å andra sidan doftar den 
inte ”glasfiberbåt” då epoxin inte innehåller sty-
renmonomer så som den omättade polyestern.
I Sverige finns cirka 70 Saabo som avregis-

trerats. I register finns 54 per augusti 2011. I 
någon mån finns vagnar i de övriga nordiska 
länderna. Min egen uppskattning ett dussin.  I 
Estland, Schweiz, Tyskland och USA träffar 
man på fyra eller fem vagnar. 
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Kolla genomföringar
Ser du att den lodräta väggen inte är slät utan 

”skrynklat” ihop sig, så betyder det att kärn-
materialet släppt eller upplöst sig och en större 
reparation är att vänta på det stället skadan 
skett.  De två skadade vagnar jag stött på var 
skadade på identiskt sätt: Ovanför hjulen. Det 
blir sedan att bedöma om man öppnar skalet 
från insidan eller den yttre sidan och ersät-
ter Welliten med något lämpligare alternativ 
så som balsa, Divinycell eller någon annan 
skumplast som tål lösningsmedel och kon-
stharts den kommer i beröring med under den 
fortsatta reparationen.
Då du sedan bestämt dig för en vagn, så skulle 

jag råda dig att som första åtgärd gå igenom alla 
genomförningar från den yttre sidan inklusive 
registerskyltens skruvar. Lösgör dem alla på en 
gång och kolla om brunt vatten tränger ut från 
hålen.  I fall vatten sipprar ut kan du effektivera 
det hela med att mycket försiktigt pressa in litet 
luft så att ett övertryck bildas i kaviteten mellan 
skinnen. För stort övertryck kommer med säker-
het att resultera i att kompositet skadas. Skruva 
sedan genomförningarna tillbaka och täta gäng-
orna med tex. Sikaflex.  Täta med fönstermassa 
fönstren både mellan gummilisten och vagnen 
samt listen och fönstren. 
Senaste höst besökte jag både Falun och 

Norrköpingsmarknaderna med Saabon på släp 
efter 95:an. En trevliga och angenäm, 110 mil 
lång färd, trots kyla och regn.  Jag kunde hålla 
jämn, 90 kilometer i timmen, fart och vagnen hölls 
stadigt bakom bilen utan att svaja trots tidvis stark 
vind. Vagnens små hjul blev inte heller varma 
efter flera timmars motorvägskörning. Uppe i 
Falun var det redan senhöst och kallt vilket med 

en två personers bemanning medförde en kraftig 
kondens bildning på vagnens enkla fönster. 
I Norrköping träffade vi på andra Saabo vagnar 

och jag fick höra att vagnen inte endast är en my-
cket väl bibehållen Comforte utan också praktiskt 
taget i originalskick. Det enda förändring den 
tidigare ägaren utfört - och mycket smakfullt- är 
golvet som nu täcks av en snygg element parkett 
i en ljus färg som matchar inredningen väldigt 
väl. Till och med madrassernas överdrag och 
gardinerna är original och väl bibehållna. 

Carl-Eirik Nikander

fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i 
finska klubbtidningen Saabisti. Översatt av förfat-
taren och publicerad med tillstånd. Bildtexterna 
har skrivits av Bakrutans redaktion
Författaren tar gärna emot synpunkter på up-

pgifterna i texten. Om någon har mer fakta om 
Saabo är det också välkommet. I bägge fallen går 
det bra att maila detta till Bakrutans redaktion.

Äntligen! Artikelförfattaren på hemväg från Sverige med sin egen ägandes Saabo.

Lockande reklam. Men Saabo blev aldrig den succé Saab 
hade hoppats på. I alla fall inte förrän I efterhand.



”Jag läste i senaste numret av Bakrutan att 
foton på Saab 9000 efterlyses” skriver Åke 
Jonsson i Fagerdal. 

Flyttbilen

Naturligtvis har han följt uppmaningen och 
skickat bilder på sin 9000 2.3T 1997 som gått 
32200 mil.
900 av de milen tillryggalade den under tiden 

november-december i fjol, då Åke flyttade från 
västgötska Rydal utanför Mark till Fagerdal i 
Strömsunds kommun, en resa på 88 mil enkel väg.

”Bilen är för sin höga ålder en mycket pigg kra-
bat” skriver åke och bifogar bilder på bilen i såväl 
sydsvenska som mer nordliga vinterförhållanden.
Helt rätt, tycker vi på redaktionen! Våra Saabar 

är till för att användas men även att omskrivas! 
Tack, Åke! 

Janne Hagnell

Rubriken låter helt osannolik men det finns 
ett uns av sanning i den.
För några år sedan gick jag och mina kolleger 

på lunch till den lokala restauranten. På väg dit 
passerar vi en parkerad fin orange Sonett 3:a vilket 
jag naturligtvis inte kan undgå att kommentera. 
Min helt bilointresserade kollega brister då ut 

”Så’n där har jag köpt två stycken av!”. Gissa 
om jag hajade till och undrade hur det kunde 
komma sig. Han berättar då historien hur han i 
början av 70-talet arbetade på AGA Tudor. De job-
bade tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska 
Högskolan) och SUAB (Svenska Utvecklings 

SAAB Sonett som gruvtruck!

aktiebolaget) på att utveckla ett batteri som sedan 
LKAB skulle kunna använda i sina gruvtruckar 
istället för dieseldrift. Batteriet var av ”järnluft-
typ”, vilket man såg stor potential i då det hade 
tre gånger så lång drifttid som ett blybatteri . Man 
ville förvissa sig om att batterierna tålde miljön 
i gruvan och till utprovningarna behövdes ett 
lämpligt chassi att montera batterierna i. Valet föll 
då på SAAB Sonettens chassi, utan kaross eller 
motor. Karosser byggdes sedan upp i plåt och 
popnit på sonettchassierna. Detta skedde i AGA 
Tudors verkstäder i Täby. Något direkt designar-
bete kan man inte direkt påstå att de lade ner, se 
bilden. Här gick funktion definitivt före form.

De flesta klubbmedlemmar finner nog njutning i 
att ratta en Sonett. Då ansågs utprovningsarbetet i 
gruvan som straffkommendering varför det räckte 
att man fick köra en vecka i taget.
Kanske någon klubbmedlem kan bringa ytterlig-

are klarhet i vad som hände med ”gruvtruckarna” 
eller de revolutionerande järnluftbatterierna?

Med vänlig hälsning 
 Medlem 158, Anders Dackemyr

Ale Johansson kör elSonett i Kirunagruvan
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Vin och bilkörning hör väl ihop? Nej, det gör det knappast, men det finns ibland tillfällen… Och 
om det tänkte jag berätta om här. I kallaste januari 2013 var jag på en knapp veckas tjänsteresa 
till Los Angeles. Inte fel i ett kallt Sverige, men historien började lite tidigare än så.

Jag har länge velat köra utmed Kaliforniens 
Stilla Havskust och helst med taket nere i en 
klassisk Saab Cabriolet. När det stod klart att jag 
skulle till Los Angeles på ett jobb, tog jag kontakt 
med några Saabvänner i USA. Larry i N.Y. tipsade 
om svenske Anders som driver Saabverkstaden 
Swedecar i Los Angeles. Anders svarade snabbt 
på mejlen, och hänvisade vidare till Walter Wong 
som driver en annan verkstad i Los Angeles, 
därtill bara en kvarts bilfärd från hotellet i Santa 
Monica.

som den hade i filmen, förutom möjligen då en 
spektakulär händelse i slutet av filmen…

I januari är det förstås vinter även i Kalifornien, 
men dagstemperaturerna ligger kring 20 grader. 
Alltså som en försommar här hemma. Jag hade 
förlängt min tjänsteresa med en och en halv dag 
för att få tillfälle att köra lite Saab cabriolet och se 
mig omkring. Det kändes helt rätt eftersom mötes-
dagarna var långa och då till och med lunchen 
intogs i möteslokalen bestod synintrycken mest 
av ett hotellrum, highways och en möteslokal. Till 
vän av ordning vill jag säga att förlängningen inte 
bekostades av skattepengar, utan den togs förstås 
ur egen ficka. ;-)

Kärt barn har många namn heter det. California 
State Route 1, Highway One eller Pacific High-

Sideways

Det skulle visa sig att Walter hade en väldigt 
speciell Saab cabriolet från 1987…
Jag skickade först iväg ett mejl, men fick inte 

svar, så en vecka senare ringde jag. Vi hade ge-
mensamma Saabvänner, fick bra kontakt, och jag 
frågade om han möjligen kunde tänka sig att hyra 
ut sin cabriolet. -Det kommer inte på fråga sade 
Walter, du skall få låna bilen!

Så vad var det för speciellt med just denna bil?
Jo, bilen var central ”rollfigur” i den snudd på 

kultförklarade Hollywoodfilmen ”Sideways” från 
2004. Filmen, som tog hem en Oscar och två 
Golden Globe Awards, handlar om en författare 
och hans vän som snart skall gifta sig och deras 
milt sagt äventyrliga vecka tillsammans i de Ka-
liforniska vindistrikten norr om Santa Barbara.
Bilen, en medfaren automatväxlad röd 87:a med 

grå skinninredning, har bevarats i samma skick 

Walter Wong:s röda cab från 1987

Hippiemålad Saab 96 i närheten av Walter:s 
verkstad
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way, är tre namn på samma väg. Walter kallade 
den rätt och slätt PCH. Vägen sträcker sig mellan 
San Juan Capistrano i söder, till Leggett i norr. I 
stort sett Los Angeles till San  Fransisco. Highway 
One är klassad som en National Scenic Byway 
och är alltså en väg som klassats av USA:s trans-
portdepartement för sina arkeologiska, kulturella, 
historiska eller natursköna kvaliteter.

En timme efter sista jobbmötet fick jag skjuts till 
Walters verkstad ”Right Solutions”. Det var inte 
svårt att missa att vi var på väg mot en Saabverk-
stad. Ett par, tre kvarter innan verkstaden började 
det dyka upp parkerade Saabar, och de blev fler ju 
närmare vi kom. Allt från 9-3SS till en tredörrars 

cardinalröd EMS 78.

Vi blev hjärtligt välkomnade och fick en upp-
skattad rundtur i hans verkstad. Jag hade givetvis 
med mig saabprylar till Walter i form av affischer, 
klubbtidningen Bakrutan och lite annat smått och 
gott som uppskattades mycket.
 
På Walters verkstad är det full fart hela tiden. 

En Sonett höll på att återställas från de dödas 
rike och allt däremellan till en standardservice 
på en 9-5. Walters verkstad gör service på flera 
bilmärken, men Saab ligger närmast om hjärtat. 
Walter har dessutom utbildats av Saab på plats   i 
Sverige och innehar titeln ”Saab Master Techni-

Artikelförfattarn tillsammans med Walter Wong i Walters verkstad i Los Angeles

Martin har gjort pitstop i Solvang där shelbymussen har fått gott sällskap
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cian”. Saabägare kommer från när och fjärran 
till Walter för service. Bland annat mötte jag en 
kvinna som kört med sin 900 hela vägen från San 
Fransisco, det vill säga drygt 5,5 timmars körning 
snabbaste vägen, för att få service inför den årliga 
”Smog-Control” Det säger en mycket om Walters 
goda renommé..

Därtill renoverade han gamla generatorer och 
startmotorer som sedan länge försvunnit ur re-
servdelssortimenet. En verksamhet som han enligt 
uppgift var ensam om i L.A. På vägen tillbaka till 
hotellet fällde jag givetvis ned taket, tog en omväg 
via delar av centrala L.A, njöt av den ljumma 
luften, lyssnade till 900 Turbons karaktäristiska 
avgasljud och trivdes riktigt gott.

Dagen därpå var det dags att ge sig av norrut. 
Första anhalten var Santa Barbara som ligger 
cirka 2,5 timmars bilresa från Santa Monica. 
Dessvärre hade meterologerna rätt i att det förvän-
tades regn. Och regnade gjorde det, mycket! Så 
huvuddelen av körningen genomfördes med taket 
uppe. Januari och februari hör till de mest regniga 
månaderna i ett område där man annars räknar 
med endast cirka 30 regndagar per år.
Efter drygt tre timmars körning kom jag till den 

lilla staden Solvang eller ”The Danish Capital 
of America.” Staden, med drygt 5.300 invånare, 
grundades 1911 av en grupp danska lärare som 
tröttnat på klimatet i norra USA. Solvang betyder 
Soläng ”på dansk”. Jag fick en trevlig pratstund 
på blandad skandinaviska och amerikanska med 
en trevlig äldre dansk herre i 80- årsåldern om 
allt från rymdprogrammet till socialförsäkringar, 
innan ett härligt danskt weinerbröd avnjöts hos 
Birkholms Bakery. Därefter var dags att bege sig 
in i vindistriktet.

Planen var att besöka en del av de vingårdar och 
platser som förekom i filmen ”Sideways”. Tokigt 
kanske, men man lever bara en gång. Tyvärr 
öppnade sig himlen och släppte ned oanade reg-
nmängder, så den optimala Saabcab-upplevelsen 
uteblev.
Men chassiet kändes bra, och effekten var det 

inget fel på. Walter hade satt på mönstrade track- 
tires, alltså däck avsedda för bankörning, vilket 
gjorde 900 chassiet rättvisa. Många i USA kör 
på ganska hårda däck för att få ut mycket mil per 

däck. Det märktes inte minst då jag var på  väg 
mot hotellet och framförvarande gör en oförut-
sedd 270 graders sladd i den regnvåta nedförs-
backen och blockerade nästan hela vägen. Som 
väl var hade jag avstånd och hann styra undan.

Vägarna då? Jag försökte undvika de 5-6 filiga 
highways så gott det gick. Det var ju bilkörning 
som gällde och inte ren transport. Vägarna i vin-
dalen var riktigt härliga och slingrade sig fram 
i landskapet och bjöd på fina upplevelser, men 
vägunderhållet lämnade mycket övrigt att önska. 
Potthål var mer regel än undantag.

Jag besökte en handfull vingårdar i vindalen 
Foxen Canyon. Namnet Foxen kommer av, Ben-
jamin Foxen, som amerikanerna påstås ha använt 
som stigfinnare under det Mexikansk– Ameri-
kanska kriget i mitten av 1800-talet. Ett krig som 
slutade med att Mexiko släppte till mycket land 
till USA, däribland Kalifornien.
 
Det mycket regniga vädret gjorde att det var 

få människor i landskapet, vilket förstås var lite 
tråkigt. Attityden till alkohol och bilkörning är 
mycket mer liberal än i Sverige, men jag valde 
att tillämpa svensk lagstiftning, så det blev till att 
smaka och spotta ut. Jag köpte i varje fall med 
mig några flaskor, så vinet fick avnjutas hemma 
istället. En välsmakande påminnelse om en trevlig 
tripp.

Trots det tråkiga vädret var det lätt att förstå 
varför den klassiska 900 cabben mer eller mindre 
”föddes” i Kalifornien. Det var den legendariske 
amerikanske Saabmannen ”Uncle Bob” Sinclair 
som föreslog att Saab skulle ta fram en cabriolet, 
och kaliforniska American Sunroof Company, 
ASC, fick uppdraget att ta fram en första prototyp. 
Det togs även fram andra prototyper, vilka bland 
annat kan beskådas på Saabs bilmuseum. Hur 
som helst, en riktig Saabikon föddes faktiskt på 
sätt och vis i Kalifornien.

Nåväl, det var några rader om en regnig up-
plevelse i en klassisk Saabbil. Nu hoppas jag på 
många sommarmil i den egna Saabcabrion på 
svenska sommarvägar.

Vänligen, Martin Bergstrand
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Avgångar och omorganisation:

Utmaningarnas årsmöte
Lördagen den 23 mars var det så åter dags att genomföra Svenska Saabklubbens årliga årsmöte. 

Efter tidigare år av årsmöten på Saabmuseet i Trollhättan skulle årets årsmöte äga rum på en 
konferensanläggning på Lysingsbadet Resort i Västervik. 

Anläggningen ligger dessutom i relativt nära 
anslutning till klubbens reservdelslager där den 
traditionsenliga reservdelsmarknaden skulle hål-
las efter mötets avslut.
Något yrvaket startade resan klockan halv sex 

från hemmet ett par mil utanför Göteborg för 
avfärd mot Västervik. Efter en drygt fyra tim-
mar och en 30 mil lång resa i en Saab 900 av den 

nyare generationen parkerade vi tillslut utanför 
den lokal inne på Lysingsbadets campingområde 
där årsmötet skulle hållas. Startpunkten för mötet 
hade satts till klockan tolv men trots att klockan 
inte ens hade hunnit slå tio ännu hade det ändå 
börjat samlas klubbmedlemmar med sina bilar på 
parkeringen i väntan på att årsmötet skulle starta. 
Efter två timmars utforskande av Västerviks 

centrum och en del kaffedrickande på ett närlig-
gande kafé var det så dags för årsmötet att dra 
igång. Dagen till ära hade också Mattias Bergman, 
vice VD för den nya Saabägaren National Electric 
Vehicle Sweden (NEVS), kommit till Västerås för 
att prata om deras framtida planer för varumärket 
och hur man ville utveckla det framöver. 

9-3:s återkomst?
Prick klockan tolv öppnades glasdörrarna in till 

den stora lokalen där årsmötet skulle hållas. Sto-
lar i långa rader hade ställts upp framför en scen. 
Stolarna fylldes snabbt av klubbmedlemmarna. 
NEVS:s vice VD, Mattias Bergman, fick inleda 
mötet med en presentation om hur NEVS önskade 
utveckla Saab i framtiden. Efter att ha presenterats 
av Saabklubbens ordförande Karl Ask förklarade 
Bergman att man på NEVS önskade prioritera 
oss Saabentusiaster och att en trogen kundkrets 
var grundläggande i arbetat att på nytt bygga upp 
varumärket efter den tragiska konkursen för lite 
mer än ett år sedan. 
För de årsmötesdeltagare som också besökte 

Saabsuniteds oktoberfest (Mattias Bergman 
deltog även där) förra året så märktes också en 
markant skillnad när det gällde utvecklingen av 
det framtida modellprogrammet. På oktoberfesten 
låg den övervägande prioriteten på rena elbilar 
varav den första modellen, baserad på Saab 9-3, 
var planerad att lanseras  under senhösten 2013. 
Under oktoberfesten fick Bergman många frågor 
av skeptiska Saabentusiaster om det planerades 
en bil med någon form av konventionell drivlina 
eller hybrid. Svaret blev då något kryptiskt med 

NEVS:s vice VD Mattias Bergman berättar om vilka 
planer man har för framtiden
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att man inte stängde dörren för några lösningar 
alls om man märkte att det fanns en tillräckligt 
stor efterfrågan.
NEVS besked vid årsmötet torde säkert ha gjort 

många traditionella Saabentusiaster något mer 
positiva. Allt eftersom ett bildspel, med flera 
inofficiella bilder på bland annat modeller och 
interiörer på framtida Saabar, berättade Mattias 
Bergman att man sedan senhösten förra året ut-
värderat noggrant möjligheterna att åter starta upp 
produktionen av Saab 9-3 med konventionell driv-
lina, dvs. med bensin och diesel, även hybrider 
påtalades. Anledningen till att man ville börja 
bygga konventionella bilar var just att man hade 
märkt att det fanns en stor efterfrågan efter sådana 
då utvecklingen av elbilsinfrastrukturen i Europa 
och västvärlden var långt ifrån den som krävdes 
för att fokusera helt på elbilar. Ett nytt besked var 
också att man numera valt att också fokusera på 
Europa, Kanada och USA. Även om huvudfokus 
fortsatt skulle ligga på den kinesiska marknaden 
med tanke på dess storlek och kundkrets var Berg-
man nu tydlig med att även västvärlden skulle 
omfattas av NEVS modellprogram. 
 Efter en presentation om den växande kinesiska 

elbilsmarknaden var det så dags för publiken att 
ställa frågor till Mattias Bergman om framtiden 

för Saab. En av de första frågorna som dök upp var 
när den första Saabbilen kunde tänkas lanseras. 
Svaret var att man fortfarande utvärderade 
kontakten med vissa underleverantörer och 
återförsäljare då detta var helt nödvändigt för att 
kunna producera nya bilar. Bergman beskrev det 
nuvarande läget med att man var ”lite mer än 90 
procent klar” med den utvärderingen men att den 
behövde vara 100 procent om allt skulle klaffa. 
Men om allt skulle gå som beräknat räknade 
NEVS med att den första ”nya” Saab 9-3:an 
kunde rulla ut från fabriken redan under som-
maren. En annan mer knepig fråga som Bergman 
fick från en åskådare handlade om vad NEVS såg 
som sina tre största hot mot affärsplanen. Många 
årsmötesdeltagare blev säkerligen förvånade när 
Bergman lugnt räknade upp ett antal hinder som 
dem kunde stöta på, bland annat att kunderna inte 
var tillräckligt intresserade av att köpa Saab, att 
konjuktursutveckligen inte skulle vara tillräckligt 
gynnsam och framför allt den hårda konkur-
rensen på bilmarknaden. Bergman fick efter sin 
presentation långa applåder och lyckönskningar 
och det återstår att se om en Saab åter kan sticka 
ut nosen genom portarna på Stallbackaverken till 

Förväntansfulla mötesdeltagare bänkar sig.
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sommaren. 
Efter Mattias Bergmans presentation var det 

dags för fika och en del klubbmedlemmar fick 
också en chans till att ställda frågor till Bergman 
personligen. När det var slutfikat var det dags för 
Bergman att fara vidare från Västervik och det var 
tid för att börja själva årsmötet.

Klubbens framtid
Med grund i en motion som antogs av årsmötet 

föregående år hade en arbetsgrupp tillsatts för 
att utreda Saabklubbens framtida organisation 
och hur den kunde effektiviseras, bland annat så 
hade det föreslagits att minska antalet ledamöter 
i styrelsen. Arbetsgruppen presenterade sina 
förslag med hjälp av en powerpointpresentation 
där man föreslog ett stort antal förändringar för 
att säkra klubbens framtid. För många årsmötes-
deltagare var det tydligt att det rådde viss oenighet 
inom styrelsen och även mellan arbetsgruppen 
gentemot styrelsen. Man pekade också på att 
reservdelsförsäljningen inte hade fungerat som 
önskvärt sedan en tid tillbaka och att bokföringen 
inte hade skötts på rätt sätt varefter det hade blivit 
problem med boksluten. 
Eftersom klubbens ordförande Karl Ask inte 

ansåg sig ha styrelsens förtroende beslutade han 

att tillsammans med ledamoten och Bakruteredak-
tören Janne Hagnell och kassören att omedelbart 
avgå från sina uppdrag. På grund av detta valdes 
före detta klubbordföranden Martin Bergstrand 
till mötesordförande. Därefter följde en kort paus 
innan årsmötet formellt öppnades efter arbets-
gruppens presentation. Arbetsgruppens önskan 
var att årsmötet skulle bifalla dess önskan om 
en ny klubborganisation där bland annat en flytt 
av reservdelslagret till Skattkärr och anställa Jan 
Karlsson  som skulle få i uppgift att sköta om la-
gret och hantera ordar och leveranser. Därtill var 
det också tid för val av ordförande för klubben. 
Klubbens webmaster Patrik Hermansson förkla-
rade sig villig anta sig ordförandeposten. Klub-
bens nyss avgångne ordförande Karl Ask förkla-
rade sig också villig att åta sig uppdraget som 
ordförande igen om den nya ordningen röstades 
igenom. Eftersom detta ansågs svårt att genom-
föra efter stadgarna föreslog en årsmötesdeltagare 
att en interimsstyrelse skulle tillsättas för att reda 
ut svårigheterna i klubborganisationen. Detta gil-
lades av årsmötet och förslag var bland annat att 
utse arbetsgruppen till interimsstyrelse. En annan 
årsmötesdeltagare förslog dock att interimssty-

Reservdelsförsäljningen efter mötet lockade stora 
skaror i vanlig ordning.



30 31

relsen skulle bestå av både nya ledamöter samt 
ledamöter av den gamla styrelsen för att få en bra 
balans i arbetet. Den tidigare ordföranden Karl 
Ask föreslogs som ordförande i interimsstyrelsen 
vilket antogs av årsmötet. Även Janne Hagnell 
och Patrik Hermansson föreslogs som styrelsem-
edlem , vid omröstning dem emellan valdes Janne 
Hagnell med stor majoritet. Som tillförordnad 
kassör valdes Magnus Höglund.

Interimstyrelse
Eftersom klubbens kassör var frånvarande samt 

att bokföringen ej var komplett kunde ingen 
ekonomisk redovisning genomföras. Det besluta-
des därför att en av klubben utsedd auktoriserad 
revisionsbyrå skulle anlitas att tillsammans med 
Magnus Höglund bringa klarhet i ekonomin fram 
tills nästa årsmöte. Årsmötet beslutade också att 
bifalla dem förändringar i organisationen som 
arbetsgruppen önskat, där bland annat en flytt 
av lagret till Skattkärr och ändringar i stadgarna 

ingick. Eftersom ändringar i klubbstadgarna 
kräver beslut av två årsmöten behöver detta också 
beslutas av det extra årsmötet som är planerat i 
samband med årets Saabfestival i Trollhättan. 
Efter lite drygt fem timmars årsmöte med 

många meningsutbyten mellan klubbmedlem-
marna kunde tillslut årsmötet avslutas med en 
interimsstyrelse tillsatt med uppdrag att leda 
klubben fram tills nästa årsmöte.
Något försenat drog den traditionsenliga re-

servdelsmarknaden igång efter årsmötet som 
detta år hade förlagts till klubbens lager några 
kilometer från Lysingsbadet, där många försäljare 
hade satt upp sina bord fulla med reservdelar. På 
grund av det intensiva mötet var det säkerligen 
många av årsmötesdeltagarna som tyckte det var 
avkopplade att gå omkring någon timme och rota 
i reservdelslådorna innan det var dags att rulla 
hemåt.     

Oskar Malmgren

Hej Mattias. 

Sänder en hälsning som jag ber dig att läsa upp på årsmötet, kan tyvärr inte medverka p.g.a.  födelsedag 
i familjen. 

Som vald revisor i SAAB klubben kommer jag att granska årsredovisningen och bokföringen  med stöd av 
köpt auktoriserad revisor. 

Revisionen genomförs i enlighet med god revisionssed i Sverige, avvaktar att samtliga  handlingar 
kommer mig till känna från revisorn. 

Som underlag för mitt uttalande skall balans och resultaträkningen vara i god ordning samt väl 
sammanställt för mitt godkännande. 

God känner samt skriver under när jag bildat mig en uppfattning att årsredovisningen inte innehåller 
några väsentliga fel. 

Med vänlig hälsning 

Peter Toftborn 

  Stolt ägare till en jubileum Saab 96   -80 

 

Årsmöteshandlingar
Revisorns rapport för år 2012



32



3332



34



34 35

Sammanfattning av det nya organisationsförslaget
1, Huvudorganisation

2, Verksamhetsorganisation
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Fördelar med den nya 
organisationen

- Mindre styrelse med klar ordergivning och 
uppföljning tillbaka från resp. Stab / verksamhet 
möjliggör för snabbt genomförande av beslut.
- Lättare att sammankalla.
- Kortare ledtid från kallelse till möte.
- Billigare möten.
- Lättare att genomföra ett telefonmöte.
- En för stor styrelse har svårt att fatta beslut.
- En för stor styrelse har svår att genomföra och 

verkställa beslut.
- Det är konstaterat att den mest effektiva sty-

relsen består av 5 – 7 personer.
- Klubben behöver styrelsemedlemmar som är 

aktivt inblandade och som vill vara det.

Varför en förändrad 
organisation ?

- Protokoll kan ta flera månader att skriva ut. 
Vilket medför att fattade beslut inte blir genom-
förda.
- Det finns ingen attestförordning, utbetalning av 

likvida medel göres utan attest från överordnad 
ansvarig.
- Den ekonomiska redovisningen har inte 

fungerat på 3 år.
- Det finns ingen bevakning på det ekonomiska
läget. Ingen tycks ha något ansvar.
- Reservdelsverksamheten har inte fungerat. Det 

har resulterat i att duktiga personer har gett upp 
sitt arbete. Det ligger reservdelar som tar månader 
att få upp i hyllorna.
- Man dikterar sina egna villkor och genomför 

inte givna order.
- Har låst in sig i styrelsen genom att skriva avtal 

för Saabklubben i eget namn. Man behöver en 
styrelse som har kunskap i företagsamhet.

Handlingsplan för SSK:s reservdelsverksamhet.
-Jan Karlsson har jobbat med Saabklubbens reservdelsverksamhet mellan 2007 – 2012-08-30. 

Hade då ett ordinarie jobb som han ville satsa på och det blev för mycket att ha både Saab-
klubbsjobbet och ett ordinarie arbete. Blev friställt 2013 p.g.a arbetsbrist. Har jobbat som 
reservdelsrådgivare mellan 1989-2010 och med Saab reservdelar i 14 år.

Delarna kan man med fördel beställas i förväg 
och avhämtas hos Saabklubbens reservdelslager. 
Öppettiderna för direktförsäljning kan komma att 
utökas under hösten men det återkommer vi till, 
info kommer fortlöpande att ske via Saabklubbens 
hemsida och i Bakrutan.
Uppdateringar av artiklarna i webshopen med 

mer information vad de olika reservdelarna pas-
sar till för olika modeller kommer att ske så snart 
reservdelslagret är på plats och i gång.
Vi kommer att jobba mera med att få fram nya 

reservdelar på ett snabbare och effektivare sätt, 
med hänsyn till Saabklubbens ekonomi, det är ju 
naturligtvis den som styr hur mycket vi kan köpa 
in delar för.
Alla är naturligtvis välkomna med önskemål 

om vad Saabklubben bör försöka att tillverka, vi 
vill abslolut ha den dialogen med medlemmarna.
Tips om leverantörer är alltid välkommet samt 

partier med NOS delar ( New Old Stock ) också 
förstås.
Vi kommer naturligtvis också att besöka olika 

evenemang för att marknadsföra Saabklubbens 
reservdelar.

- Under April 2013 flyttas reservdelslagret 
från Västervik till Skattkärr i en lokal som fär-
digställs under April 2013 och är på 210 kvm.
- Försäljningsstart 2013-05-02 då liggande 

mailordrar kommer att behandlas I turordning. 
Som transportpartners kommer Saabklubben att 
ha Schenker, Posten och Bussgods. Beroende på 
vikt och storlek kommer vi att välja det billigaste 
och säkraste transportsättet för medlemmarnas 
beställda reservdelar. I normalfallet beräknas 
leveransen skickas 1-3 dagar efter orderns an-
komst. - Medlemmarna kan nå Saabklubbens 
reservdelslager per telefon 073-0369480 dagli-
gen Tisdag – Fredag mellan kl. 12,30 – 16,00 om 
ni vill beställa reservdelar direkt eller har frågor 
angående gjorda beställningar m m. Beställnin-
gar kan givetvis göras i Saabklubbens webshop 
i vanlig ordning. Mailadressen är den samma 
som tidigare: order.saabklubben@hotmail.com
Reservdelslagret kommer att ha öppet för di-

rektförsäljning dagligen fr.o.m. 2013-06-03. Tis-
dag – Fredag kl. 13,00 – 16,00 då ni är välkomna 
att köpa reservdelar direkt av Saabklubben, 
adressen är: Strandhemsvägen 3 i Skattkärr. 

Ovanstående är ett kort utdrag från en 
presentation som arbetsgruppen gjorde på 
årsmötet, och som finns att läsa i sin helhet på 
medlemsforumet.
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Som Interimstyrelsens kassör vill jag härmed lämna några synpunkter angående 
Saab klubbens räkenskaper för verksamhetsår 2012.

Först är det att beklaga att tidigare kassör inte har förstått innerbörden att vara kassör för en 
verksamhet av denna storlek vilket också avspeglas i hans kommentar på årsmötet i mars 2011. 
Kassören beklagade sig då för att han inte hunnit sätta sig in sig i arbetet, detta 5-6 månader efter 
tillträdandet. Detta har nu medfört att föreningen har denna svaga redovisning för 2012.

Mina synpunkter:

Balansräkningen.

Kassa bank har fel utgående balans i 2011 års redovisning. Felaktigt belopp 138.000 kr
Avskrivningar på verktyg har inte gjorts tidigare på något år, och är nu återstartat.
Inget avsatt till någon fond.
Leverantörsskulder på 250.000 kr kommer att betalas med 2012 års medlemsintäkter.
Bank konto om 275.000 betraktar jag som delvis spärrmedel för tex stipendiefonden.
Även upplupna kostnader om 51 tkr skall betalas av 2012 års medel. 
Dessa 300.000 kronor ligger till grund för att föreningen har likviditets brist och för att kunna 
komma igång med försäljning av reservdelar, så behövs det ett extra bidrag om 250 kr per medlem.

Resultaträkning

Försäljning av delar är 800 tkr + 100 tkr för porto. Logparts kostnad är 443 tkr.
140 tkr bör vara hyres kostnad, vilket då medför 200 tkr i distribution kostnad som föreningen får 
stå för, och inte har blivit återfört till kund. 
I kostnader för delar så ingår det även inkuransavdrag enligt tidigare års plan.
Flertalet kostnader är i likvärdig storlek jämfört med 2011, om man bortser de kostnader som har 
med Logparts att göra. Till exempel frakt är mindre vs 2011 med bör finnas med i Logparts kontot.
Kontot övriga kostnader visar en ökning på 260tkr. Där finns följande.
Kostnader utan verifikat 70 tkr. Nedskrivning av tillgodohavande på bank som var felaktigt 138 tkr, 
samt kostnaden för bokföringsbyrån 55 tkr.
Detta betyder att vi nu har en trovärdig balansräkning som övergår till 2013. Nu måste vi återskapa 
2013 års bokföring också, men i dagsläget finns det inget material, utan detta ligger kvar i liknande 
skick som 2012 gjorde, i Jämtland. Dock känner jag till att vissa resekostnader har betalts ut som 
hör till 2012 års bokslut, så den redovisade förlusten blir närmare 500 tkr om man tar med dessa 
kostnader.

Västerås 2013-04-21
Interimstyrelsens kassör

Magnus Höglund

Noter till Resultaträkning/Balansräkning 
som kan läsas på nästa uppslag
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Resultaträkning
2012-01-01 -- 2011-01-01 --

2012-12-31 2011-12-31

INTÄKTER
Medlemsavgifter 761 727             667 800             

Försäljning delar 96 581 192             571 691             

Försäljning delar 99-900 221 977             228 173             

Expavgifter, frakt och porto 101 115             78 366               

Försäljning klubbshopen 23 236               23 221               

Adm-bidrag MHRF 12 075               8 130                 

Övriga intäkter 823                    5 407                 

SUMMA INTÄKTER 1 702 145          1 582 788          

KOSTNADER
Inköp delar 96 466 481 -            335 414 -            

Inköp delar 99-900 82 075 -              280 169 -            

Inköp klubbshop 18 715 -              44 234 -              

Inköp material/verktyg 56 943 -              -                      

Förbrukningsinventarier 1 800 -                499 -                   

Styrelsemöten 59 810 -              53 341 -              

Årsmöte 15 850 -              7 901 -                

Försäkringar -                      6 838 -                

Reseersättning/resekostnader 73 344 -              49 264 -              

Hotell och Logi 10 737 -              23 273 -              

Bakrutan 192 660 -            421 953 -            

Porto Bakrutan 97 716 -              112 868 -            

Kontorsmateriel/Tryckkostnader 42 739 -              9 979 -                

Träffar 24 117 -              25 308 -              

Lokalhyra 96 -                      6 055 -                

Lokalhyra 99-900 -                      30 340 -              

Logpart 442 911 -            59 929 -              

Tele/Internet 27 620 -              10 582 -              

Porto/Frakt 20 809 -              129 293 -            

Dator och IT 20 036 -              37 944 -              

Övrigt 282 977 -            17 060 -              

Avgifter MHRF 42 240 -              44 500 -              

Bank- och postgirokostnader 5 007 -                5 892 -                

Lagerförändring 123 407 -            188 360             

SUMMA KOSTNADER 2 107 994 -         1 524 276 -         

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 405 849 -            58 512               

Avskrivningar 27 423 -              27 749 -              

Kursförluster 371 -                   -                      

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 433 643 -            30 763               

Ränteintäkter 2 601                 2 435                 

Räntekostnader -                      51 -                     

REDOVISAT RESULTAT 431 042 -            33 147               



38 39

Balansräkning
  2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa klubbshop 9 234                  -                       

Konto reservdelar 35 230                229 209              

Konto clubshop -                       18 873                

Bank 275 048              203 777              

Plusgiro 304 829              245 777              

Lager 1 891 664           2 025 791           

Lagerreserv 103 870 -             114 543 -             

Pågående projekt 27 500                48 103                

Inventarier 195 948              217 107              

Kundfordringar 89 457                47 967                

SUMMA TILLGÅNGAR 2 725 040          2 922 061          

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Medlemmars fordringar 2 494 461           2 461 314           

Stipendiefond 57 104                57 104                

Årets resultat 431 042 -             33 147                

2 120 523          2 551 565          

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 251 523              121 417              

Övriga skulder -                       4 870                  

Förutbetalda medlemsavgifter 301 895              244 209              

Upplupna kostnader 51 099                -                       

Summa kortfristiga skulder 604 517             370 496             

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 725 040          2 922 061          
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Kallelse till
 extra årsmöte i 

Plats:  Saabmuseet i Trollhättan.

Fredagen den 31 Maj 2013 Kl 18.00

Dagordning för extra årsmöte:

1.  Extra årstämmans öppnande

2.  Frågan om mötets behöriga utlysande

3.  Godkännande av dagordning

4.  Val av årsmötespresidium bestående av ordförande, sekreterare

5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.  Val av ev hedersmedlem

7.  Föredragning av den ekonomiska berättelsen 

8.  Föredragning av revisionsberättelsen

9,  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

10. Presentation av den nya organisationen inklusive reservdelsverksamheten

11. Antagande av den nya organisationen inklusive godkännande av de nya

      stadgarna 

12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

13. Val av styrelse

14. Fastställande av medlemsavgift

15. Förslag till verksamhetsplan på kort och lång sikt

16. Förslag till budget

17. Övriga frågor

18. Mötes avslutande

Välkomna!
önskar Styrelsen

Svenska Saabklubben 2013
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 Stadgeförslag att behandlas av extra 
årsmöte 20130530,

 godkända av årsmötet 20130323. 
För den ideella föreningen Svenska Saabklubben med säte (hemort) i Stockholm med organisationsnummer 

867200-6502. Grundades 1976. Stadgarna ändrade senast av årsmötet den 2013-03-23 i Västervik.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Allmänt

Svenska Saabklubben utgör en ideell förening/sammanslutning av fysiska personer med kulturell och social inriktning, 
öppen för alla med intresse för bevarande av Saabbilar och modeller samt deras kulturella och tekniska historia.

§ 2 Ändamål

Saabklubbens målsättning är att:

* Med miljöhänsyn och trafiksäkerhetsfrämjande arbete verka för bevarandet av teknisk och historiskt intressanta Saab-
bilar och därtill knutna företeelser, samt främja förståelsen för och kunskapen om motorismens och Saabbilarnas historia. 
Samt att tillvarata medlemmars gemensamma intressen samt att medverka till att gårdagens Saabbilar får användas på 
morgondagens vägar.

* Att verka för att kunskapen kring fordonets rätta originalutförande bevaras.

* Att främja kunskap kring Saabbilarnas tävlingshistoria.

* Att främja kunskap kring hur utförandet av tävlingsmodeller korrekt kan återskapas. (Trimning, Chassi, Skyddsutrust-
ning mm.)

* Verka för god reservdelsförsörjning till medlemmar som även innefattar den stora tidstypiska tillvalsförsörjning som 
Saab tillhandahöll genom sin fantastiska tävlingshistoria till medlemmar och till rimliga priser.

* Främja ökande kontakter mellan medlemmar, klubbar genom till exempel träffar, rallyn och körning på bana.

* Tillvarata medlemmars gemensamma intressen och hålla sig informerad om förändringar och lagstiftning/regelförändrin-
gar vid berörda myndigheter, organisationer, föreningar och andra företag som kan påverka klubbens fortsatta verksamhet. 

§ 3 Sammansättning

Saabklubben består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 4 Beslutande organ

Saabklubbens beslutande organ är årsstämman, extra årsstämma och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Saabklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen beslutar, av två eller flera styrelseledamöter gemensamt 
eller var för sig. ( Se separat attestförordning )

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår
Saabklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 Januari t.o.m 31 December.

§ 7 Stadgetolkning
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Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts 
frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan medlem och Saabklubben får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då an-
nan särskild ordning är föreskriven , avgöras genom skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för 
skiljeförfarande. Vardera parterna svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kost-
naderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna. 

§ 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. 

§ 10 Upplösning av föreningen

För upplösning av Saabklubben krävs beslut av årsstämman med minst 2/3 av samtliga medlemmars röster eller 4/5 
av de på årsstämman närvarande. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att Saabklubben tillgångar skall 
användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta Saabklubbens handlingar  m m skall arkiveras. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 11 Medlemskap

 Saabklubben är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa Saabklubbens stadgar och föreskrifter. När medlem-
savgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.  Medlem som aktivt gynnat och främjat 
Saabklubben samt gjort Saabklubben stora tjänster, kan kallas hedersmedlem genom förslag från medlem eller styrelsen 
och beslut av stämman. 

Saabklubben sparar adressinformation om sina medlemmar i dataregister. Uppgifterna får endast användas till ordinarie 
klubbverksamhet och skall övervakas av kassör, sekreterare och medlemsansvarig.

 
§ 12 Utträde

Medlem som vill utträda ur Saabklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat Saab-
klubben. Medlem som inte har betalat medlemsavgift före ordinarie stämma får anses ha begärt sitt utträde ur Saabklubben. 
Medlemskapet upphör i sådant fallgenom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 13 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur Saabklubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av Saabklubben 
beslutade avgifter, motarbetat Saabklubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Saabklubbens intresse. 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra 
sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen här för redovisas samt anges 
vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas 
den berörda  

§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem;
• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• Har rätt till information om Saabklubbens angelägenheter,
• Skall följa föreningens stadgar,
• Har inte rätt till Saabklubbens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• Skall betala medlemsavgift senast innan ordinarie stämma samt eventuella övriga avgifter som beslutas av Saab-

klubben.
• Har ej rätt att inköpa reservdelar av Saabklubben och sedan sälja dessa på den öppna marknaden och som direkt 

kan hänföras till egen vinning och eller försätta kravet om medlemskap ur spel.  
• Alla medlemmar skall kunna delge klubben förslag om behov av tillverkning av delar, medverka till framtagning 

av föreslagen tillverkning för att sedan överlämna detta till klubben i sin helhet.
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ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt och kallelse

Årsstämman som är Saabklubbens högsta organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestäm-
mer. Kallelse till stämman skall av styrelsen senast 8 veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i Saabklub-
bens interna tidskrift / tidningen Bakrutan alternativ sociala medier. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller 
sammanslagning av föreningen med annan förening eller fråga om väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar 
skall det anges i kallelsen. Beslut om ändring av stadgar skall tas upp till avgörande vid två på varandra följande stämmor, 
varav ett skall vara ordinarie stämma.  Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, valberedningens 
förslag till nyval i styrelsen, val av revisorer samt val till valberedningen med kort presentation samt verksamhetsplan 
med budget samt inkomna motioner och med styrelsens yttrande av motionerna skall finnas tillgängliga för medlemmarna 
senast 14 dagar före årsmöte och extra årsmöte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag (Motion) till ärende att behandlas av årsstämman

Såväl medlem som styrelse får avge förslag (motion)som skall behandlas av årsstämman. Förslag (motion)från medlem 
skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen skall till årsstämman avge yttrande över 
förslaget (motionen).

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsstämman

Medlem som betalt medlemsavgift har rösträtt på stämman. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 18 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag av 8 § första 
stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara absolut 
eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antal röster 
är vald (valda) oberoende hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberät-
tigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning inte avser val gäller lika röstetal det förslag som biträds 
av ordförande vid mötet, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i 
händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning/en är röstberättigad medlem i föreningen. Anställd i Saabklubben får dock inte väljas 
till ledamot i styrelsen, ej till valberedningen eller till revisor i föreningen. 

§ 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.
1   Fastställande av röstlängd. ( vem som har rösträtt )
2   Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3   Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.
4   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5   Fastställande av föredragningslista.
6   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsår.  
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7   revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhets-/   räkenskapsåret
8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för den kommande          verksamhets-/räkenskapsåret
10 Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner
11 Propositioner från styrelsen
12 Val av
 a) Saabklubbens ordförande för en tid av 2 år avgår jämna år.
 b) Saabklubbens kassör för en tid av 2 år avgår udda år.
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 c) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter. 
 d) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
 e) Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av 1 år.
f)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande tillika sammankallande.
 Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
13 Beslut av ev. hedersmedlem .
14 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
15 Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
16 Saabklubbens stipendiefond.
17 Övriga frågor.
18 Mötets avslutning. 
                                 
§ 22 Extra stämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller 
minst  20 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall fattas skriftligen och in-
nehålla skälen för begäran . När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant 
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista  för extra stämma 
skall tillsändas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet upptas till 
behandling. Om rösträtt på extra stämma och om beslutsrättighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §. 

VALBEREDNINGEN
§ 23 Sammansättning, åliggande
Valberedningen består av en ordförande tillika sammankallande och 2 ledamöter vald av stämman. Valberedningen sam-

manträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före 
stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor 
före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag till styrelsesammansättning, revisorer 
samt valberedning samt kort presentation av valbar medlem. Valberedningen skall enbart agera som representant för 
medlemskåren och ifall där avskedande av styrelseledamot anses befogad skall valberedningen kunna kräva att styrelsen 
eller årsstämman omedelbart tar upp frågan till handläggning.

Valberedningen äger rätt att deltaga vid styrelsens samtliga möten samt att läsa samtliga protokoll från styrelsens möten.
 
REVISORER

§ 24 Revision

Föreningsstämman utser:
* En erkänd redovisnings konsult som revisor.
* En revisor suppleant.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, stämmans- och styrelseprotokoll och övriga 

handlingar. Revisorn äger rätt att regelbundet deltaga på styrelsemöten. Saabklubbens räkenskaper skall vara revisorerna 
tillhanda senast  1 Februari. Revisorerna skall granska styrelsen förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- 
och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 20 dagar före stämman.

STYRELSEN

§ 25 Sammansättning

Styrelsen skall bestå av 5 – 7 personer från medlemskåren. Suppleanter träder automatiskt in när någon ordinarie ledamot 
har förhinder. Kallelse utgår alltid till suppleanter, men kallas med kort varsel.

Ordförande är Saabklubbens officiella representant 
Ordförande leder och fördelar styrelsens arbete och övervakar styrelsens arbete.
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Vice Ordförande träder vid ordförandes förfall in i dennes ställe
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Sekreterare skall vid styrelsesammanträden och andra sammanträden föra protokoll.
Sekreteraren skall registrera och förvara inkomna skrivelser, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa 

och ansvara för Saabklubbens arkiv, samt upprätta förslag till årsberättelser. 
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)
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 Kassör / Ekonomiansvarig
Kassören skall inkassera och förvalta klubbens medel, låta föra noggran bokföring , verkställa av styrelsen godkända 

utbetalningar.
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Ledamot
(Se separat Arbets / Befogenhetsbeskrivning.)

Suppleant
Suppleant i styrelsen kan även väljas från de olika stabsfunktionerna.  

§ 26 Styrelsens åliggande

När årsstämman inte är samlat är styrelsen i Saabklubben beslutande organ och ansvarar för Saabklubbens angelägen-
heter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för Saabklubbens verksamhet enligt fastställda planer samt 
tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att,

• Tillse att för Saabklubben gällande lagar och bindande regler iakttas,
• Verkställa av årsstämman fattade beslut.
• Planera , leda och fördela arbetet inom Saabklubben,
• Ansvara för och förvalta Saabklubbens medel,
• Att ansvara för att upprätta föreningens mål, plan samt policy och tillse att dessa blir levande dokument.     
• Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 § och förbereda möte.

§ 27 Kallelse, beslutmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är 
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att 
minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning 
får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning 
eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande 
sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd 
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 

§ 28 Arbetsutskott

Styrelsen kan inom sig och med ingående andra föreningsmedlemmar för särskilt ändamål konstituera ett eller flera 
arbetsutskott.

Arbetsutskottet må till sammanträden adjungera de personer de därtill finner lämpliga.
Arbetsutskottet skall anmäla fattade beslut inom sitt ansvarsområde till styrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

Föredragande är utskottets ordförande.
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av dess ordförande. Över arbetsutskottets sammanträde skall protokoll föras.

§ 29 Föreningstjänstemän

Vid tillsättande och eller avsättande av förenings tjänstemän till stabsfunktioner / befattningar så beslutar Styrelsen i 
samråd med valberedningen.

Styrelsen kan för särskilda ändamål tillsätta förenings tjänstemän, de kan vara oavlönade men bedöms det vara nödvändigt 
kan de anställas med avtalsenlig lön. Skriftlig arbets / ansvars-beskrivning skall fastställas av styrelsen.

Förenings tjänstemän svarar inför styrelsen, men de skall ha enbart en (1) kontaktperson i styrelsen.

§ 30 Lokalsektioner

Lokalsektioner av Svenska Saabklubben bildas under förutsättning att dessa följer de stadgar som Svenska Saabklubben 
tillsammans med lokalsektioner har utarbetat.

§ 31 Överlåtelse och beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller 
annat organ eller till enskild medlem eller funktionär. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående 
stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
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MAX & VILLE SAABMEKANIKER 
SOM UPPLYSER.

När jag skriver dessa rader är det mitt i påskhelgen, här i söder vill 
kylan inte släppa sitt grepp ännu. Dock lyser solen fint idag och kanske 
kanske...... Det har hunnits med en del sedan sist, Bremen classic var en 
trevlig tillställning, en Englandsresa med bilköp har också hunnits med.

I torsdags var både Saab sporten och 99 turbon 
ute och blev luftade samt nytvättade i det fina 
vädret. Garagearbetena har sträckt sig till att mon-
tera nya stolar i Porschen inför banåkar premiären 
den 21 april på Knutstorp. Sedan hägrar ringen i 
slutet av maj.
Men nu var det ju Max&Ville om skulle komma 

till tals. Som vanligt mycket bläddrande i mina 

pärmar, men denna gång har jag valt ut följande 
avsnitt:
Vi börjar med ett SI ang modelländringar på 

Saab 95 / 96 årsmodell 1975 B.
De mest revolotionerande förändringarna var 

nog manuell choke, eluppvärmd bakruta, bredare 
fälgar, stötfångarna samt ny instrumentering.



46 47



48

Vi fortsätter med ett SI på Saab 96 från september 1976, denna gång gäller det åtgärder på bilar som 
är tungstyrda, tipset är att fylla styrväxeln med växellådsolja.

Nästa SI behandlar lastgolvet på Saab 95 1975 B, 1976 samt 1977. Lastgolvetslucka var fel mätt 
vid tillverkningen varpå luckan bågnat när man lastat. Fr.om ch nr 9577 30 02491 var felet åtgärdat. 
Någon som har en 95:a som är åtgärdad?
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Nu lämnar vi Saab 95 / 96 och övergår till Saab 99 turbo. Detta SI från mars 1978 berör transport-
monteringen av oljekylaren.

Vi tar med ännu ett SI på Saab 99 från september 1978, denna gång gäller det 2-förgasar bilar som 
vid högersväng får för lite bränsle med motorstörning som följd.
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Denna gång avslutar vi med ett SI som gått som 
en”följetong” en längre tid. Första kom novem-
ber 1984. Det berör 900 T-16 bilar från 1984-85. 
Klagomålet gäller “visslande” ljud vid gassläpp, 
mao det vi idag kallar för “dump” ljud. Detta 
gällde bilar som fått bypassystem, detta fanns 
inte på de första T-16 bilarna utan kom efterhand 
i monteringen. Första SI:et säger att man skall 
koppla bort bypassystemet tills man kan åtgärda 
detsamma. Nästa SI säger att man skall koppla 
tillbaka och upplysa kunden om att detta “vis-
selljud” är ofarligt. Det senaste SI:et ang detta 
probem kom juni 1985 och då uppmanas man 
att montera även på bilar som saknat bypass från 
fabrik. 
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Så klart skall vi även denna gång avsluta med en 
medlem i elefantklubben, här kommer på nästa 
sida en presentation av Åke Åberg på Thappers 
motor i Örebro.

Det vore av intresse för Max&Ville att få reda 
på vad ni läsare tycker om läsvärdet i dessa gamla 
service upplysningar.

Detta får vara allt för denna gång, hoppas att 
ni finner läsningen kul och kanske även kan få 
ett och annat tips som fortfarande är användbart. 

Häsningar Max&Ville

Vid tangenterna  Michael Rasmussen

Till läsarna!

Redaktionen är också nyfikna på vad ni läsare 
tycker om dessa tekniksidor! Är det något vi ska 
fortsätta med eller är det bara ointresant? Hör 
av er till redaktionen få vi får en vink om vad ni 
tycker och det gäller för övrigt hela tidningen!

Red

Rättelser

Trisslotter
I vanlig ordning skickar redaktionen ut trisslotter 

till skribenter i Bakrutan och de som får lotter i 
för detta nummer är:

Carl-Eirik Nikander Michael Rasmusson
Lars Thuring
Erik Åleby
Anders Dackemyr
Åke Jonsson
Martin Bergstrand
Oskar Malmgren

I förra numret av Bakrutan fanns ett report-
age om stripesmontering på Saab 99 och dessa 
stripes finns att köpa hos Saabklubben och inte 
på SE-reklam som felaktigt uppgavs.

I almanackan ska namnet på maj månads 
bilägare vara Göran Johansson och inget annat.

Red
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Ett klipp ur Saabs “ Flygbladet från 1947 som redaktionen fått sig tillsänt av Martin Bergstrand.

Saab 92 & 92B Ägare och fotograf Mikael Holm Tyresö
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Nya Medlemmar Välkomna !
5404 EJE SJÖBERG FAGERED BACKEN 203 31162 ULLARED

5405 BO JONSSON BÄLLSJÖ 38297 ÖRSJÖ

5406 MICHAEL ÅHLIN NYSÄTRA-HÖGBY 21 74963 ÖRSUNDSBRO

5407 KARL-JOHAN SNYGG SIBBORP KULLEN 59047 VIKINGSTAD

5408 BO ANDERSSON VÄSTRA STRÖ 4505 24192 ESLÖV

5409 JAN HELANDER KLIPPESKEDE N LUNDBY 53293 AXVALL

5410 HANS OLSSON ERIK SJÖBLOMS VÄG 16 89431 SJÄLEVAD

5411 STAFFAN ERIKSSON LOKERUM ÄNGE 530 62174 VISBY

5412 GUNNAR PALMÉN LIDA HÖNESTORP 2 52495 LJUNG

5413 CONNY JOHANSSON IDROTTSVÄGEN 12 36065 BODA GLASBRUK

5414 ROBIN SVENSSON MOHOLMSVÄGEN 8 C 70231 ÖREBRO

5415 JAN RUNDQVIST LOFTVÄGEN 5 LGH 1007 14235 SKOGÅS

5416 STIG JOHANSSON SOLÄNGSVÄGEN 13 53496 VARA

5417 PER SANDQUIST ERIKSGÅRDEN 2 51691 DALSJÖFORS

5418 MATS SAMUELSSON MÖRBYTORPSVÄGEN 206 18694 VALLENTUNA

5419 KENNETH ANDERSSON JUPITERVÄGEN 60 LGH 
1103

18163 LIDINGÖ

5420 BARD KASPERSEN TIEGGATA 1D N-06600 SUNNDALSÖRA

5421 VISA LUKKARINEN TONTUNMÄENTIE 17-23 
ASUNTO 42

FIN-02200 ESPOO UUSIMAA

5422 TOMAS SPORRE LINDÄNGSGATAN 33 A 
LGH1201

59839 VIMMERBY

5423 PATRIK KNUTSSON FÅGELVÄGEN 42 57174 ÄNG

5424 EMIL BENGTSSON KOLONIGATAN 20 39236 KALMAR

5425 JENS CULP SCHWALDBENNEST 3 D-23611 BAD SCHWARTAU

5426 LARS-IVAR GLAD HJORTSTIGEN 4 54431  HJO

5427 ERIK MOBERG LILLEBY BÄCKEDALS VÄG 
136

42349 TORSLANDA

5428 ANDERS NÄSLUND SANDVIKSVÄGEN 13 43934 ONSALA

5429 RAYMOND ELMBY VINKELGATAN 7 59633 SKÄNNINGE

5430 CHRISTIAN CLAESSON KORSBERGA-BYESTAD 1 57010 KORSBERGA

5431 MARIA PERSSON BODBYN 114 90595 UMEÅ

5432 LENNART OLARS DRÄLINGE 111 74791 ALUNDA

5433 JAN HEDSTRÖM KYDINGEHOLM 74791 ALUNDA

5434 JOERG SCHLICK GINSTERWEG 2D D-24536 NEUMUENSTER

5435 GUNNAR LARSSON ARONS GATA 28 45660 HUNNEBOSTRAND

5436 CKK KNOL K VAN DE SANDEPLAIN 5 NL-4254 AA SLEEUVIJK

5437 MONICA STADLER CATALINATORPET 5 18368 TÄBY

5438 THOMAS HAMBERG KÄLLGATAN 17  LGH 1201 74531 ENKÖPING

5439 LENNART LUNDKVIST OSKARSBERGSVÄGEN 26 60595 NORRKÖPING

ULLA  TÖRNVALL MÄLBYVÄGEN12 72233 VÄSTERÅS

BRITTA LUNDQVIST SLITE SNAUSARVE 454 62343 HAVDHEM

Nya familjemedlemmar!  
Välkomna 1
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Klubbsh  p

57

Svenska Saabklubben klubbshop är NI alla välkommna att 
beställa ur. Samtliga priser är plus frakt.

Beställ enklast via mejl “ klubbshop@saabklubben.se

Pikétröja med logga storlekar S-XXL  
Marinblå.    Pris 180:- 

Pikètröja med tygmärke storlekar S-XXL 
Vit Beställningsvara Pris 270:-

Väst med logga i tyg stl XS-S, M-L, XL-
XXL Svart Best.vara Pris 425:-

T-shirt med logga - storlekar S-XXL 
+ vissa centilångstorlekar Marinblå 
T-shirt   Pris  120:- 

Tygkasse med tygmärke Pris  100:-
Badlakan tygm. 130x170 Pris  150:-

Mugg Svart 
m. guldtryck 
Pris  100:-
Vid köp av 
fyra  
Pris  300:-

Ryggsäck med logga
tygmärke Svart Pris 300:-
Väska med logga
tygmärke  Pris  300:-

Usb-minne 2 GB Pris 150:-
Usb-minne 4 GB Pris 200:-

Dekaler små in & utsida Pris 10:-
Dekaler stora utsides Pris  15:-

Saabklubbens 
almanacka 
2013-14  
20:-
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

Köp & Sälj
Säljes

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB läm-
nar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt med-
lemskort i Svenska Saabklubben.

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

Cameo Film & TV AB
Mot uppvisande av giltligt medlemskort lämnar
Cameo 10 % rabatt på Saabfilmer i ordinarie 
sortiment
Tel: 070-453 2928

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna är: 
AA=0%, A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F=40% Enklast beställer du via vår webbchop och 
bockar i rutan för klubbtillhörighet och vilket medlemsnummer 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
Schillers väg 4 Fax. 0522-665221
451 55 Uddevalla www.speedparts.se
 
BromsokRenovering i Kållered AB
Saabklubbens medlemmar erhåller rabatter på 

mellan 30% och 50%. Aktuella rabattsatser på vår 
hemsida.  www.bromsokrenovering.se
Södra Hildedalsgatan 7   Tel. 031-94 01 50 
417 05 Göteborg            Fax. 031-94 01 51 

Top n´Trim Shop bilsadelmakeri i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat innertakstyg till 
Saab 99 och många olika typer av lister till din Saab. 
Saabklubbens medlemmar erhåller 15% på material. 

Top n´Trim Shop Tel. 042-20 09 69 
Rundgången 10 www.topntrim.nu 
254 52 Helsingborg

Förenade färg Svenska Saabklubbens medlem-
mar får rabatt på allt ”flytande” med 30% och på 
tillbehör med 20%. De har en kopia på Saabklub-
bens färgrecept för att vi ska få så exakta kulörer 
som möjligt. De har för närvarande samarbete 
med återförsäljare på ett tiotal orter runt om i 
Sverige. Se vidare på: http://www.forenadefarg.se/

Beställningar görs till Dieter på telefon 08-
52259844 alternativt mobil 0739-604777. Man 
ska också bekräfta sin beställning på mail dieter.
haggstrom@forenadefarg.se med vad man beställt, sitt 
namn och adress förstås samt medlemsnummer i 
Saabklubben.

Rabatt på övernattning på Scandic Hotels 
Se MHRF hemsida för mer information. w w w .
mhrf.se

Inredning från vit 96;a 71 årsmodell, 
2 röda stolar,  och rött baksäte med 
ryggstöd i bra skick, (ett litet märke 
på  en stolsdyna). Båda bakre sidpan-
elerna.
Arne Johansson, Göteborg tel 070-

6512291
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Information inför Midnattssolsrallyt 
17 – 20 juli 2013

Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkom-
na till Midnattssolsrallyt 2013.

Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska rallybilar där svenska och ut-
ländska deltagare är mycket välkomna. Karlstad kommer att vara basen för årets tävling. Det kom-

mer att vara 3 dagsetapper som utgår varje dag från Karlstad.

Onsdag 17 juli Karlstad
09.00 – 15.00 B besiktning av historiska ral-
lybilar
10.00 – 13.00 genomkörning för test av noter i 
standardbil (sträckan är ej med i tävlingen)
10.00 – 13.00 besiktning av regularity
18.30 invigning av Midnattssolsrallyt 2013
19.00 första bil startar SS 1
19.30 välkomstbuffé för deltagare
Torsdag 18 juli Karlstad
08.00 första bil startar från Karlstad. Det kom-
mer att köras 4 sträckor, sedan uppehåll med 
lunch och service i Årjäng, därefter 3 sträckor
17.30 första bil in i etappmål dag 1 och service 
Karlstad
18.00 middags buffé för deltagare

Fredag 19 juli Karlstad.
08.00 första bil startar från Karlstad. Det kom-

mer att köras 4 sträckor, sedan uppehåll med lunch 
och service, därefter 3 sträckor
19.00 första bil in i etappmål dag 2 och service 

Karlstad
19.30 middags buffé för deltagare
Lördag 20 juli Karlstad.
09.00 första bil startar från Karlstad. Det kom-

mer att köras 3 sträckor, sedan uppehåll med lunch 
och service i Örebro län, därefter 3 sträckor
17.30 målgång Karlstad med prisutdelning
19.00 - 22.00 mingel buffé
22.00 prisutdelning för klassvinnare, damklas-

sen och totalsegrare

Deltagare
Totalt blir det cirka 165 deltagare fördelat på regularity och historiska rallybilar. Ett väsentligt inslag 
i denna historiska tävling är trevligt umgänge och utbyte mellan deltagarna och teamen. 
Startordning
Regularity startar först, därefter historiskt rally i seedad ordning. För fredag/lördag gäller resultat 
som startordning om inte annat beslutas av säkerhetsskäl. Om man bryter en etapp kan man starta 
om nästa etapp mot ett tidstillägg.
Specialsträckor
Specialsträckorna körs på grus i mycket bra skick samt någon procent på asfalt.
En totallängd på cirka 1000 km inklusive cirka 180 km specialsträckor.
Vidare Info: http://www.midnattssolsrallyt.com/se/index.php

Polar Classic Rally går mellan Gävle och Arvidsjaur, den 25 till 29 Juni 
2013. Längs med vägen kommer det att vara flera specialsträckor, lunch 
uppehåll, serviceplatser mm där möjlighet ges att se bilarna som deltar.

Tänk att få uppleva rally när det är som allra 
bäst, mitt i den ljusa svenska sommaren när 
naturen visar upp sig i sin sommarskrud och då 
vi svenskar blommar upp likaså.
Polar Classic Rally är en riktig Historisk Ral-
lytävling där både förare och kartläsare måste 
prestera sitt bästa för att lyckas, föraren som 
utan noter skall bemästra sitt ekipage på de 
cirka 28 fartsträckorna och kartläsaren som 

Polar Classic Rally

skall lotsa sin förare rätt både mellan fartsträck-
orna och på fartsträckorna enbart med hjälp av 
kartor, precis som det var när Midnattsolsral-
lyt genomfördes 2006. Tävlingen omfattar ca: 
940km totalt, 28 st ss på ca: 220 km.
Etapp 1 Gävle-Bollnäs 7st ss
Etapp 2 Bollnäs-Örnsköldsvik 10st ss
Etapp 3 Örnsköldsvik-Arvidsjaur 8st ss
Etapp 4 runt Arvidsjaur natt etapp med 3st ss
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Evenemang
 

.

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

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

Saabklubbens 
Gotlandssektion 
Lars-Olof Klintlöf 
0498 - 27 04 37       
0706 - 528 444

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

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9112
242 97 HÖRBY
0415 - 40 222

Värmland 
Dick Ström 
Mariedalsgatan 7 
652 20 Karlstad 
Tel: 054-15 20 50

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlands-
sektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Scholandersg. 3B
417 27 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Sommarens träffprogram är preliminärt och red hänvisar därför till klubbens eller sektionernas 
hemsidor för vidare info alternativt ta kontakt med nedanståene träffsamordnare.

Tidningsred

Saab Hallandia
träffar sommaren 2013

I samband med en av våra senaste träffar beslutades om en preliminär agenda inför första 
halvan av 2013 enligt följande:

31 maj – 2 juni deltar vi i den nationella träffen ”Saabfestival 2013″ i Trollhättanhttp://www.saab-
festival.se/index.htm
16 juni arrangerar vi ett rally med tillhörande grillning och nöje i Sjönevad. Tanken är att detta ska 

bli en riktig familjefest. Mer info kommer under våren.

Saab Gothias träffar
sommaren 2013

12 maj söndag kl 14,   Gustav Adolfs Torg - säsongspremiär 
6   juni torsdag kl 12,   Nationaldagen/Veteranbilens dag - Gustav Adolfs Torg
29 juni lördag kl 14,   Gustav Adolfs Torg med grillning vid Gunnebo slott/Rådasjön
11 augusti söndag kl 13,  Torgträff i Kungsbacka (allmän veteranbilsträff arrangerad av   
    GMHK, www.gmhk.org, klicka på Kalender).
25 augusti söndag kl 14,  Gustav Adolfs Torg - säsongsavslutning

Övrigt: Tjolöholm 19 maj, SAABFESTIVALEN 31 maj-2 juni, onsdagsträffar vid Maritiman/Göte-
borgsOperan
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Saab Skånias 
träffar sommaren 2013

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsdagen i månaden kl 1800. Träffarna kan in-
nehålla föredrag, videovisning eller bara en träff bland Saabentusiaster. 

25 Maj  Saabmarknad i Saxtorp
6   Juni  Motorhistoriska dagen
8   Juni  Staffanstorp Motorshow
9   Juni  Fordonsdag Hembygdsföreningen i Klippan
5-7 Juli  Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp
27  Juli  Cruising i Landskrona inför Thulinträffen
27  Juli  Thulinträffen i Landskrona. Anmälan av   
  klubbmedlemmar via Saab Skånia.
22 September  Gulaträffen i Kyrkheddinge

Vi håller under sommaren från den 7 
Maj till den 17 September Tisdagsträf-
far i Löddeköpinge 

Titta gärna på vår hemsida för uppdat-
erad info
http://skane.saabklubben.nu

Norrlandssektionens  
träffar sommaren 2013

Sommaren är vår mest träffintensiva period även om vi nu inte arrangerar alla träffar själva 
utan ofta samarbetar med andra föreningar om arrangemang. Vi får alla på många sätt väl-
behövlig draghjälp av varandra

18 Maj  Sommaruppstart sker i Burträsk med avfrostningsträff 
  Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
25 Maj  Bergsåkersmarknaden i Sundsvall 
1   Juni  Grunkor & Mojänger i Överklinten Johnny Andersson 070 - 528 57 98
6   Juni  Umeå Cityrunda Anders Johansson 070 - 510 88 78
15 Juni  Saabträff på Olofsfors bruk Anders Linné på tel 0700-803731
29 Juni  Wheels nat´s norr Umeå  Hör av er eller kom innan kl 10 för att få plats i vår 
  monter! Anders Johansson 070 - 510 88 78

12-13 Juli Galtströmsdagarna Njurunda Lennart Zaal 070 - 23 66 217
13 Juli  Ramsele veteranfordonsdag Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
19-27 Juli Lycksele motorvecka Johnny Andersson 070 - 528 57 98 
17 Augusti Guldrundan Bonnstan Skellefteå Fredrik Sjöström 073 - 812 54 89
18 Augusti Vännäs Motormuseums dag Anders Johansson 070 - 510 88 78

Under sommaren träffs vi också på onsdagsträffar i Umeå. på Gammlia vid musét från kl 19.00 med 
början den 12 Juni och fram till i slutet av Augusti, samt i Sundsvall vid hamnen. 
Sundsvallsträffarna avslutas med en utflykt till okända mål och tiden som gäller är 18,00 - 20,00 
från den 13 Juni - 22 Augusti.
 
Vidare info kan sökas på vår hemsida 
http://norrland.saabklubben.nu/

Välkommna
Styrelsen
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Saab Meeting in the Bavarian Forest 
– 10th to 13th of October 2013

Where:
Adventure Camp Schnitzmühle, Schnitzmühle 1, 94234 Viechtach, Germany
international call 0049-9942-94810  0049-9942-94810 GRATIS   - http://www.schnitzmuehle.de
email: info@schnitzmuehle.de

Description:
From 10th to 13th of October 2013 a Saab meeting with international participation is at the Adventure 

Camp Schnitzmühle near Viechtach in the Bavarian Forest for the second time. The meeting is open 
to all Saab Automobiles from all model years. The meeting will start on Thursday, 10th of October 
2013, the first day is without any Saab program. This day is intended as an additional day for Saabfans 
(maybe some of you have a long journey to Viechtach), the official program starts on Friday afternoon. 
The meeting ends on Sunday midday / early afternoon. 

Accomodation:
Participants have to make their accommodation booking directly at the Schnitzmühle. After receiv-

ing your booking confirmation the participants have to send a separated registration form by mail or 
email to me (see registration form).
At the Schnitzmühle the following accommodation options are available: 
Singleroom/Doubleroom, 2 persons Lodge, 4 persons Lodge (different discount is offered for adults 

and children at the 4 persons lodge). Rates for the rooms are described on the Schnitzmühle website 
or you ask at the hotel office (one night with breakfast and dinner costs in Single-/Doubleroom  61 
EUR / person / day).
Beautiful Campsite (you can also stay in a tent, come with your caravan, ...)
Please include breakfast and dinner buffet with your booking! 
All rooms and beds at the Schnitzmühle during the meeting are reserved for Saabfans. Please say, 

that you want to go the “SAAB MEETING” when you do your booking.
In the morning there is a healthy breakfast buffet and in the evening the participants enjoy together 

on Friday a grill BBQ buffet and on Saturday a Thai-Bay buffet.

Registration:
After your booking at the Schnitzmühle is confirmed you need to send me a separate registration 

form to the meeting by mail or email. Participants will receive all the needed information about the 
meeting regularly by email or telephone in exceptional cases.
 
Planned program (voluntary participation):
2 driving tours with short tour stops (Friday - short tour / Saturday - big tour)
• Saab zone with all the participants and visitors Saabs
• Saab Rally History
• Saab market
• Presentation of “Saab treasures” (models, brochures, rarities, …)
• Bongos Beach Bar (open evenings - heated outdoor bar)
• Train traveling with a historical train on Sunday - http://www.wanderbahn.org
• Outdoor program with Hajo Bach - http://www.natur-erfahren-lernen.de
• Free use wellness spa pavilions (whirlpool, steam bath, aroma sauna, ...)
• Surprises
• Many leisure opportunities
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Träff på Gelleråsen!
Under helgen 15 – 17 Juni 2013 körs årets upplaga av Velodromloppet på Gelleråsen och 

Saabklubbens påbörjade Närke / Värmland sektion kommer att stå som arrangör för en träff 
i samband med tävlingarna. 
Det kommer bland annat att erbjudas möjlighet till bankörning. Alla Saab bilar från ursaaben till 

9000CC med förare har fritt inträde både till Saabträffen och till båda lördagens och söndagens velo-
dromlopp.
Här invid finns en bild på banområdet och uppställning av Saabbilar görs vid 11=gräsdepån) och 

camping på gräsytan märkt parkering eller på campingplats några kilometer därifrån. Är man tidigt 
ute går det att hyra stuga men de ryker snabbt. Vidare detaljinfo kommer i nästa bakruta.
Kontaktperson är Arne Andersén på tel 019-244469 eller 070-5911378 eller l_a@telia.com.

Organisationskommitèn

Cost:
The meeting costs per person 5 EUR (children up to 16 years pay half price), which are transferred 

in advance or can be payed in cash at the meeting. The meeting is not for profit and there are maybe 
other costs for voluntary participation in normal range (admission, train ticket, outdoor program, ...).
Anyone who wants can buy a memorabilia of the meeting.
Any money excess of the meeting goes to the Saab Museum in Trollhättan.

More informations:
The visit of the meeting is at own risk.
Also men/women/children/partner who are non Saabfans should feel comfortable at the meeting. 

There are many leisure opportunities.
All other information will follow to all registrated participants in emails before the meeting.
Questions can be submitted at any time to me by email: matthias-ketterl@gmx.de
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INBJUDAN TILL
SAAB FESTIVAL 2013
31/5 - 2/6 i Trollhättan 

En festival i Saab Sport & Rally-anda
Programmet börjar ta form

Förutsättningarna för årets festival är naturligtvis lite annorlunda än tidigare i och med att vi 
inte längre har Saab Automobile AB i ryggen. Men vi lovar att ni kommer att känna igen er i det 
som festivalen alltid stått för. Saabandan!

Årets tema - Saab Sport & Rally - kommer naturligtvis sätta sin prägel på festivalen men handlar 
egentligen inte om tävlingsverksamheten, utan hur vi valt att sätta en personlig prägel på vår egen Saab.

Vad är din relation till Saab Sport & Rally? Stod du ute i rallyskogarna på 70-talet och såg Eklund 
och Blomqvist visa hur man hanterar en V4 på grus och is och gick hem och köpte Saab Sport&Rally-
ratt och dekalset till din standard-Saab? Eller har du uppgraderat din moderna Saab 9-3 med hårdare 
fjädrar, större turbo och ännu större utblås för att du älskar att känna kraften i en turboladdad rak fyra 
och ett väl avstämt chassi på en tajt asfaltbana och känner hur leendet breder ut sig över ansiktet när 
däcken biter tag i underlaget och G-krafterna pressar kroppen mot sportstolens kanter när man trycker 
på ur sista kurvan ut på långa rakan?

Oavsett vilken koppling du har till temat så är du välkommen till Saabfestivalen 2013, det kommer 
att finnas något för alla, oavsett ålder och intresse.

Programmet för årets festival börjar så sakta ta sin form och vi kan redan nu presentera några pro-
grampunkter, även om vi inte lagt det slutgiltiga tidsschemat ännu. Under ”Program” kommer ni att 
kunna se festivalens aktiviteter växa fram under våren, så ta för vana att besöka hemsidan http://www.
saabfestival.se/index.htm med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad.

Fredag - Festivalens första dag
Fredag är den dag då de flesta entusiasterna anländer. En bra utgångspunkt för festivalen är Saabs 

bilmuseum som naturligtvis har öppet under alla dagarna. Inte helt otänkbart är att en eller annan över-
raskning kan dyka upp i utställningshallen under festivalen.

Försäljning av Saabdelar hos ANA Begagnade Delar
Ingen festival känns väl riktigt komplett utan en utförsäljning av Saabdelar i ANA Begagnade Delars 

(tidigare SDCC) regi. Försäljningen kommer att ske i lokaler i anslutning till den ordinarie verksam-
heten på Stallbacka.
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Seminarier
Under fredagen kommer även flera intressanta seminarier på bl. a Saab Sport&Rally-tema att hållas. 

Mer info om seminarierna och tidschema kommer lite längre fram.
Det kommer också att ske en försäljning av delar ur Saab Bilmuseums gömmor på fredagen. Mer 

info kommer...

Lördag
Saab Bilmuseum
Muséet har naturligtvis öppet. Passa på att uppleva hela den historiska samlingen på nära håll. Se 

filmer med Saabtema och ta en titt bland butikens nya produktsortiment,

Familjerally
Under lördagen arrangeras ett familjerally i de vackra omgivningarna runt Trollhättan. Packa in hela 

familjen i bilen, ge er ut och upplev vackra sommarsverige från sin allra bästa utsiktspunkt - från insidan 
av en Saab. Längs vägen finns frågor som utmanar familjens samlade kunskapsbank utplacerade och 
utefter vägen bjuds ni även på fika.

Kör så det ryker
Under lördagen kommer det att arrangeras någon form av “performance”-aktivitet där din körskick-

lighet kommer att ställas på prov. Mer information kommer inom kort.

Middag på Folkets Park i Trollhättan
Efter en hel dag i och runt Saabar behöver man träffas för att - just det - prata lite mer Saab. Vi avrundar 

därför dagen med middag på Folkets Park i Trollhättan, med tjôt och intressanta Sport&Rallyprofiler 
på scen. Mer info om biljetter och förköp lite längre fram.

Försäljningen av Saabdelar fortsätter
Söndag

Prylmarknad och bakluckeloppis
Efter en välförtjänt sovmorgon är det dags för det som för många är höjdpunkten på en Saabträff - 

en riktig bakluckeloppis. En ypperlig chans att kanske hitta den där delen till klenoden som verkat så 
omöjlig att få tag på. Bara att strosa runt bland försäljningsstånden och prata med folk är en upplevelse 
i sig. Du som känner att det är dags att göra ett röjande i garaget har här en ypperlig möjlighet att göra 
andra glada och samtidigt tjäna en hacka på dina Saabdelar.

Öppet hus på muséet och försäljning av delar ur gömmorna
Saabmuséet håller öppet även på söndagen för att du som vill skall kunna ta en paus från sakletandet 

en stund. Du kan koppla av i filmsalen med någon av de gamla Saabfilmer som kommer att rulla i 
lokalen under hela söndagen och kanske vill du ta en titt i utställningen för att se hur pärlan skall se ut 
när du väl hittat de saknade delarna.

Bilutställning runt Saab Bilmuseum
Ett riktigt crescendo av social Saabsamvaro både för deltagare och allmänhet. Det är ju trots allt ni 

som gör festivalen till vad den är och - med era fantastiska bilar och er passion för Saab - kan se till att 
vi blir ännu fler som har den - Saabandan. Ni vet varför man behöver minst en Saab och kan berätta 
vilka fantastiska människor man möter som Saabägare.

Nytt för i år är de bedömningskriterier enligt vilka tävlande bilar kommer att bedömas. Antalet klasser 
har minskat och man kommer i år att kunna ställa upp i följande klasser: 50-tal, 60-tal, 70 tal, 80-tal, 
90-tal, 00-tal och 10-tal. Mer info kommer.

/Festivalkommittén
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Saab och Saabo träff
Uppsala

Den 8-9 JUNI
Information om mötesplats och tid ges vid anmälan

Vi kommer att åka ut på landet för lunch,femkamp och andra roliga lekar
Camping:  Tillgång till el, dusch och toalett 100 :-

Tillgång till dusch och toalett 50 :-
Vid frågor och anmälan, kontakta Anders, 073-826 70 48

 eller sara.s.w@live.se

SAABMARKNAD I 
SAXTORP

LÖRDAGEN 25 MAJ 2013
INSLÄPP SÄLJARE 08.00

MARKNADEN ÖPPNAR 09.00

CA. 10 KM SÖDER OM LANDSKRONA PILAT FRÅN
 STORA VÄGEN, VÄG 110

GAMLA OCH NYA DELAR TILL GAMLA OCH NYA SAABAR.

ÄVEN TILLBEHÖR OCH KURIOSA SOM BERÖR FORDONSHOBBYN.

INGEN UPPSTÄLLNINGSKOSTNAD.

KAFFE, SMÖRGÅS, LÄSK OCH KORV.

FÖR NÄRMARE UPPLYSNING, KARTA MM:
http://skane.saabklubben.se/  

KRISTER WIGREN 046-776016
BENGT ÅKESSON 0415-40222

VÄLKOMNA TILL SAXTORP!
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SAABTRÄFF PÅ 
OLOFSFORS BRUK

Lördagen den 15 juni är alla intresserade välkomna till 
Olofsfors Bruk för en Saabträff. 

Träffen startar kl 10 och håller på till kl 15. Nedan några exempel 
på aktiviteter och erbjudanden under dagen.

• Rösta fram träffens finaste bil
• Möjlighet att gå en guidad tur runt bruket
• Tipsrunda
• Försäljning av bildelar & tillbehör
• Möjlighet att köpa fika och lättare mat på Café Anno till träffpriser
• Specialpris för träffbesökare på Gysinge Linoljesåpa i Byggnadsvårdsbutiken. 
          (Såpan är perfekt för miljövänlig och skonsam biltvätt både ut- & invändigt)
• Öppet i Masugnen, Stångjärnshammaren, Bruksmuséet mfl byggnader.

VÄLKOMNA!

Hur du tar dig till Olofsfors Bruk med bil:
Olofsfors Bruk ligger mellan Örnsköldsvik och Umeå, cirka 2 km väster om E4:an i höjd med Nor-
dmaling. Följ de brunvita skyltarna mot Olofsfors Bruk från E4:an.
Hur du tar dig till Olofsfors Bruk med tåg:
Ta tåget på Botniabanan. Restiden från Umeå respektive Örnsköldsvik är cirka 25 minuter. Mer 
trafikinfo på www.norrtag.se. Från Resecentrum vid E4:an kan du promenera förbi ridhuset till 
Olofsfors Bruk. Promenaden på 2 km tar cirka 30 minuter.
För mer info om Olofsfors Bruk, se http://www.olofsforsbruk.nu

Arrangör: Svenska Saabklubben, Norrlandssektionen i samarbete med Stiftelsen Olofsfors 
Bruksmuseum. För mer info kontakta Anders Linné på tel 0700-803731
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Ted Stochaus Umeå tillsammans med sina döttrar Alisia och Isabella samt 
Johnny Andersson gör service inför avfärd från en onsdagsträff i Umeå.




