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Hej alla saabfanatiker!
Jag tänkte ta tillfället att presentera mig.

Vid saabklubbens årsmöte valdes jag till ord-
förande för Svenska saabklubben. Det är ett 
uppdrag som jag naturligtvis är stolt över att få 
förtroendet att axla och tar på största allvar. Vi 
har en turbulent tid framför oss med förändringar, 
många motstridiga viljor, många frågetecken men 
också en del möjligheter och roliga aktiviteter. Vi 
står inför en SAABfestival 2015, intSAAB 2016 i 
Linköping och en massa andra roliga träffar, men 
även ett digert arbete att skapa de bästa förut-
sättningarna för klubbens och saabentusiasternas 
fortsatta reservdelsförsörjning. Allt detta kommer 
att kräva en stor arbetsinsats och sammarbetsvilja 
från er, Svenska saabklubbens medlemmar.

Stora delar av styrelsen som valdes är ny, även 
om den består av en del SAAB-profiler. Jag val-
des till ordförande, Lars Mårtensson valdes till 
vice ordförande, Bram Janssen till sekreterare 
och Bengt Gustavsson valdes in i styrelsen som 
ledamot. Magnus Höglund sitter kvar som kassör. 
Vi har haft vårt första styrelsemöte, frågan om 
reservdelshanteringen stod naturligtvis högst upp 
på agendan och en arbetsgrupp har utsetts som 
skall arbeta med att bereda frågan inför styrelsens 
beslut. Förhoppningsvis kan vi ha ett beslut före 
semesterperioden. 
Min ambition är att arbetet skall ske i samför-

stånd och med transparens. Jag inser att det är 
ett svårt uppdrag och hyser förståelse för att det 
finns många olika idéer och ambitioner. Men jag 
välkomnar en saklig diskussion i frågan.

Jag har tänkt komma med någon form av må-
nadsbrev med information om styrelsens arbete, 
hoppas kunna hålla det någorlunda regelbundet.

Vem är då jag? Per Samuelsson heter jag, bor i 
Karlstad i Värmland, arbetar med elektronik och 
är 47 år ung. Jag har under större delen av livet 
haft saabar omkring mig. Redan som mycket liten 
visste jag att farbror Jigdahls toreadorröda -66:a 
var gatans bästa bil, så när jag lekte med min li-
kadana Galanite var mamma naturligtvis tvungen 
att kalla mig farbror Jigdahl. Sen köpte pappa en 
indiskt gul 99 combi coupe från -75, via en lång 
rad 900:or, till min 96 -61:a och 93 -56:a. Nu 
drömmer jag om en 900 igen, men ska det vara 
en cabb? Eller en aero? Vem vet, men en OG 900 
kommer jag att köra igen.
Undrar ni över något, eller önskar engagera er 

eller bara vill tjata saab är ni välkomna att höra 
av er!

Vi ses i saabsverige i sommar!
Per Samuelsson

Ordförande i Svenska saabklubben

Framsidan: Carl Magnus Skogh 88-årig rallylegend 
från Årjäng på återbesök i sina hemtrakter i samband 
med en saabträff med norska och svenska entusiaster  
i slutet av April. Läs mer om honom på annan plats i 
tidningen

Foto: Morten Strandmoe

Ordförandens sida
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Klubbtidning för Svenska Saabklubbens medlem-
mar och trycks i 2 800 exemplar vid  SIBtryck i 

Norsborg.

Ansvarig utgivare: Per Samuelsson.

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, 
Saabäventyr m m till tidningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens adress)
Annonser Yngve Ekberg 08-774 8 85

Artiklar till tidningen mejlas enklast i valfritt da-
taformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och 
bilder bör bibehållas som de är från kameran för 
att hålla god tryckkvalitet. Grundregel kan vara 

minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig 
mot felaktigheter i inskickat och 

publicerat material.
Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsätt-

ning att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan 2014
 

Nr 3  24 Augusti.  Nr 4  9 November.

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.

I detta nr 2-2014
Ordförandens sida 2 Vårtur og grensetreff 27 April 2014 34
Nyheter & erbjudanden från Saab- Säsongspremiär Saab Gothia 37
klubbens reservdelsverksamhet 4 Sergio Cattaneo Saabutvecklare 38
Hej medlemmar 6 Utlottning av Saab 99 41
Treårsplan för Saabmuseet 6 Träff- & evenemangsannonser 42
Max & Ville Saabmek som upplyser 7 Säljes & Köpes 45
Om ett motorbyte 14 Klubbinformation 47
Julabord i Skåne 15 Int Saab 2014 48
Bröllop i Tidaholm 15 Medlemsrabatter 49
Här slutar allmän väg 16 Nya medlemmar 50
Spel och dobbel på Saloon Bialitt 18 Till sist 51
Den eldrivna Saab 92:an 19
Saabklubbens årsmöte 2014 22
Årsmöteshandlingar 26

Kom ihåg !

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta i god tid in-
nan deadline den  24 Augusti  
2014 !    

Red

Visst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!
Tveka inte med att höra av dig till 

Anton eller Anders om du har
 artiklar, ideér eller andra uppslag 

så hjälper vi dig att få till något bra i 
tidningen av det. 

Mejla: bakrutan@saabklubben.se

eller slå oss en signal:

Anton 0730 - 302 151
Anders 070 - 510 88 78

Red
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Nyheter och erbjudanden från 
Saabklubbens reservdelsverksamhet.

4

Nyinkommna delar

Ett unikt erbjudande

Textilmattsats till Saab 95,96 
1974-1975, 

Färg: Brun/Beige
Material: 100% Nylon, Latex Baksida
Art.Nr: 132162009 
Pris: 795:- 
Finns bara 1st exemplar, kan bara 
beställas per mail eller telefon.

“Främre utloppsrör dubbelblås 1250:-/st, 

Art.nr:705802 Vänster

705803 Höger

 
Främre utloppsrör Enkelblås 750:-/st,

Art.nr: 705812 Vänster

705813 Höger

 
Y-Rör Dubbel och Enkelblås 775:-,

Art.nr: 705801”

Reservdelar på Gelleråsen

Lördagen den 14/6 kommer Saabklubbens 
Reservdelslager att finnas på plats när Velo-
dromloppet avgörs på Gelleråsens motorbana 
utanför Karlskoga, vi kommer att ha med oss ett 
begränsat sortiment, är det något speciellt ni vill 
köpa så kan vi ta med delarna för leverans där
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Beställningar

Du beställer enklast de delar du behöver från 
vår webbshop på: svenskasaabklubben.nordicshops.
com/index.html
Här kan du som medlem i Svenska Saabklub-

ben köpa reservdelar till din Saab, är du inte 
medlem så kan du köpa ett medlemsskap direkt 
i webshoppen, så tas avgiften med på samma 
reservdelsorder som du vill beställa.

Du kan också nå reservdelslagret per telefon: 
073-036 94 80,Tisdag-Fredag mellan kl 12:30-
16:00 om du inte hittar det du söker i webshop-
pen. Kan vara så att reservdelen finns ändå. Mail 
går förståss också bra, adressen är: reservdelar@
saabklubben.se

Reservdelslagret är också öppet för direktför-
säljning Tisdagar-Fredagar mellan 12:30-16:00, 
lagret finns på adress: Strandhemsvägen 3 656 
71 Skattkärr.

Hittar du inte den del du behöver så slå en 
signal då alla våra delar ännu inte är utlagda i 
webbshopen.

Bra att komma ihåg!

När ni betalar för reservdelar ni köpt av Saab-
klubbens reservdelslager så är det av yttersta 
vikt att ni anger fakturanummret som står på 
fakturanvår som referens. Annars får vår bokfö-
ringsbyrå stora problem med att hitta avsändaren 
av pengarna vilket i sämsta fall kan leda till att ni 
får en påminnels fastän ni har betalat.
 Fakturanummret står längst upp på fakturan.

Välkommen med din beställning!

Reservdelsansvarig för Svenska Saabklubben
Jan Karlsson

Viktig information om sommarstängning!
”Reservdelslagret kommer att stängas vecka 26-27 p.g.a semester. 

Jag vill samtidigt tacka alla medlemmar å Saabklubbens och mina vägnar för att ni varit så duktiga 
på att köpa reservdelar ur vårt lager under det gångna året.  Ni har också haft tålamod att trots att 
det varit svårt att nå mig per telefon under vissa perioder när arbetsbelastningen varit hög, fortsätta 
söka mig och göra era beställningar. 
Nu ser jag och flera med mig med spänning fram emot vad som kommer att ske med reservdelslagret 

under hösten,  Vi har varit ett antal som jobbat med reservdelslagret genom åren för att hjälpa er 
Saabklubbsmedlemmar med reservdelar till era pärlor och vi som gjort det ser gärna att det fortsät-
ter med en ännu större utveckling av reservdelslagret så att inte allt jobb som alla inblandade gjort 
varit förgäves.  
 

Trevlig sommar!
Jan Karlsson
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Äntligen har vi fått lite värme, diken och skogskanter är gröna och jag börjar se en del 
trevliga bilar ute på vägarna. Veckoträffarna här och var i landet har börjat dra igång 
och de större träffarna närmar sig. Vi saabentusiaster har en hel del att se fram emot. 

Hej Medlemmar!

Lokalsektionernas träffar har rullat igång. Först 
ut av de större engagemangen är Bankörning på 
Mittsverigebanan 24/5. Den 29/5 är det Maptune 
meet i Örebro där en hel del nyare saabar kom-
mer att finnas men även saabs historiska arv 
uppmärksammas. På velodromloppet i Karlskoga 
bruka en hel del saabar dyka upp och saabklub-
bens reservdelsförsäljning kommer att finnas på 
plats den 14/6, passa på att handla delar inför 
sommaren! 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte där mycket 

tid upptogs av att tillsätta en arbetsgrupp som 
skall bereda frågan om Saabklubbens reservdels-
hantering i framtiden. Gruppens målsättning är att 
komma med lösningar som ställer medlemmars 
intressen främst. 
Viktiga frågor är ägandet av verktyg, licenser på 

delar, framtidsutveckling av reservdelsverksam-
het och garantier att det gynnar Saabklubbens 
medlemmar också längre fram i tiden. Ett mindre 
antal förslag på hur detta kan lösas bör finnas 
framtagna till slutet av juni. 

Gruppen leds av styrelseledamot Bengt Gus-
tafson som också är sammankallande. Övriga 
deltagare är Mats Lenngren, Morten Strandmoe, 
Christian Haugsöen och Lars Mårtensson. Grup-
pen har en gemensam mailadress, reservdels-
grp@saabklubben.se till vilken ni kan höra av er 
om ni har förslag eller synpunkter.
Arbetsgruppen kommer att ge vidare informa-

tion i nästa nummer av Bakrutan som kommer i 
september, inför eventuella beslut under hösten 
om hur klubben i framtiden kommer att hantera 
reservdelsfrågan. 
Slutligen vill jag passa på att önska en skön vår 

med förhoppning om att det där sista fixet på 
finbilen löser sig och att ni får många, sköna mil 
på härliga småvägar.
Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor 

och synpunkter eller om ni har idéer om träffar 
och aktiviteter!

Bästa hälsningar
Per Samuelsson

Ordförande Svenska Saabklubben

Under det senaste året har ett utvecklingsprojekt under ledning av Margareta Hallin, 
som är vd för innovatum Science center, gett en treårsplan för vad som ska hända på 
museet.

Treårsplan för Saabmuseet

Enligt Ttelia.se så ska tre alternativ testas under 
ett år vardera  Det kommande året ägnas åt Saa-
bentusiasterna med ett antal aktiviter och avslutas 
med en Saabfestival under sommaren 2015. Året 
därpå är det bilismens historia i industrisamhäl-
let som gäller och det ska byggas en utställning 
som så småningom kan flyttas runt i städerna i 
västsverge. 
Det sista året skall tillsammans med Teknikpar-

ken och Science center belysa framtida  inno-
vationer, teknik och design  med inriktning mot 
barn och ungdomar.
De nya utställningarna ska nyttja ungefär 40 pro-

cent av museets yta innanför bilutställningen och 

sammantaget ska naturligtvis även Saab AB:s och 
Nevs intressen tas tillvara enligt Margareta Molin. 
”Det viktiga är att bredda museets målgrupper 
utan attt tappa Saab-entusiasterna”. Ytterligare 
en förutsättning för denna plan är att Trollhättans 
stad, regionens kulturnämnd och regionutveck-
lingsnämnden går med på att skjuta till en miljon 
kronor vardera under ”sina respektive” år.

Anders Johansson
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MAX & VILLE 
SAABMEKANIKER SOM UPPLYSER

När jag skriver dessa rader är det påskhelg, våren börjar komma i skåne. Snart dax att 
väcka bilarna ur sin dvala, Viggen har varit igång en månad redan, tänkte den skulle bli 
bes i rätt tid.
Tyvärr blev det lite jobb i samband med bes, nya 

bromsskivor backar och handbroms wire.

944:an gick 80 varv som uppvärmnig på knuts-
torp under helgen, klar för resan till ringen och 
SPA  till valborg. 99 turbon och 900 aeron får ut 
redan nästa helg när vi har ett arrangemang på 
SAAB i Malmö, eller som det egentligen heter, 
bilpartner.

Men nu är det dax att titta i gömmorna hos 
Max&Ville.

Hittade en pärm i garaget som myndigt säger 
“ Garanti återtaganden” låter ju spännande så vi 
kör några blad från den först.

Här kommer en lista på gällade garanti åttagan-
den på SAAB 9000 i feb 1995.
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Det kanske är det sista garantiåttagandet 
på SAAB 900 og, daterat aug 1993 gällande 
startsvårigheter vid kall motor.
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Ett tips som fortfarande kan vara av stort intresse för dom som kör 9000 1994 framför allt som 
bruksbil. SRS ( airbag ) lampan tänds och varnar för fel som faktiskt inte finns! Detta tar ju inte bil-
provningen något hänseende till. 
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Nu när sommaren närmar sig och 
många plockar ut sina SAAB cabbar, vad 
är mer nedrigt än att taket inte går att 
fälla som det är tänkt! Här kommer ett SI 
från 2000 på 9-3 cab ang detta problem.
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Vi avslutar denna gång 
med ytterliggare ett SI för 
9-3 cab.
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Nästa gång får vi ta lite om de äldre bilarna.

Hälsningar Max&Ville

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Året var 1969 och jag gjorde militärtjänst på T3 i Sollefteå.

OM ETT MOTORBYTE
 För att enkelt kunna åka hem på permissioner 

så köpte jag mig en SAAB 96 av 1961 årsmodell.       
Jag hade 35 mil enkel resa hem och på den tiden 
hade vi också tjänstgöring fram till kl. 1300 på 
lördagar. Men, hem över helgerna skulle man. Det 
gick inte sakta när man skulle hem.
Sista hemresan jag gjorde så fick jag motorhaveri 

på motorvägen (E4) strax norr om Sundsvall.        
Det blev en promenad till närmaste bensinmack 
som låg vid norra utfarten. Jag tror det var en 
Nynäs mack. Ordnade med Taxi-bogsering till 
närmaste parkeringsplats som inte låg så långt 
från Nynäs macken. Sedan trasslade jag mig hem 
med tåg. 
Väl hemma var det till att ringa runt till olika 

skrotningsfirmor och leta efter en motor. Så fick 
jag tag på en fungerande motor uppe i Härnösand. 
Jag lånade en Volvo Duett och tog med mig en 
kompis och åkte de 25 milen upp till Härnösand, 

lastade i motorn och åkte sedan de ca 5 milen 
ner till Sundsvall.
Nere i Sundsvall höll jag till på parkeringen jag 

hade ställt ifrån mig bilen på tidigare och bytte 
motor på den. Jag hade aldrig sysslat med teknik ti-
digare. Knappt hållit i en skiftnyckel.  Med minimalt 
med verktyg som jag lånade från besinmacken 
bytte jag motorn och på kvällssidan var det klart 
och jag kunde åka hem i SAAB:en (20 mil). Allt 
hade gått på en dag – till Härnösand och sedan 
hem via Sundsvall drygt 50 mil.
Att klara detta visar väl vad lättmekad den gamla 

tvåtakts SAAB:en var…
Vad hände sedan med bilen då?  Efter något 

år blev den en reservdelsbil åt en lycklig SAAB-
ägande granne.

Text o foto Göran Stigsson
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Julabord i Skåne
Som traditionen bjuder avhöll Saab-Skånia sitt julabord på Kaffestugan Bialitt. Hörsam-

mat inbjudan hade cirka trettiofem medlemmar gjort inklusive våra trogna kära vänner 
från grannlandet i väster med Jan, Kirstine, Signe och Claus. Konceptet från tidigare år 
frångick vi på grund av Jan Nilsson sorgliga frånfälle. Istället pyntades gillestugan upp 
med saabflaggor, och tavlor/affischer på Saabar. De flesta höjde nog inte på ögonbrynen 
då dom trodde att konstverken ingick i inventarierna....

Vidare hade ordföranden tryckt upp 
julasnapsvisor och det sjöngs så det 
stod härliga till. Dan S lottade ut en 
hemmabakad kaka. Vem som bakat den 
låter jag vara osagt. Signe hjälpte till med 
lottdragningen.
Själv bidrog jag med en klurig lek där 

man skulle försöka se alternativa tolk-
ningar av ord av typen ”giftblåsa - brud-
klänning”.

Eva Nilsson passade  på att tacka för 
all hjälp, uppbackning, tröstande ord och 
handlingar hon fått av alla inom Saab-
klubben. Våra tankar går fortfarande till 

Jan  och Evas familj. Ovanpå allt detta var det ju 
också den goda maten och tillhörande dryck som 
ju ingen skåning säger nej till. Nöjda och mätta 
lullade vi hem så trätta*.
 
*trötta, på svenska.

Text & foto Ulf Stensson

Ola Olsson och Bettan Stenhaug 
i den med Saabrelaterade prylar 
väl pyntade gillestugan.

Denna bild togs i Januari 2013 när 
vår yngste son Henric gifte sig med 
Linda i Baltak:s vackra gamla kyrka 
utanför Tidaholm. 
Det var väldigt kallt och gott om snö 

men inga problem med Saaben. Den 
startade och hängde med utan några 
problem. Det var väldigt uppskattat 
med lite tvåtaktstoner och blårök på 
resan från kyrkan till festlokalen.

Hälsningar från medlem 1177, Lars-Gunnar 
Danielsson, Hjo.

Bröllop i Tidaholm
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Här slutar allmän väg…
En märklig rubrik men det var där den här historian börjar

Detta utspelade sig för ett antal 
år sen.  Jag var ute på ett ärende 
till en mindre by utanför Umeå. 
På vägen dit såg jag en vit Saab 
96 som stod på en tomt och såg 
övergiven ut. Jag tänkte att jag 
stannar och tittar närmare på 
bilen på tillbakavägen för att få 
mig en uppfattning om vad det 
var för något.  

På vägen tillbaka stannade jag vid tomten och 
såg då att bilen var en Saab V4 -69. Den såg inte 
så illa ut vid första anblicken. Saaben hade en 
nykolonicering av gröna växter som går under 
benämning mossa, så den verkade inte ha varit 
i trafik på bra länge. En del skavanker fanns det, 
men inredningen verkade var i mycket bra skick 
vid en snabb granskning. Jag tog några bilder innan 
jag åkte tillbaka till jobbet.  
Väl hemma igen lade jag in bilderna i datorn un-

der en mapp så jag skulle komma ihåg var bilderna 
fanns. Vad händer sen? Jo, vid senare tillfälle så 
blev det köp av en ny dator. Innan jag avvecklade 
den gamla lade jag in bilder och andra dokument 
som fanns på datorn på en extern hårddisk så 

de skulle finnas kvar. Bilderna 
fanns kvar men de blev inte 
överförda på den nya datorn 
så de föll i glömska. 

Några år senare hittade jag 
bilderna när jag sökte några 
dokument i den externa dis-
ken.  Oj! Detta måste jag följa 
upp och kontrollera om Saa-

En bild i en gammal dator skapar nyfikenhet.

ben finns kvar. Om den fanns kvar så skulle det 
vara kul om någon kunde förbarma sig över den 
och se till så att den kommer ut på vägen igen. Så 
jag beslutade mig för att åka dit igen och se om 
den stod kvar på samma ställe och det gjorde den. 

Jag tar några nya bilder och en av bilderna läg-
ger jag ut på saabklubbens forum där det blev en 
hel del kommentarer. Det var en som hörde av 
sig och ville veta mera om bilen. Jag lovade att 
återkomma när jag tagit reda på vem som var 
ägare av bilen och det visade att ägaren bodde i 
Stockholmstrakten. Men Saab 96an stod utanför 
Umeå. Detta väckte en del frågor.  En sommar-
bil gissade jag då den stod vid en sommarstuga. 
Ägarhistoriken visade att den hade levt hela sitt 
liv i Västerbotten. 
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Efter en del kommunicerande med personen 
som var intresserad av bilen, lovade jag att inte 
avslöja något mera om Saaben förrän affären 
var klar. Jag förmedlade kontaktuppgifterna till 
honom och han hörde av sig till den dåvarande 
ägaren. Sedan gjordes affären upp mellan dessa 
båda parter sinsemellan.  
Köparen hörde av sig igen och informerade mig 

om att affären var klar. Det som återstod vid detta 
skede var att planera när hämtningen av Saaben 
skulle ske.  
Efter ytterligare en tid så hörde köparen åter 

av sig. Nu är det klart för transport och tid för 
denna angavs. Då det var dags för transporten 

åkte jag ut till fyndplatsen. Där var det fullt på-
drag med förberedelser för att dra ut Saaben 
på vägen där biltransporten väntade för hem-
färd.                                ,  
Bilen rörde på sig och det visade sig att inga 

bromsar hade rostat fast. Därför borde det inte 
möta några större problem att dra ut bilen på 
vägen till den väntande biltransporten.  En Saab 
9-5 kopplades via sin dragkrok till Saab 96an med 
ett rep. Vid det första dragförsöket följde 96an 
snällt med såsom om den längtade ut på vägen 
igen. Men så var det en snö kant kvar som orsa-
kade att dragbilen tappade fästet. Efter att tagit 
grus till hjälp så klarade man att forcera diket som 
hade skapat detta problem.  
Nu var det bara att dra upp bilen till biltranspor-

ten som stod på vägen och väntade för lastning. 
Under tiden detta utspelade sig passerade en 
hel del bilar. Otroligt vad trafik det var på den 
enskilda vägen just vid detta tillfälle och de tit-
tade med stora ögon på vad som pågick, vilket var 
underhållande att se. När lastning var avklarad så 
blev det en del prat och köparen berättade att 
en vecka tidigare hade de varit iväg och räddat 
en Saab 96  -68 tvåtaktare.  men det är en annan 
historia.                                                                                                               
Vid senaste notering så höll man på med reno-

vering för fullt så den kommer att komma ut på 
vägen igen där den hör hemma.

Text och bild Rune Danielsson
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Spel och dobbelkväll på Saloon Bialitt.

 Bengt ”The Sheriff” Åkesson vågade inte 
ens visa sig en kväll som denna. Några andra 
tillkom som inte bör nämnas.....
Kvällens utmaning bestod i att spela, allt 

från Saabs MonteCarlo Rally, till Trafikmär-
kes memory.
Det började trevande,  ingen vågade ta för-

sta steget, Sweet Irené tittade lite försiktigt 
på  en kortlek vars framsida eller baksida, 
bestäm själv, föreställde en Saab 9-3 cab 
med sufletten nere för att på sista kortet ha 
suffletten uppe, alltså 52 foton att sortera. 
Hon grep sig an utmaningen och klarade 
den, men vid närmre kontroll visade sig att 
hon hade fuskat !!!! Stämningen blev hätsk 
men alla lugnade ner sig.

Själv utmanade jag  ”Smokey” på duell i 
dragracing spel, med lite tur vann jag i fyra 
raka !Nu hade det börjat lossna runt spel-
borden. Efter lite trugande lyckades jag få 
The gasolin cowboy, Ökända Bibbi, Proffes-
sorn och Sweet Mammy med på att spela 
veteranbilsmemory och när dom väl börjat 
gick det inte att få stopp på dom. Dom spe-
lade hela kvällen. Outlander tog sig på att 
sortera cabkortleken ivrigt påhejad av sin 
fru, det såg svårt ut och det  var det också 
.Även övriga deltager tog sig an olika spel, 
typ trafikmärkes bingo m.fl. Ingen vågade 
sig dock på Saabs Monte Carlo spel, det var 
tydligen en allt för tung uppgift då ingen ville 
se någon blodspillan denna kväll.

Utan att någon fått ”spela skjortan” av sig 
återvände alla hem för att träna upp sig på 
gamla trafikmärken, koncentration/memo-
rering m.m till nästa års spelkväll

Ulf ”Fatboy” Stensson

En efter en gled dom in och satte sig vid borden. Alla legenderna var där , Mats ”Doc” 
Svensson med sin ”ökända Bibbi”, Lars ”Smoky” Zentio med lillgrabben i släptåg, Ingvar 
”Professorn” Svennson och hans ”Sweet Mammy ”Ann-Christin, Tomas ”Lucky” Sjödell, 
t.o.m.Janne ”Outlandern”Olsson med fru kom ner från de dimhöljda bergen i Klippan 
och självaste Håkan ”The gasolin cowboy” Asp kom också , för att inte tala Lars ”Klu-
ring” Thuring och sist men inte minst,  jo kanske, ”Sweet”Irené Nilsson med sin Kennth 
”The little big man”.
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Den eldrivna Saab 92:an
Året var 1949 och teknikintresserade Bertil Holmén, 16 år från Nissaryd, hade just 

fått tidningen Teknik för alla Nr.6 i sina händer. I byn bjöds inte på några kommunala 
fritidsaktiviteter utan här gällde det att ta egna initiativ om man skulle få något gjort. 

I tidningen fanns bl.a. en artikel om den nya 
svenska bilen Saab 92 som ännu inte kommit ut 
till försäljning på marknaden. Där presenterades 
tekniska data, bilder och där fanns även en mo-
dellritning i skala 1:25 på den vackra bilen.
Bertil som ofta höll till ute i snickarboden, och 

där skaffat sig färdigheter att arbeta i trä, gick 
snabbt till verket för att bygga en ca 30 cm lång 
trämodell av Saaben. Han nöjde sig dock inte 
med att bygga en statisk modell utan ville göra 
den körbar. Med handborr, stämjärn, knivar och 
andra nödvändiga verktyg karvade han även ut 
undersidan. Han ville förse den med separata hjul 
precis som på en riktig bil. Nu när han ändå var 
i farten och idéerna fick flöda fritt skulle den så 
klart även bli körbar. 
En gammal cykelgenerator kopplad till ett 4,5V 

rektangulärt ficklampsbatteri fick utgöra drivlina. 
Eftersom bilen nu hade strömförsörjning byggdes 
även in glödlampor så den fick autentiskt ljus.
Styrningsmekanism med vridbara hjul tillverka-

des och monterades in. Nu gällde det att hitta 
någonting att styra den med.  I Holménarnas ut-
hus saknades inte användbara prylar.  En gaswire 
från en gammal avdankad motorcykel kopplades 
ihop med styrningsmekanismen. En egentillverkad 
liten ratt i andra ändan av wiren så var lösningen 

Bertil Holmén Hyltebruk, med sin egentillverkade 
modellbil av Saab 92:an. 
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fulländad. Nu kunde man gå raklång och köra 
den eldrivna modellbilen vilket inte hörde till 
vanligheter på den tiden.
Numera är 92:an inte i körbart skick men pryder 

väl sin plats hemma hos Bertil.
Avslutningsvis kan man konstatera att 65 år 

efter det att Bertil tillverkade sin eldrivna Saab 
har fabriken i Trollhättan äntligen kommit till skott 
och startat tillverkning av sina elbilar. 

Text och foto  Erling Svensson 

Vidstående artikel 
från Teknik för 
alla nr 6 / 1949 
har tillhandahållits 
av Kungliga 
Biblioteket, 

Detaljstudie på modellbilens undersida med utmejlslad 
kaross för att rymma styrning med mera.
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Svenska Saabklubbens 
årsmöte 2014

Detta årsmöte hölls i Skattkärr den 29e mars.  Det var en klar lördag och flaggan viftade 
i vinden.  Företrädare för NEVS hade kört upp med en bil från Trollhättan så medlemmar 
som kom fick ett ståtligt välkomnande. Många ville klämma och känna på den nya bilen.

Klockan tolv började mötet och ett drygt hund-
ratal medlemmar hade då anslutit sig. 
Karl Ask blev vald till årsmötets ordförande 

samt Lars Söderlund till sekreterare.  Efter det 
tar Karl Ask och Magnus Höglund upp verksam-
hets-, ekonomisk-och- revisionsberättelsen för 
stämman som stämman sedan beslutar att lägga 
till handlingarna. 

Reservdelsfrågan
Efter det kom den brinnande punkten för hela 

årsmötet. Reservdelsverksamheten.
Först och främst ger Karl Ask medlemmarna en 

sammanfattning av hur reservdelsverksamheten 
fungerat den senaste tiden. Försäljningen har gått 
bra, men är fortfarande för liten för att kunna 
vara hållbar, det måste in mer omsättning i försälj-

Interiör från NEVS nytillverkade Saab 9-3 av 2014 års modell
Foto Martin Bergstrand

Snart fullsatt i årsmöteslokalen i Skattkärr
Foto Martin Bergstrand
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ningen för att kunna bära en lön utan bidrag från 
staten.  Med en större omsättning måste också 
formen för reservdelsförsäljningen ändras. Som 
det nu är säljer klubben reservdelarna i egenskap 
av förening. Det fungerar enligt Skatteverket upp 
till en miljon kronor, sedan måste man bilda nå-
gon form av bolag. En annan bidragande orsak till 
varför en ny inriktning krävdes var att ledningen 
av reservdelsförsäljningen är tungrodd. Beslut 
om inköp av delar fattas av styrelsen. Hade man 
haft ett aktiebolag hade man kunnat göra saker 
så mycket snabbare.

Alternativen
Karl Ask redogör närmare om det dilemma som 

Svenska Saabklubben står inför. Karl Ask berättar 
om Alternativ A, B och C. Vilka är;  A, kontrollerad 
nedläggning av hela verksamheten med en stor 
utförsäljning i slutet av året.  B,sälja till en annan 
aktör som väljer att driva reservdelsförsäljningen 
vidare eller C, starta eget aktiebolag. Det blir en 
lång öppen diskussion sinsemellan medlemmar 
och styrelse. Alla som vill tala får göra det. 
Alternativ A verkar inte vara  medlemmarnas in-

tresse så det alternativet diskuteras ej så mycket. 
Diskussionen handlar om alternativ B och C. En 
man vid namn Lennart Nilsson från Kil, berättade 
att han var intresserad av driva verksamheten 
vidare och hur han hade tänkt sit att göra det. 
Det är inte någon vits att berätta mer utförligt 
om just hans presentation då stämman inte skulle 
besluta om de skulle sälja till honom, utan det 
stämman skulle besluta var vilken organisations-
form reservdelsverksamhetnen ska ha i framtiden.
Webmaster Jonathan Sulo berättade lite kort 

om det jobb han utförd de senaste månaderna, 

Helena Karlsson som tillsammans med inte okände, 
“reservdelsJanne”  dagen till ära hade ordnat 
markservice i form av soppa+bröd samt kaffe med 
dopp till samtliga årsmötesdeltagare. 

Foto: Anna Gunnarson

Lennart Nilsson redovisar 
sitt förslag till framtida 
reservdelshantering inför 
årsmötet

Foto Martin Bergstrand

nämligen att utveckla en 
mycket smidigare och snyg-
gare webbshop, de som 
besökt sidan nu vet med 
säkerhet att den är ganska 
svår att hantera. Kaffepaus 
innan votering. Det kändes 
i luften som alternativ B var 
hetast för medlemmarna. 
Många hade hyst oro om 
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vad som händer om alternativ C inte skulle funka, 
trots ny bolagsform och en egen styrelse. En oro 
man kan sympatisera med. Skulle då bolaget stå 
inför en konkurs så skulle vi vara här i alla fall. 
Skulle reservdelshanteringen drivas i eget aktie 
bolag skulle också medlemsavgiften behövas hö-
jas. Ett inte oproblematiskt scenario
Hur som helst så väljer stämman i en näst in till 

fullständig majoritet alternativ B, försäljning till 
annan aktör, med premisserna att det tillsätts en 
reservdelsgrupp (utsedd av nya styrelsen) för att 
utreda och finna en lämplig aktör inom ett kvartal.

Ny styrelse
Nu blev det dags att välja ny ordförande och 

valberedningen föreslår Per Samuelsson (Pelle 
S) som berättar kort om vem han är och lite om 
hans intresse för Saab. Stämman röstar in Pelle S 

som ny styrelseordförande, och vi hälsar honom 
välkommen!
Efter det är det några andra nya personer som 

tillkommer till styrelsen, då i stort sett hela den 
gamla valt att inte bli omvalda.. Ett undantag är 
kassör Magnus Höglund, som sitter på två år.
Motioner avklaras. Se vidare i styrelseprotokol-

let.

Int 2016
Slutligen berättar Lars Mårtensson (nuv. sekr.) 

om utvecklingen av INT 2016, d.v.s. Internatio-
nella Saabträffen 2016 i Vadstena/Linköping. Han 
och några andra håller på med att utveckla ett 
program för hela helgen. Och jag tror det kan bli 
en bra och rolig helg tillsammans. Det är bra om 
vi stöttar dem och kommer med synpunkter på 
idéer för programmet. Vad som just nu är sagt 
är att det kommer bli rundtur i Linköping, kring 
fabriken, förbi Sixten Sasons hus, med mera. 
Lars efterlyste också medlemars hjälp med att 
anordna så kallade pre-tours i Göteborgs, Skåne 

Per Samuelsson tar emot ordförandeklubban för 
Svenska Saabklubben av den avgående ordföranden 
Karl Ask

Foto Martin Bergstrand
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och Stockholms-trakten. Men det betyder ju inte 
att man kan anordna pre-tours på andra ställen!
 Sedan ville Martin Bergstrand säga några ord 

om INT 2014, som hålls i Malbork, Polen. Läs mer 
på www.intsaab2014.com, Martin uppmuntrade 
medlemar att ta chansen att åka på internationell 
saabträff. Det är något alldeles speciellt!

Nevs
Micken gick över till Peter Bäckström, Museichef 

på Saabmuseet. Han framförde för stämman om 
att NEVS har fått igång produktionen i Trollhättan, 
samt hur Saab Bilmuseum kommer att arbeta de 
närmaste åren. Samt att det kommer att bli en 
Saabfestival 2015. Peter Bäckström eftersöker 
intressenter som vill vara med på ett hörn i ge-
nomförandet av Saabfestivalen 2015.

Efter det avslutades mötet.

Men, diskussionen om reservdelarna fortsatte 
på internet i medemsforumet.
Många tyckte att de blivit uteslutna från årsmö-

tet då det hade sagts att mötet skulle websändas, 
men det blev inställt i bokstavligen elfte timmen. 
Argumentet mot websändning var att årsmötet 
inte var en sak för allmänheten att se på. Något 
man kunde löst med ett lösenord via medlems-

forumet.
Men det var inte den största angelägenheten 

för medlemmarna. Många uttryckte stor oro att 
årsmötet beslutat att sälja av reservdelsverk-
samheten och undrade vad som komma skall. 
Det spekulerades om att den tidigare styrelsen 
utstakat en ”väg” i förväg för att underlätta för 
sig själva. Något som tidigare sekreterare Lars 
Söderlund dementerade.

Det som skett nu är att arbetsgruppen blivit 
officiell (den 15 maj 2014). Gruppen leds av 
styrelseledamot Bengt Gustafson som också är 
sammankallande. Övriga deltagare är Mats Lenn-
gren, Morten Strandmoe, Christian Haugsöen 
och Lars Mårtensson. Gruppen har en gemensam 
mailadress, reservdelsgrp@saabklubben.se , dit 
ni kan höra av er med frågor, förslag och ideer.

Text Anton Björklund

Göran Fredriksson från NEVS var på plats och 
berättade vad som är på gång. Med sig hade han en 
9-3 2014

Foto Martin Bergstrand
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§1 Årsmötets  öppnande.

Ordförande Karl Ask hälsade alla välkomna och 
öppnade årsmötet.

§2 Frågan om mötets behöriga utlysande.
Beslut fattas av stämman om att mötet är be-

hörigt utlyst.

§3 Godkännande  av dagordning.
Beslut fattas av stämman om att godkänna dag-

ordningen.

§4 Val årsmötespresidium av ordförande och 
sekreterare för mötet.
Beslut fattas av stämman att Karl Ask väljs till 

ordförande samt att Lars Söderlund väljs till se-
kreterare för mötet.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
att jämte ordförande justera protokollet.
Anton Björklund och Bengt Gustavsson väljs 

av stämman som justeringsmän för protokollet

§6  Föredragning av styrelsens årsbe-
rättelse och ekonomisk berättelse för det gångna  
verksamhetsåret.
Karl Ask går igenom verksamhetsberättelsen 

stämman fattar beslut om att verksamhetsberät-
telsen  läggs till handlingarna.
Magnus Höglund går igenom den ekonomiska 

berättelsen, stämman fattar beslut om
att den ekonomsiska berättelsen läggs till hand-

lingarna.

§7 Föredragning av revisionsberättelsen.
Karl Ask går igenom revisionsberättelsen för 

stämman, som tar beslut om att den läggs till 
handlingarna.

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens 
medlemmar.
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för verk-

samhetsåret 2013.

§9 Reservdelsverksamheten
Karl Ask går igenom de tre alternativ som 

Svenska Saabklubben står inför att ta gällande 

reservde!sverksamheten.
Lennart Nilsson presenterar sig och sitt förslag 

för stämman. Lennart Nilsson svarar på stämmans 
frågor gällande förslaget samt Lennart Nilssons 
sammanbetsförslag.

Efter en längre diskussion röstar stämman om 
att välja förslag B. Detta med en klar majoritet 
av rösterna.
Beslut fattas även om styrelsen får i uppdrag 

att tillsätta en arbetsgrupp att på ett kvartal skall 
arbeta med denna fråga samt tillsammans med 
styrelsen skall fatta ett
beslut i frågan.
 

§10 Val av styrelseledamöter.
Val av Ordförande 2 år.
Per Samuelsson väljs av stämma till ordförande 

på två år.

Val av vice ordförande 1 år.
Lars Mårtensson väljs av stämman till vice ord-

förande för ett år.

Val av sekreterare 1år.
Bram Janssen väljs av stämman till sekreterare 

för ett år.

Val av ledamot 1 år.
Bengt Gustavsson väljs av stämman till ledamot 

på ett år.

Val av 2 suppleanter 1 år.
David Westling och Daniel Gustavsson väljs till 

suppleanter på ett år.

§11 Val av revisor och revisorssuppleant för 
en tid av ett år.
Beslut fattas av stämman om att befintliga väljs 

om, dvs. Ulrika Sjöden och Peter Toftborn väljs 
av stämman.

§12 Val av valberedning om tre ledamöter 
varav en ledamot sammankallade.
Matthias Rosvall, Bertil Sterner och Jonas Åberg 

väljs av stämman som valberedning. Till samman-
kallande valdes Matthias Roswall.
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§13 Rapport från  reservdelsverksamheten.
Ingen rapport är presenterad.

§14 Motioner från medlemmar.
Karl Ask går igenom inkomna motioner, en 

motion har inkommit Denna motion är gällande 
klubbregalia som säljs via lokalsektioner, dessa 
lokalsektioner önskar en andel av vinsten på såld 
klubbregalia från Svenska Saabklubben.

Stämman beslutade:
- Att anse första att-satsen besvarad med föl-

jande text svenska Saabklubben utarbetar enkla 
stadgar tillsammans med intresserade lokalsek-
tioner. Efter arbetet är klart skall samma regler 
gälla alla sektioner.
-Att bifalla andra att-satsen. (Sektionerna får 

behålla viss procent av försäljningen för nerlagt 
arbete.)

§15 Val av eventuell hedersmedlem.
Inga inkomna förslag, frågan bordläggs.

§16 Fastställande av medlemsavgifter för näst-
kommande år.
Beslut fattas av stämman om att medlemsavgif-

ten skall vara oförändrad å 350kr/år.

§17 Förslag till verksamhetsplan på kort och 
lång sikt.
Karl Ask går igenom verksamhetsplanen  på 

kort och lång sikt Beslut fattas av stämman att 
godkänna verksamhetsplanen på kort och lång 
sikt (för aktuella poster).

§18 Förslag till budget.
Magnus Höglund går igenom förslaget till budget, 

beslut fattas av stämma att godkänna förslaget för 
budget (aktuella poster).

§19 Saabklubbens stipendiefond.
Beslut fattas av stämman om att inga pengar skall 

sättas in samt låta den vara orörd .

§20 Övriga frågor.  INT 2016
Lars Mårtensson upplyser stämman om hur lång 

man kommit i planeringen av INT2016. Samt vad 
som kommer att ske under dagarna som INT 
2016 kommer att hållas. Samt eftersöker med-
lemmar som vill arrangera sk. PRE-Tours i Skåne, 
Göteborg samt Stockholm.

INT 2014 Martin bergstrand informerar stäm-
man om att INT 2014 kommer att vara i polen 
samt information kring detta.

Trollhättan 2015
Peter Bäckström upplyser stämman om att 

NEVS har fått igång produktionen i trollhättan , 
hur Saab Bilmuseum har finansierats samt Saab 
Bilmuseum kommer att arbete de närmaste åren, 
samt att det kommer att bli en Saab festival 2015. 
Peter Bäckström eftersöker intressenter som 
vill vara med på ett hörn i genomförandet av 
Saabfestivlaen  2015.

Tidigare styrelse
Tidigare styrelsen tackas av.

§21 Mötets  avslutande .
Avgående ordförande tackar för visat intresse 

och avslutar mötet.
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Budget 2014 för Svenska Saabklubben

Sociala verksamheten Reservdels verksamheten.
Intäkter Intäkter
Medlemsavgifter 875 000 Försäljning delar 1 250 000
Försäljning klubbshopen 15 000
Adm-bidrag MHRF 10 000 Vi har marginal på delarna mellan 30 - 50 %. 
Övriga intäkter 1 500 Jag har räknat med att har marginal på 40 %

Vi lägger på 10 % på fraktkostnaden till kund

SUMMA INTÄKTER 901 500 SUMMA INTÄKTER 1 250 000

KOSTNADER KOSTNADER
Bokföring och revision 40 000 Kostnad sålda varor 850 000
Inköp klubbshop 12 500 Bokföring och revision 85 000
Förbrukningsinventarier 1 200
Styrelsemöten 12 500
Årsmöte 25 000
Försäkringar 10 000 Inköp material/verktyg 25 000
Reseersättning/resekostnader 12 000 Förbrukningsmtrl 10 500
Hotell och Logi 7 500 Expavgifter, frakt och porto 75 000
Bakrutan 175 000 Reseersättning/resekostnader 20 000
Porto Bakrutan 90 000 Lokalhyra 84 000
Kontorsmateriel/Tryckkostnader 2 500 Värme till lokal 7000 kwh 9 800
Träffar 10 000 Lön + sociala 389 180
Internet och dess tjänster 70 000 Lönebidrag -180 000
Porto/Frakt 10 000
Dator och IT 15 000
Övrigt 5 000
Avgifter MHRF 45 000 1 368 480
Bank- och postgirokostnader 5 000

SUMMA KOSTNADER 548 200 SUMMA KOSTNADER 1 368 480

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 353 300 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -118 480

Avskrivningar 0 Avskrivningar 30 000

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 353 300 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -148 480

Ränteintäkter 1 500 Ränteintäkter 750

REDOVISAT RESULTAT 394 800 REDOVISAT RESULTAT -147 730
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Verksamhetsplan på kort och lång sikt.

Kortsiktiga mål.

Organisation
- Fylla ut de funktioner som ej är tillsatta
- Öka antalet MHRF besiktigade bilar ge-

nom SSK, därmed också ersättningen till SSK.

Lager och reservdelsverksamheten.
- Titta över prissättningen av reservdelarna 

i lager.
- Vilken form verksamheten skall drivas i.

Ekonomin i klubben
- Begränsa möteskostnaderna för styrelsen 

i form av kortare resor och träffas hemma hos 
någon i största möjliga mån.
- Ekonomisk redovisning till medlemmarna 

skall ske löpande under året via medlemsforumet.
- Presentera en långsiktig budget. Budgeten 

skall tas av årsmötet året innan så klubben får ett 
mer långsiktigt ekonomiskt arbete.

Hemsida och Webshopen
- Byta till ett nytt forum på hemsidan för 

att ha en smidigare lösning
- En hemsida integrerad med alla klub-

bens webprodukter, som forum, medlemssidor, 
webbshop mm.

Tidningen Bakrutan
- Planera för annonsplatser i Bakrutan.
- Fortsätta utvecklingen av Bakrutan.

Träffar
- Utveckla träffverksamheten
- Fortsätta planering för INT 2016. Arbets-

grupp jobbar för fullt.
- Genomför två banträffar i år och ev. en 

rallykörning.

Kommunikation.
- Tätare information om vad som sker i 

klubben. En ”bulletin” som tidigare men den måste 
fungera bättre.
- Öka kunskapen om MHRF försäkringen i 

klubben.

 
Långsiktiga mål.

Organisationen.
- Svenska Saabklubben skall bli stabilitet i 

organisationen. Och utvecklas för framtiden.
- Öka antalet MHRF besiktigade fordon 

markant så kostnaden för MHRF är mindre än 
intäkterna från MHRF-försäkringen.

Reservdelar och lager.
- Hur skall verksamheten drivas?
- Vad har klubben för mål med reservdels-

försäljningen.
- Stötta den internationella gruppen för 

reservdelar för hela Saabhobbyns skull.

Ekonomin i klubben.
- Kommer klubben att kunna leva på med-

lemsavgifter och lönsamheten av försäljning av 
reservdelar
- Spara pengar på en effektivare webblös-

ning

Hemsidan och Webshopen.
- Utveckla hemsidan och hänga med tek-

nikmässigt.

Tidningen Bakrutan.
- Utveckla tidningen så den förblir attraktiv 

och skäl varför man skall vara medlem i klubben.
- Hela tiden se över kostnader och vilka 

intäkter man kan få.

Träffar.
- Att vi genomför en lyckad INT 2016
- Vi stödjer lokala engagemang och lokal-

sektioner så det ordnas fler träffar

Kommunikation.
- Att det finns en bra kommunikation mel-

lan medlemmar och styrelsen
- Saabklubben tar ett första steg för ett 

närmare sammarbete mellan de olika klubbarna 
som både finns i Sverige och utomlands.
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saabklubben, 
verksamhetsåret 2013

Svenska Saabklubbens styrelse har under 2013 varit konstituerad enligt följande:

Ordförande Karl Ask
V. ordförande Hans-Göran Nåhlberg
Sekreterare Lars Söderlund
Kassör   Magnus Höglund
Ledamot Åke Sandqvist

Suppleanter Anton Björklund Bram Janssen

Interna & Externa befattningar
Bakrutans redaktion: Anders Johansson
Anton Björklund Rolf Ahlberg Lars Olofsson 
Mats Abelsson Yngve Ekberg
Träffgrupp: Sibylla Gustavsson Johannes 
Stenling Anders Källqvist

Reservdelsgrupp: Jan Karlsson
Hans-Göran Nåhlberg Thomas Ramsell Hans 
Willebrand Dick Ström
Materialförvaltare: Håkan Larsson.
Webbmaster: Jonatan Sulo
Forumansvarig Emil Ohlsén
Medlemsansvarig: Anna Gunnarsson 
Internationellt: Martin Bergstrand 
Auktoriserad rev. Ulrika Sjödén 
Medlemsrevisor: Peter Toftborn
Valberedning: Mattias Roswall Bertil 
Stener Lars Mårtensson.
MHRF-ansvarig Christer Melwinsson

Inledning
Under verksamhetsåret 2013 har Svenska Saab-
klubben haft en interimsstyrelse fram till det
extra årsmötet under Saabfestivalen den 31 
maj 2013 (se separat verksamhetsberättelse 
för 2012) Stämman beslutade att tidigare 
interimsstyrelse skulle fortsätta som ordinarie 
styrelse.

Styrelsen har under året diskuterat samt 
genomfört diverse åtgärder för att finna lång-
siktiga lösningar för klubben, utveckla klubben 
för medlemmarna av medlemmarna. Focus har 
legat på att få rätsida på Svenska Saabklubbens 
ekonomi men även att uppdatera klubben för 
framtiden, detta genom uppdaterat internet-
forum, reservdelsförsäljning, tidningsutgivning, 
fler föreningsträffar. Reservdelsförsäljningen var 
under början av 2013 stoppad på grund av att 
reservdelsorganisationen ej fungerade tillfred-
ställande. Denna sattes däremot igång i och 
med årsmötet.

Medlemmar
Medlemsantalet ligger ganska stabilt och vid 
årets slut hade vi drygt 2 700 medlemmar.

Extra Årsmöte
2013 års extra årsmöte avhölls på Saab Bilmu-
seum i Trollhättan. En genomgång
intermisstyrelsens arbete under början av 2013 
genomfördes samt förslag på åtgärder för att 
lösa den kritiska ekonomiska situationen som 

klubben då befann sig i.
Det fattades en hel del beslut för att lösa situ-
ationen klubben då befann sig i. Beslut fattades 
även om att intermisstyrelsen skulle övergå till 
att bli ordinarie styrelse.

Styrelsemöten
Styrelsen har under perioden 2013-05-31 – 
2013-12-31 genomfört fem styrelsemöten.
Styrelsen har haft två telefonmöten samt 3 
möten där styrelsen har träffats. Styrelsen 
har försökt att hålla nere kostnaden under 
de möten man haft. Styrelsemedlemmar har 
samåkt till de styrelsemöten då styrelsen träf-
fats. Förutom faktisk milersättning till dem som 
kört bil har kostnaden för styrelsemöten kostat 
klubben ca 370kr.

Räkenskapshanteringen
Styrelsen har under 2013 anlitat en redovisn-
ingsbyrå för att få redovisningen att stämma
överens med verkligheten.
Under extra årsmötet 2013 så beslutades det 
att Svenska Saabklubben behöver extra teck-
ningsbidrag från medlemmarna för att klara av 
årets kostnader, detta genom en frivillig extra 
medlemsinbetalning. Styrelsen är dock besviken 
på resultatet, detta då klubben fick in knappt 
93000kr genom den extra medlemsinbetaln-
ingen. Styrelsen hade förväntat sig att fler var 
villiga att stödja klubben under klubbens tuffa 
ekonomiska år 2013.
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Bakrutan
Redaktionen har bland annat börjat ett utveck-
lingsarbete av tidningen.

Klubbshopen
Klubbshopen är oförändrad sedan föregående 
verksamhetsår. Inga nya produkter har
tillkommit. Man har även integrerat klubbsho-
pen i reservdelsverksamheten, så att man kan 
beställa delar tillsammans med klubbregalia.

Reservdelar
Svenska Saabklubbens reservdelsförsäljning 
startades upp igen i och med årsmötet 2013 
efteren lägre period då reservdelsförsäljningen 
varit stoppad. Många nya delar har införskaffats 
under året som gått. Försäljningen har gjort 
det möjligt för många medlemmar att hålla sina 
bilar rullande. Många nya reservdelar ligger 
även i pipeline för nytillverkning. Styrelsen har 
trots klubbens ekonomiska situation valt att 
investera så mycket som möjligt i nytillverkning 
av delar.

I och med att reservdelsförsäljningen åter upp-
startades så flyttades även lagret, från Log Parts 
till egen lokal i Skattskär. Klubben fick köpa 
kontraktet med Log Parts. Detta ansågs som 
ett måste då kostnaden för Log Parts var väl-
digt hög. Jan Karlsson anställdes även av Sven-
ska Saabklubben för att sköta reservdelsverk-
samheten. Reservdelsgruppen har tillsammans 
med Jan Karlsson talat med olika tillverkare om 
nytillverkning av efterfrågade reservdelar till 
våra Saabar.

Målet med reservdelsverksamheten är att den 
skall bära sig själv, även med Jan Karlsson som 
anställd av Svenska Saabklubben.

Träffar
Träffgruppen har under verksamhetsåret sam-
manställt årets träffar. Svenska Saabklubben var
även med och arrangerade Saabfestivalen 2013.

Lokal verksamhet
Lokal sektioner har haft varierande aktiviteter, 
se respektive sektions verksamhetsberättelse.

IT-verksamhet.
Tidigare IT-verksamhet har legat på en egen 
server. Forum och övrig IT-verksamhet ligger

idag på ett traditionellt vilket är en avsevärt 
enklare och snabbare lösning. Denna lösning 
hanteras även av flera personer utan större 
datorkunskaper. Ett nytt forum har skapats un-
der sommaren, det gamla forumet flyttades till 
samma lösning, båda dessa forum slogs därefter 
ihop. Det var en omfattande och komplex 
operation, men vi lyckades ändå bevara alla 
användare, trådar, inlägg m.m. från det gamla 
forumet.

Saabklubbens Facebooksida har även växt 
kraftigt och har nu över 1 000 användare. Face-
booksidan hanteras av våra forummoderatorer 
och vi marknadsför tydligt nyttan och förde-
larna med att bli medlem i Saabklubben där. 
Vi arbetar även aktivt för att koppla ihop vårt 
forum med vår Facebooksida.

Saabklubben har under året även startat ett 
konto på Twitter, som marknadsför klubben 
och Saabrelaterade aktiviteter. Twitterkontot 
hanteras av Svenska Saabklubbens webbmaster 
och sekreterare.

Slutord
Slutligen vill styrelsen tacka samtliga medlem-
mar i Svenska Saabklubben, ett extra tack vill
vi ge till de medlemmar som engagerat sig i 
klubbens verksamhet på något sätt. Eftersom 
Svenska Saabklubben är en ideell förening är 
det vi medlemmar som gör klubben till det den 
är, vi är helt enkelt beroende av frivilliga krafter 
i varje led av klubbens verksamhet.
År 2014 kommer förhoppningsvis att erbjuda 
en innehållsrik träffkalender, imponerande 
reportage från redaktionen och att klubben 
lyckas utveckla det sociala biten ytterligare.

2014-01-10

För Svenska Saabklubben

Svenska Saabklubbens Styrelse
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Osloalibiets vårtur og 
grensetreff 27. april 2014.

Halv syv søndags morgen la Jan Tore og undertegnede av sted fra Sandefjord mot Moss.
Kl. 10 var det oppmøte på torvet i Ørje. Der dukket det opp rundt 50 personer i nær-

mere 30 SAABer.
Den eldste bilen var formannens 93B og den nyeste en 9-3SS. Det var biler og folk fra 

både Norge og Sverige.
Etter den sedvanlige hilsningen og beskuelse 

av hverandres biler bar det i kortesje innover 
i de svenske skoger. Måler var Ivanssons Bil- & 
Motorverkstad, Båstnäs bilkyrkogård.
Den ligger nokså øde til, noe dette skiltet sier 

det meste om;

For dere som vil lese mer om skroten, så finnes 
det litt info her: http://www.turistgarden.com/
index.php?page=ivansson-bilskrot

Her fikk vi anledning til å vandre rundt en drøy 
times tid, og utallige bilder ble tatt denne dagen.
Selv har jeg lagt ut noen bilder fra treffet og 

skroten her; 
http://foto.vg.no/shared/album/3587025/gren-

setreff-27042014/1/822586b4b84c40c93ead3b
1b8d651701
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Etter dette var det tid for lunch, og noen mil 
ble så tilbakelagt på svenske veier før vi ankom 
Silleruds station, der en veteranentusiast driver 
bensinstasjon og kafé. I tillegg tilbys det overnat-
tingsmuligheter i en eldre jernbanevogn!

Når alle var mette og fornøyde kjørte vi hjem 
til Ingegerd og Morgan Olsson, som bor like 
utenfor Årjäng. 
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Et av dagens høydepunkt var besøk av rallyle-
genden Carl Magnus Skogh, som er oppvokst i 
Årjängs-traktene. Han hadde flere morsomme 
beretninger fra sin karriere. Han startet sin ral-
lykarriere med SAAB, og vant bl.a. Midnattsols-
rallyet med SAAB i 1960 og 1967. Han er kjent 
for å sjeldent skade sine rallybiler.

Carl Magnus Skogh er 88 år, og kom kjørende 
opp de drøyt 20 milene fra Göteborg.

Som takk for dette hadde Arne Eikåsen og Mor-
gan Olsson fått rammet inn et fint bilde som alle 
deltakerne signerte, samt fått tak i en modell av 
den Amazon som Carl Magnus Skogh vant Akro-

polisrallyet med i 1965. Den manglet han, ifølge 
hans kone, i samlingen sin.
Etter en dag med mange inntrykk, samtale med 

mange trivelige folk, og traktering av kaffe, SAAB-
pepperkaker m.m. bar det i rolig tempo hjemover 
til Vestfold.

Vi takker alle for ett vel gjennomført og tvers 
igjennom trivelig treff.

Text och foto Morten S. Strandmoe
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Säsongspremiär Saab Gothia
Saab Gothia hade säsongspremiär söndagen den 4 maj på Gustav Adolfs Torg i Göteborg 

med ett tiotal saabar närvarande. Som vanligt var det trevligt med många passerande 
som beundrade bilarna, pratade gamla minnen och njöt av det vackra vårvädret!

Bra blandning av årsmodeller och modeller med Niklas Enanders ombyggda 95 V4 med 92-front närmast i bild.

Cab-väder!En Sonett II mellan två 96:or
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Sergio Cattaneo 
Italiensk Saabutvecklare

Sergio Cattaneo föddes i Turin 1934. Han 
förlorade tidigt sin mor på grund av sjuk-
dom och hans far var inkalla i armén så han 
uppfostrades av sina morföräldrar.

1950 började Sergio på Fiats internatskola och 
efter tre år, 1953, nära inpå slutexamen blev han 
sjuk och kunde inte slutföra studierna.
Sergio var dock så uppskattad av sina lärare 

att han fick han göra om sista året och slutföra 
sin utbildning. Sedan blev han erbjuden ett jobb 
på Fiat:s forsknings och utvecklingsavdelning för 
karosser och hans karriär tog fart. Han jobbade 
med projekt som Fiat 500, 600, 1300, 1400 Lusso 
och 1500. Under tidigt sextiotal lämnade han 
Italien för Tyskland och arbetade för Karmann 
i Osnabryck. Här deltog Sergio i olika projekt 
som både Ghia coupé model 24 och 34 baserad 
på VW chassin. 
I slutet av 1961 var han tillbaka i Italien hos OSI 

(Officine Stampaggi  Industriali) i Turin och blev 
ansvarig för utvecklingsavdelningen. Han var bland 
annat ansvarig för projektet Spider Innocenti 

(baserat på ett Healey chassi) och både Fiat 1300 
och 1500 stationsvagnar. Under 1966 blev Saab 
kund till OSI. Företaget blev ombett att förse Saab 
med bakdörrar till 4-dörrars Saab 99. Under 1968 
ville inte OSI driva Karosseriavdelningen vidare.

Sergio beslutade sig då för att starta sitt eget 
karosseriföretag och med 15 anställda startades 

Interiör från Fiats skola 1960

Mr. Sergio Cattaneo (direktör / chef för tekniska 
kontoret), Ing. Giacomo Bianco (CEO OSI), Ing. Sergio 
Sartorelli ( direktör / chef för Centro Esperience OSI 
and Ufficio Stile) och Mr. Giuseppi Nicolotti ( chef för 
modellavdelningen )
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Tesco Tecnostudi. OSI gick med på en överens-
kommelse på att släppa Saab till Tesco och Saab 
blev då deras första kund. Från den stunden 
jobbade Sergio med många projekt för de efter-
följande Saabmodellerna. 
Samarbetet med Saab blev så intensivt att Sergio 

tillbringade allt mer tid Trollhättan och av den 
anledningen skaffade han sig också en lägenhet. 
Sergio var så uppskattad av Saabs ledning att han 
på 80-talet fick en enormt fint renoverad Saab 
93 som gåva. Bilen hade hittats övergiven utanför 
samhället. Bilen fraktades till Saabs museum där 
Peter Bäckström ledde en professionell högklas-
sig renovering.
 Ture Stam renoverade det mekaniska, kaross 

samt inredningen på bilen. För lackering togs 
bilen till Saab produktionsline och lackerades där.

93-an efter renoveringen under 80-talet

Saaben blev via lastbil levererad till Tesco i Turin, 
där den sedan blev kvar i många år. Den blev 
sparsamt använd då Sergio var mycket upptagen 
under denna period. Detta eftersom att samar-
bete hade inletts med Scania, BMW, Mercedes, 
Audi och många fler. 
När Sergio sålde Tesco 2007 var det 170 an-

ställda som arbetade med bilar, tunga fordon, tåg 
och järnvägsprojekt.
 Numera pensionerad, har Sergio flyttat till 

Schweitz och tillsammans med sin fru Anna Maria, 
som också har varit involverad i Tescos succe, 
bestämde sig Sergio för att det var dags att ta ut 

93:an på vägen igen. Detta visade sig lättare sagt 
än gjort. Bilen hämtades i Turin och levererades 
till Lugano där Damiano, Sergio´s mekaniker för 
närvarande sköter om bilen.

Damiano lastar Saaben i Turin inför flytten till Schweitz
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Bilen är fortfarande svenskskyltad och väl under-

hållen men behöver en genomgång. Motorn går 
bra men karossen behöver en mindre översyn. 
Ena frambromsens trumma vill inte lossna. Vi letar 
just nu efter reservdelar då vi misstänker att vi 
måste skära bort den nuvarande trumman.
Vi kommer höra av oss och berätta om hur 

det går och hoppas att få se er alla någon gång 
i Trollhättan. Sergio har kontakt med många av 
de vänner som fortfarande lever i Trollhättan 
med omnejd och han minns med glädje tiden 
han levde och verkade där.

Text och foto Massimo Albertini och Sergio Cattaneo

Damiano och Sergio framför verkstan
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Utlottning Saab 99
Svenska Saabklubben har fått en Saab 99 fyradörrars sedan till skänks av en av våra 

medlemmar, Bo Svantesson i Karlstad och det tackar vi för! Tanken nu är att denna bil 
skall lottas ut bland er medlemmar under sommaren. 

Bilinfo:
Saab 99 1983 4drs 
Mil: 34500 Motor 100Hk Förgasare 
Växellåda: 5-Växlad Färg: Ambragul
 
Rost: Finns! Rostlagad under bärarmarna sedan 

tidigare samt i hjulhusen bak.
  
Ev 1st handbromswire skadad och ev behöver 

vattenpumpen bytas samt service erfordras.
Generator, startmotor bromsok är utbytesdelar 

ca 10 år Avgassystem 1 år. Huvudbromscyl 2 år.
 
Bilen är stående på vinterhjul, som är i väldigt bra 

kondition.  Jag har 2st kpl 185/65-15 och 2st 165-
15 sommarhjul som bilen kan besiktigas med och 
som jag ev kan skänka till vinnaren av lotteriet. 
 
Behövs det ytterligare info om bilen kan jag 

försöka bistå med det men då får ni ringa mig på 
tfn.nr: 070-37 65 390.

Jan Karlsson

Lotterna kostar 50:- per styck och ni köper en 
eller flera genom att betala in summan motsva-
rande antal lotter ni vill köpa till klubbens plusgiro 
476 52 46 - 6 innan den sista Juli. 
Dragningen av vinnaren sker sedan under 

Augusti månad och vinnaren publiceras i nästa 
nummer av Bakrutan.

Glöm ej att ange namn och medlemsnummer 
som referens på inbetalningen så att vi kan hitta 
igen er!
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Motorträff på Olofsfors BrukMOTORTRÄFF PÅ OLOFSFORS BRUK 

    Bild © Stefan Hammar, Strike Media

Lördagen den 14 juni är alla intresserade välkomna till Olofsfors Bruk för en 
motorträff. 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 
• Utställningar av olika slag 
• 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! 

 
 
 
Arrangör: Svenska Saabklubben, Norrlandssektionen i samarbete med Umeås Jaguarer och 
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum.  
 
 
För mer info kontakta Anders Linné på tel 0700-803731 eller se hemsidan 
http://norrland.saabklubben.se/ 
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För information, ring: Maybritt 070- 283 42 42 

 

 
 

 

”Saab i våra hjärtan” 
 

 
 

Jonas Fröberg 
 
Författare och prisbelönt motorjournalist 
verksam på Svenska Dagbladet.  
 
Han kommer bl.a. att prata om Saabs 
historia med sina truliga egensinniga bilar 
och en bilkris som skar genom alla 
samhällskikt.  
 

13 juli 2014 
 

12.00 – 16.00 
 

Hällnäs 
Järnvägsstation 
 
Föreläsning  
”Saab i våra hjärtan” med 
 Jonas Fröberg 
 
Musikunderhållning 
Long Black Train 
”Rockabilly” 
 
Utställning  

Om Hällnäs historia, tipsrunda 
med fina priser, fikaförsäljning 
m.m. 
 

Alla hjärtligt välkomna! 

Arrangörer:  Hällnäs Historia 
 

                                
           

Möt gärna upp med din 
gamla bil och i tidtypisk 
klädsel!  
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Evenemang
 

.

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

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

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

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

Saab Stockholm
Jonathan Sulo
070-564 30 40

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

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

Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Vintern står för dörren med en betydligt glesare kalender än sommarperioden och vi hänvisar 
till  sektionernas hemsidor för vidare info alternativt ta kontakt med nedanståene träffsam-
ordnare.

Tidningsred

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsda-
gen i månaden kl 1800. 

Träffarna kan innehålla föredrag, 
videovisning eller 

bara en träff bland Saabentusiaster. 

Titta gärna på vår hemsida för uppdaterad info
  http://skane.saabklubben.nu

Välkommna  Styrelsen

Saab Skåniasträffar 2014

Saab-Tema på Katrineholms Motorhistorikers 
Tisdagsträff 29/7

Oläst inläggav Saabsson mån maj 12, 2014 6:51 am
Katrineholms Motorhistoriker arrangerar varje Tisdag från 20/5 till 26/8

 en träff vid Djulö Camping i Katrineholm
Den 29 Juli så är jag och Magnus Blomberg värdar och då blir det självklart Saab-Tema denna kväll 
Så har du en Saab som är 20 år eller äldre så är du varmt välkommen till oss denna tisdagskväll!

Träffen startar kl 18 och varje fordon bjuds på en fikabiljett!

Katrineholms Motorhistoriker: http://kmotorhistoriker.weebly.com/
Djulö Camping: http://www.djulocamping.se/

Varmt välkommen så hoppas vi på en strålande sommarkväll
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Svenska Saabklubben har låtit 
hyra Linköpings Motorstadion 
Sviestad för en heldag i sann 

banracinganda!

” Sviestad eller Linköpings Motor Stadion är en lite speciell och tekniskt klurig bana. Dvs 
jätteskoj. Man kör bland annat genom ett parti som ser ut som ett övningsområde för att 
träna rondellkörning, låter orejsigt men är faktiskt väldigt underhållande. Under många år 
hade man en fartdämpande chikan mitt längs rakan men den används sällan numera. Banan 
är lite smalare än de största svenska banorna.”

Var: Öster om Linköping längs väg 35 mot Åtvidaberg

Tid: Söndag 17/8 2013,

Tid 9 - 17

Även här finns möjlighet 
till bakluckeloppis!

Säljes Köpes
Bakvända barnsäten till Saab 95 i mycket 
gott skick. Pris 450 kr.

Avhämtning (Ström-
stad) eller frakt.
Svar till Åke Svanberg
crosspoint@telia.com
Tfn: 0705-93 37 01

GT-vevaxel även defekt.

Leif Björlin, Skattkärr, 070-2510414

Sommardäck med 9000 A 50 fälg, endast körda 
ett hundratal mil. 4 500:- eller högstbjudande.
Takräcke Saab 9000
Christer Fjälkebrandt Umeå
070 - 626 44 80
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Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden och nästa tillfälle blir ons-
dagen den 11 Junil och sedan följer under hösten den 10 September 8 Oktober och 12 November. 
I vanlig ordning så kör Norrlandssektionen en rad träffar under sommarperioden som vi avslutar i 

Vännäs. Nedan får ni hela raden med träffar men kolla för säkerhets skull av på  vår hemsida www.
norrland.saabklubben.se att det inte skett några förändringar. De allmänna träffar och marknader 
som omnämns närvarar vi med minst ett kontaktombud för klubbens räkning.

Umeå Cityrunda   6 Juni  Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78
Grunkor o Mojänger Överklinten 7 Juni  Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98 
Olofsfors motorträff   14 Juni  Kontakt Anders Linne  0700 - 80 37 31
Weels Nats Umeå   28 Juni  Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78
Bjurholms Veterancruising  4 Juli  Kontakt Lennart Vilhelmsson 070 - 284 17 87
Ramsele Veterandag   12 Juli  Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39 
“Saab i våra hjärtan” Träff i Hällnäs    13 Juli  Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78
Lycksele Motorvecka   19 Juli  Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98
Guldrundan Skellefteå   16 Augusti Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98
Museets dag Vännäs  prel. 17 Augusti Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78

Under perioden mitten Juni - mitten av Augusti träffs vi också på Gammlia hembygdsområde i 
Umeå på onsdagskvällar 19.00  -  21.00

Norrlandssektionens  
Träffar 2014

Saab och Saabo träff
Uppsala den 7-8 JUNI

Bjurholms 
Veterancruising 4 juli

Finbilsparkering på BiLeVi’s parkering, istäl-
let för på kommunparkeringen, som det varit 
tidigare år. Vinnaren av Folkets Val får en pokal. 
I vanlig ordning är allt motordrivet på hjul med 
en ålder på 30 år eller mer välkommet att 
delta. Minglet blir förstås också kvar, det är ju 
en essentiell del av tjusningen med eveneman-
get, liksom tillgången på varmkorv och läsk. Vi 
hälsar alla välkomna och hoppas att vädret är 
med oss.
19:00 Uppställning av fordon på BiLeVi’s park-
ering (Folkets Val, röstsedlar inne senast 20:45)
21:15 – 21:30 Cruising
Lennart Vilhelmsson mobil: 070-284 17 87 
e-post: levi@home.se

Information om mötesplats och tid
 ges vid anmälan

Vi kommer att åka ut på landet för lunch, fem-
kamp och andra roliga lekar den 8 Juni.

Vill ni komma redan den 6 löser vi logifrågan 
på något bra sätt.

Vid frågor och anmä-
lan, kontakta Anders, 

073-826 70 48
eller sara.s.w@live.se

Saabtema hos AHK, 
Årstavikens Segelsällskap 

21/7
Automobilhistoriska klubben träffas måndag-

kvällar under sommarhalvåret vid Årstavikens Se-
gelsällskap. Varje kväll har de ett tema och måndag 

den 21 juli är temat Saab. Svenska Saabklubben är, 
tillsammans med Svenska Sonettklubben, inbjudna 
till denna träff måndag 21/7 från kl. 18.
Träffen håller hus vid Årstaviken Segelsällskap, 

Hammarby Slussväg 17. Om man svänger av 
gamla Skanstullsbron ner mot Eriksdalsbadet och 
fortsätter rakt fram mot vattnet 500 meter så 
kommer man dit  Frågor: Jonathan Sulo 070-564 
30 40 Mejl : stockholm@saabklubben.se
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Svenska Saabklubben 
Tegelvägen 7
723 48 Västerås

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2014: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

Ordförande: Per Samuelsson
Tel 070 - 695 39 39
ordforande@saabklubben.se
Vice ordf. Lars Mårtensson
Tel 070 - 565 24 94
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Bram Janssen
Tel: 070 - 640 05 72
sekreterare@saabklubben.se

Media

Reservdelar & Klubbshop

Kassör Magnus Höglund
Tel 021-80 30 26
kassor@saabklubben.se

Användarnamn: 2014-02 
Lösenord: ”odb2”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Karl Ask

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

Org nr 867200-6502
Plusgiro: 
476 52 46-6

MHRF-besiktningsmän:

Sektionsansvariga:

Svenska Saabklubbens “Modellombudsmän”
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         Tfn
Saab 92/93 inkl. GT                 John Jonasson      08-71 52 429
Saab 96 TT inkl. GT, Sport och MC Lennart Holmgren    026-25 70 15
Saab 96 V4 inkl. MC,De Luxe          Leif Blomberg           0502-450 42
Saab 95 TT /95 V4                       Mattias Roswall 0143-139 22
Saab 99                           Magnus Dufva           08-38 45 64
Saab 900                             Michael Rasmussen   0418-433610
Saab 9000                          Magnus Höglund       021-80 30 26
Saab Sonett                             Hans Eklund             0514- 272 22
Saabo                          Erik Randa             08-646 49 99
Lack/lackering                              Patric Henriksson 0290-70203

MHRF-ansvarig Christer Melwinsson 
Heby 641 97 Katrineholm Tel 070-6979291

Simon Wadström  070 - 156 53 37         
Karl Ask                  0737 - 277 647
Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Magnus Höglund     070 343 06 46
Claes Hedlund          070-553 8330
Patrik Hermansson   0514-30125
Lars”Julle”Olofsson  0700-717575
Lars Söderlund           072-276744

Hans Willebrand    0480 - 330 56
Martin Stenlund     0961 - 617 33
John Jonasson          08-71 52 429
Martin Bergstrand   018-369 156
Rune Danielsson      070-5844738
Lennart Holmgren  026-25 70 15
Bertil Maununen       019-314523

Ytterligare info finns på vår hemsida!

Träffgrupp

Och du! Ring inte jättesent på kvällarna, 
utan försök att respektera husfriden.

Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 klubbshop@...

Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
webmaster@saab  
klubben.se

Sibylla Gustavsson Tel 011-24 79 75
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
traffar@saabklubben.se

Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning över disk Tisdag-Fredag mellan 
12,30-16,00. Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se

Thomas Ramsell Tel 070-312 43 39 
Hans-Göran Nåhlberg Tel 0581-14209
Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Ledamot Bengt Gustavsson
Tel: 070-590 05 18
ledamot@saabklubben.se

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

Forumansvarig: Emil Bengtsson 
Tel 070-536 21 85
Redaktion Bakrutan: 
Anton Björklund Tel 0730-302 151
Rolf Ahlberg Tel 070-346 09 23
Lars”Julle” Olofsson 0700-717575

Mejl: bakrutan@saabklubben.se

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Tel 0415 - 402 22
skania@...

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tel 0521 - 22 30 33

Norrland:
 Thomas Ramsell  
 Tel 070-312 43 39
 norrland@...

Gotland
Björn Askengren
Tel 0498 50038

Göteborg
Mats Kadmark
Tel 0736-72 30 72
gothia@...

Hallandia
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Annonser Yngve Ekberg
08-774 28 85

Saab Stockholm:
Jonathan Sulo
Tel 070-564 30 40 
stockholm@...
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Sugen på ett Saabäventyr? 
Självklart!!

Då bör du absolut fundera på att styra söderut och åka på Saabträff den 8-10 augusti i år.

Varje år i Europa ordnas det en internationell Saabklubbträff. I år är det ett av våra grannländer, 
Polen, som ordnar en träff i den fina gamla staden Malbork. Staden har gamla anor och en av stadens 
attraktioner är den medeltida riddarborgen som står på UNESCOS världsarvslista. Malbork ligger 
knappa fem mil från Gdansk som du enkelt når med färjor från exempelvis Karlskrona eller Nynäs-
hamn. Önskar du ser mer av Polen ordnar Polska Saabklubben eller Saab Klub Polska som den heter, 
så kallade Pre-tours som är en utmärkt chans att få se mer av Polen under viss guidning från våra 
polska värdar. Dessa Pre-tours eller ”förträffar” sammanstrålar sedan i Malbork på själva huvudträffen.
Den polska Saabklubben är relativt ung, men är synnerligen livaktig och entusiastisk. Erik Carlsson 

besöker ofta och gärna Polen och Saab Club Polska.  På programmet står bland annat reservdels-
marknad, båttur på floden, gemensam middag, provsmakning av lokala specialiter, ädel kamp mellan 

riddare samt givetvis härlig Saabgemenskap i nya miljöer.

Det är redan en handfull svenskar som har anmält sig, så kom och anslut dig till oss och resten av det 
härliga Saabgänget som gästar träffen! Men skynda dig, i skrivande stund, 18 maj är det 160 deltagare 

anmälda och platserna kan ta fort slut.
Martin Bergstrand

Nyttiga länkar: 
Information och anmälan: http://intsaab2014.com/
Information om Saab Klub Polska: http://www.saabklub.pl/
Information om staden Malbork: http://www.visitmalbork.pl/
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hit-
tar en kod i anslutning till varje produkt. Rab-
attkoderna 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 klubbtill-
hörighet och vilket medlemsnummer du har i 
Saabklubben så dras rabatten av från brutto-
priset 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 Hels-
ingborg Top n´Trim erbjuder bland annat 
innertakstyg till Saab 99 och många olika typer 
av lister till din Saab. Saabklubbens medlem-
mar erhåller 15% på material. Top n´Trim Shop 
Rundgången 10  254 52 Helsingborg Tel. 042-20 
09 69 
www.topntrim.nu
Förenade färg Svenska Saabklubbens 
medlemmar får rabatt på allt ”flytande” med 
30% och på tillbehör med 20%. De har en 
kopia på Saabklubbens 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@forena-
defarg.se med vad man beställt, sitt namn och 
adress förstås samt medlemsnummer i Saab-
klubben.

Rabatt på övernattning på Scandic Ho-
tels 
Se MHRF hemsida för mer information: www.
mhrf.se

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB 
lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt 
medlemskort 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

Swedol
Hos marknadsledande Swedol kan proffsen 
inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och indus-
trisektorn – och andra som väljer proffskvalitet 
– handla vad de behöver. Här finns: elartiklar, 
verktyg, arbetskläder, fordonsdelar & tillbehör, 
hydraulik, lyft & last och förbrukningsvaror.
För att handla uppger du som medlem “Sven-
ska Saabklubben” i kassan. Kontantköp på detta 
konto får då göras mot uppvisande av giltigt 
medlemskort. Rabatten, 10%, gäller på hela 
sortimentet utom rödmarkerade priser (se 
katalog) samt redan nedsatta artiklar (kampanj, 
rea).”
ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på 
inredningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, 
färgning och rengöring av de flesta typer av 
inredningsmaterial, som till exempel skinn, plast, 
tyg och vinyl. 
Alla medlemmar får 15% på alla jobb hos 
Colorglo i Sverige.

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, 
vid uppvisande av giltigt medlemskort.
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Nya Medlemmar Välkomna !
2510 Åke Zackrisson Munkedal

5774 KENT FICK HÄGGENÅS

5775 OSKAR LINDGREN KNIVSTA

5776 ANDERS 
BJARNE

STEINSLAND HEGELAND

5777 MAGNUS ANDERSSON TROLLHÄT-
TAN

5778 TOR-
STEN

LUNDBERG ARVIKA

5779 STÅLE FINKE OSLO

5780 JOHN STRANDKLEIV GODÖYA

5781 DANIEL NORLUND ENSKEDE

5782 LARS-
ÅKE

KARLSSON UPPSALA

5783 PETER NOWÉN HALLSBERG

5784 ANDERS HJERTSTEDT ÖDESGÖG

5785 BERND MUSCHKE NOSSEBRO

5786 HENRIK SKAGERSTRAND GÖTEBORG

5787 NIKLAS GUNNARSSON SOLLE-
BRUNN

5788 MATTS BORMARK MÖLNBO

5789 PER NORDBERG BOLIDEN

5790 PETER PETTERSSON LINKÖPING

5791 ALF ERIKSSON ÖREBRO

5792 PATRIK JOHANSSON KVIBILLE

5793 KARL-
ERIK

PERSSON HULTSFRED

5794 SIMON ISTVAN KRISTINE-
HAMN

5795 RUNE JONSSON SPÅNGA

5796 ROBERT VONK ZEIST

5797 PETER SCHÜLLER EHINGEN

5798 STEFAN HYLANDER BODAFORS

5799 MIKAEL LINDGREN BOHUS

5800 AXEL HELLNERS STOCK-
HOLM

5801 HOLGER ELLGAARD SEGELTORP

5802 BJÖRN HEDLUND RAMNÄS

5803 STIG-
ERIC

FRANSSON VARBERG

5804 MATTIAS BROBERG HALMSTAD

5805 PER HERMANSSON OLOFSTORP

5806 TAPIO KORPIJAAKKO KUOPIO

5807 JOHAN OSKARSSON UMEÅ

5808 JONAS LUNDBERG VENDELSÖ

5809 PAUL NOCIEVSKI TYRESÖ

5810 ROLAND KARLSSON HAMMARÖ

5811 ULF SANDSTRÖM KALIX

5812 FREDRIK ÅKERLUND SKULLTUNA

5813 HENRIK JANSSON MÄRSTA

5814 ERIK LARSSON TROLLHÄT-
TAN

5815 MAGNUS KARLSSON SVEDALA

5816 SVEN ERIKSSON LINDESBERG

5817 HEN-
NING

BÄCKNERT SÖDERTÄLJE

5818 GÖRAN JONSSON STALLAR-
HOLMEN

5819 OVE ALBERTSSON ÅRJÄNG

5820 KIMMO VIRTANEN TAMMELA

5821 JÖRGEN HILCÉN VÄNERS-
BORG

5822 GUSTAV LIND LINKÖPING

5823 ERIK LINDSTRÖM ARVIKA

5824 HANS ERIKSSON KÖPING

5825 GEORGE YURKON OHIO

5826 JERRY JANSSON VÅLBERG

5827 AN-
DREAS

SOLHAG BORLÄNGE

5828 ANDERS PALMKVIST SJÖBO

5829 JAN FREDRIKSSON VÄDDÖ

5830 SVANTE LINDSTRÖM RÖNNINGE

5831 NICLAS LINDE ENSKEDE-
DALEN

5832 ANDERS 
LUND

PEDERSEN LYNGE

5833 PETRI PETRIE LEMGO

5834 HARRY SANDBERG VIKBOLAN-
DET

5835 JAN-
WILLY

NORDGAARD GODVIK

5836 JAN LINDÉN VAXHOLM

5837 JOHAN-
NES

HOLGERSSON RÖDEBY

5838 HENRI LAHTI SEINÄJOKI

5839 TED HÖGSTRÖM LÅNGÅS

5840 JERRY NORDÉN FLOBY

5841 JAN-
OLOF

LOOD VARA

5842 CRONIE WAHLGREN DEGERFORS

5843 PATRIK SVENSSON LUND

5844 JONAS NIKKANEN MÖRSKOM

5845 STEVEN  
D

BROADHEAD HD 1  3 ER 
HUDDERS-
FIELD

5846 KRISTER LINDBLOM VARGÖN

5847 MIKAEL KRANTZ VAGGERYD

5848 DAVID WALLGREN UMEÅ

5849 CARINA THYDEN AN-
NELL

NÄSSJÖ

5850 KARL-
GUSTAV

JONSÉN BORÅS

5851 FREDRIK KÖRNELL MALMÖ

5852 RUNE VENNBERG KIRUNA

5853 JOHAN DAHL HÖLLVIKEN

5854 JOHAN RUSTAN VRETA 
KLOSTER

5855 MICA HOHENTHAL MORA

5856 HANS ÅSTRÖM KALIX

5857 MATS HEDBOM HÄGERSTEN

5858 BIRGITTA NILSSON BYGDSILJUM

5859 JOÃO COELHO 2655-070 
CARVOEIRA  
MAFRA 

5860 KALLE KIVIRANTA HILTULAN-
LAHTI

5861 JAN NILSSON FALUN

5862 LUDVIG SÖDERBERG HILLERS-
TORP

5863 GÖRAN KIHLSTRÖM KRISTINE-
HAMN

5864 ANDERS WILLERMAN ÖREBRO

5865 LUCAS AXMAN ÖSTRA RYD

5866 ERIK FERNLUND FAGERSTA

5867 HANS ANDERSSON VÄSTRA 
FRÖLUNDA

5868 ESKIL ÖRDAL VERDAL

5869 CHRIS-
TOFFER

STÅHL SUNDBORN

5870 ÅKE NILSSON STOCK-
HOLM

5871 HENRY HOLMA PAJALA

5872 LENNIE JONSSON STORVIK

5873 LARS JOHANSON UDDEVALLA

5874 MARTIN LINDWALL SÖDERKÖ-
PING

5875 MOR-
GAN

ANDERSSON MUNKFORS

5876 AN-
DREAS

BÖÖK TÄBY

5877 RASMUS OLOFSSON KIRUNA

5878 GÖRAN AHLÉN BÅLSTA

5879 LEIF EKMAN STAVNÄS

5880 LEIF NYLANDER JOHANNES-
HOV

5881 LARS HOLMGREN MALMÖ

5882 LARS-
ERIK

KEMPE SOLLEFTEÅ

5883 RAGNAR WIKLUND LÅNGSHYT-
TAN

5884 HANS SALOMONSSON SUNDBY-
BERG

5885 HANS WIKLUND NYKVARN

5886 CURT CRONQUIST OXIE

5887 SVEN-
JOHAN

PERMAN ERIKSLUND

5888 HANS ERIKSSON SORUNDA

5889 JAN JOHANSSON JÄRNA

5890 JOHAN JOHANSSON MYGGENÄS

5891 ROD-
RIGO

LUTGENS AMSTEL-
VEEN

5892 GÖRAN HANSSON NORA

5893 HÅKAN DIMENÄS NOSSEBRO

5894 BO JANON UTTRAN

5895 ROGER KARLSSON UMEÅ

5896 CHRIS-
TINA

BJÖRKLUND 
ERIKSSON

ÖRSUNDS-
BRO

5897 DANIEL JONSSON UMEÅ

5898 HEN-
NING

TREUMANN EDEMISSEN

5899 ERIK LÖNNQVIST TRÅNG-
SUND

5900 SVEN-
OLOF

ISACSON FALKÖPING

5901 JAN JONSSON LJUNGBY

5902 ARNE SVENSSON ÖDÅKRA

5903 ELISA-
BETH

HOLMBERG DÖSJEBRO
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Det var en man som berättade en historia på årsmötet i Karlstad. 

Till sist.
Krönika

upp, det stod fortfarande att varan inväntande 
leverans. Som tur var så fick jag faktiskt pengarna 
tillbaka. Ändock tillbaka till ruta ett. 
Jag annonserade på forumet och tittade på 

blocket. Jag fick ett svar och det var utmärkt, 
fastän jag hade hittat en strålkastare på en skrot 
också,  Att handla av en klubbmedlem är ju mycket 
bättre, tänkte jag.  Vi stämde träff och jag kom och 
synade strålkastaren utförligt. Jag slog till och åkte 
hem, nöjd. Men när jag monterat den så visade 
sig ljusbilden vara suddig, om inte än suddigare än 
den jag hade sen tidigare. Besviken ringde jag upp 
och upplyste honom om situationen. Han lät för-
bryllad, och beklagade, men tänkte inte ta tillbaka 
köpet. ”Du tittade ju på den och valde att köpa 
den.” sade han. ”Jo, förvisso gjorde jag det, men 
vad skall jag göra med en värdelös strålkastare 
tycker du..?” Jag kände mig besviken faktiskt. Det 
hade jag inte förväntat mig av en klubbmedlem. 
Han hade ryggen fri, men den moraliska aspekten 
är kanske lite åsidosatt… Jag trodde vi var en 
klubb – som ser om varann! 

Besviket ringde jag upp Mattias Rosvall som 
lovade ordna en till ett bättre pris. Jag fick till 
slut min strålkastare och nu är allt frid och fröjd. 
Sköönt. Tur att det finns sådana som du, Mattias!

Ptja, ibland kanske vi är lite snåla med varandra. 
Hur många har inte sålt sina bilar utomlands? Själv 
sålde jag min 9-3 Monte Carlo till Helsingfors 
precis. Inte ett samtal eller intressant mail hade 
kommit på den. Enda slutsatsen jag kan dra av 
det, den var för dyr.

Anton Björklund

MARTIN KARMSJÖ VÄSTANVÄGEN 5 SKÄRBLACKA

BIRGITTA WENNERSTRÖM LAMBERGSGATAN 21 KARLSTAD

JOHAN WENNERSTRÖM LAMBERGSGATAN 21 KARLSTAD

INGA-BRITT OLSSON ÄSPEREDSVÄGEN 9 ÄSPERED

EMIL WALLIN GRANLIDSGATAN 17 DEGERFORS

BJÖRN JOHANSSON GULSPARVVÄGEN 4 MYGGENÄS

JOHAN JOHANSSON ANUMARK 13 UMEÅ

Nya familjemedlemmar

Det stod en försäljare på en marknad och sålde 
grejor när en man kom fram och frågade vad han 
skulle ha för… vad det nu var. Vi säger tutmoj.
 ”200 kronor vill jag ha för tutmojen.” sade 

försäljaren. 
”Oj, nej, det är för mycket, det är den inte värd, 

vad säger du om 150 kronor?”
”Nja, 200 kronor vill jag ha, annars behåller jag 

den hellre!” sade försäljaren.
Då skrattade spekulanten till och replikerade 

”SÅ säger en riktig Saab-entusiast!”

Inte trodde jag att strålkastare kunde bli ett 
sådant företag. I höstas köpte jag en Cirrusvit 
toppless sak från England. En pärm full av do-
kumentation på henne. Ja, det är alltså en bil vi 
pratar om, tro inget annat. I England kör man 
fortfarande på fel sida, så för att trafikanter inte 
skall bli bländade här hemma i Sverige måste 
strålkastarna bytas ut. Så vida man inte kör på fel 
sida även här hemma, men det är inte något som 
jag rekommenderar någon att göra.

Jag hade fått tag i till synes fina strålkastare av en 
kompis från Saabklubben. Men besiktningsmannen 
tyckte bestämt att ljusbilden var något för suddig 
på båda sidor för att släppas igenom. Så till alla er 
som förvarar strålkastare. Se till att de står torrt 
och mörkt, minsta fukt kan göra att reflektorn blir 
lite smågrumlig. Nåväl, den ena nya strålkastaren 
hittade jag på en skrot för 400 kronor. Men då 
saknades fortfarande en på höger sida. Efter sö-
kande med både ljus och lykta lyckades jag hitta 
en ny strålkastare på allas favorit Skruvat.se för 
700:- kronor! Men efter dryga två veckor gav jag 

5863 GÖRAN KIHLSTRÖM KRISTINE-
HAMN

5864 ANDERS WILLERMAN ÖREBRO

5865 LUCAS AXMAN ÖSTRA RYD

5866 ERIK FERNLUND FAGERSTA

5867 HANS ANDERSSON VÄSTRA 
FRÖLUNDA

5868 ESKIL ÖRDAL VERDAL

5869 CHRIS-
TOFFER

STÅHL SUNDBORN

5870 ÅKE NILSSON STOCK-
HOLM

5871 HENRY HOLMA PAJALA

5872 LENNIE JONSSON STORVIK

5873 LARS JOHANSON UDDEVALLA

5874 MARTIN LINDWALL SÖDERKÖ-
PING

5875 MOR-
GAN

ANDERSSON MUNKFORS

5876 AN-
DREAS

BÖÖK TÄBY

5877 RASMUS OLOFSSON KIRUNA

5878 GÖRAN AHLÉN BÅLSTA

5879 LEIF EKMAN STAVNÄS

5880 LEIF NYLANDER JOHANNES-
HOV

5881 LARS HOLMGREN MALMÖ

5882 LARS-
ERIK

KEMPE SOLLEFTEÅ

5883 RAGNAR WIKLUND LÅNGSHYT-
TAN

5884 HANS SALOMONSSON SUNDBY-
BERG

5885 HANS WIKLUND NYKVARN

5886 CURT CRONQUIST OXIE

5887 SVEN-
JOHAN

PERMAN ERIKSLUND

5888 HANS ERIKSSON SORUNDA

5889 JAN JOHANSSON JÄRNA

5890 JOHAN JOHANSSON MYGGENÄS

5891 ROD-
RIGO

LUTGENS AMSTEL-
VEEN

5892 GÖRAN HANSSON NORA

5893 HÅKAN DIMENÄS NOSSEBRO

5894 BO JANON UTTRAN

5895 ROGER KARLSSON UMEÅ

5896 CHRIS-
TINA

BJÖRKLUND 
ERIKSSON

ÖRSUNDS-
BRO

5897 DANIEL JONSSON UMEÅ

5898 HEN-
NING

TREUMANN EDEMISSEN

5899 ERIK LÖNNQVIST TRÅNG-
SUND

5900 SVEN-
OLOF

ISACSON FALKÖPING

5901 JAN JONSSON LJUNGBY

5902 ARNE SVENSSON ÖDÅKRA

5903 ELISA-
BETH

HOLMBERG DÖSJEBRO
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