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Ordföranden 
har ordet

Hej alla, ett år går fort. Jag hoppas att ni har lagt 
många trevliga finbilsmil under hjulen i år. Själv 
har jag fått tillbaka mekarlusten och den har jag 
fått utlopp för på min 93 -59.
2015 kommer att bjuda på flera stora träffar som 

Festivalen i Trollhättan och Internationella Saabträffen 
i Norge. Vill allt sig väl så kan det även bli en till för dig 
som gillar att gasa med din hobbySaab. Men den får vi 
återkomma till i ett framtida nummer av Bakrutan.
Vi har tagit beslut om att klubben kommer att organi-

sera två banåkarträffar även i år. Detta för att ge även dig 
som inte hann med förra året att damma av din gamla 
rally eller banbil.

Han har tagit fram några versioner som finns i 
denna Bakruta som förslag. Vi har ett väl inarbetat 
varumärke i vårt runda BlåGula märke, detta bör 
vi vara rädda om och varsamt förnya. Synpunkter 
som vi redan har fått är att vi bör arbeta in även 
den nyare begreppen som Turbo och TurboX osv. 
Det skulle kunna vara ingredienser i vårt runda 
emblem likt det det stora läskedrycksmärket har 
gjort med personnamn.
Det nuvarande märket har lite för mycket infor-

mation, det framtida borde säga mer med mindre 
text. Med det runda BlåGula märket knyter vi an 
mot det gamla, med SAAB och flygplanet likaså, 
Att det är Svenska Saabklubben ser vi på färgerna, 
det behöver vi inte skriva ut. Ni har några av 
arbetsförslagen i tidningen.

Styrelsen har hos samma formgivare tagit fram 
förslag på nya plagg till vår shop. Vi har tänkt att 
i framtiden skall klubben kunna erbjuda korta 
serier och nyheter oftare. Plaggen skall vara 
snygga och användbara, något du vill använda till 
vardags med flygplanet diskret broderat i plag-
get. Jag hoppas att ni kommer att gilla förslagen, 
dessa kommer att finnas att se på årsstämman. 
Det har också väckts tankar på att klubben skall 
erbjuda Saabs tävlingsjackor från 70-talet. Har du 
en gammal jacka att låna ut som vi kan använda 
som mall så hör av dig till Håkan eller Janne.

Väl mött på årstämman!
Mvh Lars Mårtensson

Tf Ordf SSK

Jag skulle vilja passa på och skicka ett stort tack 
till klubbens funktionärer som gör ett fantastiskt 
jobb åt oss. De jobbar på i det tysta. Ingen nämnd, 
ingen glömd.
Reservdelsshopen har fått ordentligt med luft 

under vingarna och Janne gör ett mycket bra 
jobb med shoppen. Reservdelsgruppen har kom-
mit igång med sin verksamhet och har haft flera 
möten.
När vi ändå är inne på Reservdelar så kan jag 

nämna att ni i detta nummer av Bakrutan kommer 
att få ta del av Utredningsgruppens rapport. Den 
hittar ni som bilaga till tidningen. Gruppen har 
gjort ett mycket gediget arbete med rapporten 
på den korta tid de har haft till förfogande. Ett 
stort tack för deras insatser! Jag kommenterar 
Utredningen i förordet till den samma.

Vi är snart framme vid 2015års stämma som vi 
har valt att förlägga till Trollhättan och Saabmu-
séet, jag tror att vi alla har saknat muséet. Det 
har utlovats bakluckeförsäljning även i år men 
inte på den vanliga platsen utan i år blir det på 
parkeringen framför muséet.

Jag har noterat att det har börjat pratas om 
att det kan vara dags för att uppdatera klubb-
märket. Vi har därför kontaktat två olika grafiska 
formgivare för att inhämta idéer. Som vi alla vet 
är det en liten värld, det visar sig under besöket 
hos den ena firman att det är samme man som 
formgivit vårt nuvarande klubbmärke. Det skulle 
vara roligt att låta honom uppdatera klubbmärket. 
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Klubbtidning för Svenska Saabklubbens medlem-
mar och trycks i 3 000 exemplar vid  SIBtryck i 

Norsborg.

Ansvarig utgivare: Lars Mårtensson.

Skriv till Bakrutan!

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

(Ej till Saabklubbens adress)
Annonser Yngve Ekberg 08-774 28 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 2015            
Nr 2 12 April

       Nr 3  23 Augusti          Nr 4  8 November.

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.
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Kom ihåg !

Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta nr 2, i god 
tid innan deadline den  
12 April 2015 !   

Visst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!

Tveka inte med att höra av dig till  
Anders om du har

 artiklar, ideér eller andra uppslag så 
hjälper jag dig att få till något bra i 

tidningen av det. 

Mejla: bakrutan@saabklubben.se

eller slå en signal:
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Reservdelskampanjer
Nytillverkat

Främre ljuddämpare till Saab Sport med rätt 
avstämd kona finns nu att köpa i webshoppen. 
Kommer också att finnas mellanrören och 
bakre ljuddämparen under våren. 

Art:nr: 732051
Passar till: Saab Sport 
och Monte Carlo 
1962-1966
Pris: 1425:-”

890486  Låsplåt
Passar till: Saab 99 
1969-1974 Bromsok 
Fram
Pris: 35:- 

893811  Låsplåt
Passar till: Saab 
99,90,900 1975-1987 
Bromsok Fram
Pris: 35:- 

732051 Dörrtätning, 
Vänster
Passar till: 95,96 1960-
1980
Pris: 795:-/St

732051 Dörrtätning, 
Höger
Passar till: 95,96 1960-
1980
Pris: 795:-/St

708503 Stänkskydd 
Mittre
Passar till: 93,95,96 
1956-1980
Pris: 150:-/St

Vi har några Ac-kom-
pressorer att erbjuda 
er till riktigt bra pris: 

Art.nr: 407399
Passar till: 900 ½90-
1990, Från ch.nr: 
L3007202-, L5002594-, 
L7021119-
Kampanjpris: 1200:- 
Ordinarie: 2500:-

Kampanjerbjudanden
Art.nr: 407171
Passar till: 900 1991-
1993
Kampanjpris: 1200:- 
Ordinarie: 2500:- 

Art.nr: 4632055 
Passar till: 9000 ½94-
1998, Från ch.nr 
R1031922-
Kampanjpris: 1200:- 
Ordinarie: 2500:- 

Kylare till Saab 900 
1979-1993 Ej Turbo 
Art.nr: 754928
Kampanjpris: 995:- 
Ordinarie: 1250:- 

Bromstrumma bak 
Saab 96 
Art.nr: 719964
Kampanjpris: 1495:-
Ordinarie: 1750:-

Bromstrumma Saab 
Sport
Art.nr: 719974
Kampanjpris: 1895:-
Ordinarie: 2250:- 

Kampanjpriserna gäller till och med 2015-02-28
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Beställningar Reservdelar
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 förstås 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

Förord till utredningen gällande 
reservdelsverksamheten.

Hej, Här följer nu den efterfrågade Utredningen av reservdelsverksamheten. Den om-
bildade utredningsgruppen har fått jobba hårt för att hinna med på den korta tid de har 
haft till förfogande. De lägger i skrivande stund den sista handen på slutorden.
Utredningen kommer att redovisas i sin helhet 

i en bilaga till detta nummer av Bakrutan, med 
en summerande del i Bakrutan. Ni kommer här 
få ta del av för och nackdelar med de fyra olika 
inriktningarna som gruppen har fått i uppgift av 
Styrelsen att utreda.

Vi har lovat att samtliga medlemmar skall få 
möjlighet att rösta, antingen via klubbens hemsida 
eller via poströstning. När vi nu har studerat våra 
stadgar, senast uppdaterade 2013, så ger det vid 
handen att enligt paragraf 17 kan endast medlem-
mar som är närvarande vid stämma rösta. Det går 
inte heller att rösta med fullmakt eller ombud. 
Således kan via endast se den Stora röstningen 
som rådgivande. Men vi kommer att genomföra 
röstningen för att du skall få en möjlighet att säga 
vad du tycker.

Paragraf 15 i SSKs stadgar.
Det har påtalats från olika håll att frågor som 

är av avsevärd betydelse för klubben och som 
skall avhandlas vid stämman, skall enligt stadgarna, 
meddelas medlemmarna vid kallelsen senast 8 
veckor innan stämman.
Det skall också publiceras en dagordning vid 

detta tillfälle. 

Nu togs det vid stämman 2014 ett sådant beslut 
som är av avsevärd betydelse för klubben, nämli-
gen beslutet om reservdelsverksamheten. Detta 
utan att ärendet aviserats vid kallelsen 8 veckor 
före stämman.
Detta är anledningen till att det nu har väckts 

frågor kring detta beslut. Styrelsen måste härmed 
överlåta till medlemmarna och den kommande 
stämman att ta ställning till denna röstning, be-
slutet och hur klubben skall ställa sig till detta. 

Mvh Lars Mårtensson
TF Ordf SSK
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Uppdraget

Den tillsatta utredningsgruppen har arbetat enligt direktiv givna av styrelsen och den tjänstgörande 
ordföranden, främst med att dels analysera och utreda konsekvenser och förutsättningar för ett verk-
ställande av försäljningsalternativet, dels förutsättningslöst vidare utreda om detta också är det bästa 
alternativet för klubbens medlemmar, på sikt vad avser en tryggad reservdelsförsörjning.

Enligt styrelsens direktiv till utredningsgruppen skall en djupare analys och en principiell rekommen-
dation lämnas, vilket innebär att gruppen inte i detta skede skall ta några kontakter med potentiella 
köpare eller andra intressenter, såsom möjliga partners. Vidare har utredningsgruppen givits direktiv 
att ta fram fyra tydliga och utredda alternativ för att få fram ett underlag för en rådgivande medlems-
omröstning att kunna genomföras innan nästa årsstämma våren 2015

Följande fyra alternativ har SWOT-analyserats, nämligen att;

1. avyttra hela reservdelsverksamheten till en extern kommersiell aktör,

2. behålla reservdelsverksamheten i egen regi i nuvarande form,

3. behålla reservdelsverksamheten men förlägga densamma i ett av klubben 
 helägt reservdelsaktiebolag,

4. förlägga reservdelsverksamheten i ett delägt reservdelsaktiebolag med 
 bibehållen kontroll, dvs minst inneha 51% av aktierna.

Alternativet att lägga ner reservdelsverksamheten helt och realisera ut klubbens reservdelslager har 
ej beaktats då detta alternativ redan avfärdats unisont av årsmötet 2014. 

SWOT-analyserna har genomförts dels i form av eget individuellt arbete hos var och en deltagare i 
utredningsgruppen, dels genom sammanställning, diskussion och sammanjämkning till en gemensam 
redovisning vid arbetsmötena.

SWOT-analyser
Nedan följer en sammanställning över gruppens gemensamma SWOT-analyser av de fyra begärda 

och analyserade fallen. Arbetet med SWOT-analyserna har dels skett först i form av individuellt arbete, 
dels därefter sammanställts i gemenskap.

  1 Avyttran av verksamheten till extern aktör

 Strength (styrka)
• SSK får in medel då verksamheten avyttras, kassan förbättras
• En befrielse för SSK att bli av med ett möjligt ”problembarn”
• Styrelsen ges mer tid för föreningsarbetet/social verksamhet
• Rätt aktör kan tillföra ökade resurser och förmåga till framtagandet av fler reservdelar
• Ökad marknadsnärvaro samt närvaro på fler marknader jämfört med idag
• Klubben drabbas ej ekonomiskt om reservdelsverksamheten kommer på obestånd 

Kortversion av reservdelsutredningen.
Utredningen i sin helhet finns som bilaga till detta nummer av Bakrutan. I den bilagan 

finns också information om hur ni går till väga för att visa er åsikt inför kommande års-
möte där frågan ska behandlas.
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 Weakness (svaghet)
• SSK tappar stor del av kontroll och påverkan över marknad, sortiment och prisersättning 
 av reservdelar 
• SSK säljer en idag fungerande verksamhet med många hundra unika årliga kunder och 
 med tusentals som under de senaste 5 åren någon gång varit kunder
• Ingen fortsatt insyn i verksamheten och affären
• Reservdelstillgång utgör inte längre ett argument för medlemskap
• Minskad medlemsnytta då ett stort värde i medlemskapet försvinner
• I nuläget svårt värdera verksamheten inför försäljning
• Låg eller ingen kännedom om intressenters långsiktiga planer för verksamheten

 Opportunity (möjlighet)
• Frigör resurser i tid och energi för ökat fokus på den sociala verksamheten
• Mer pengar kan investeras i att bygga upp den sociala verksamheten
• Enklare hitta styrelsefunktionärer då ansvaret är begränsat
• Fokus på traditionell renodlad ideell klubbverksamhet

 Threats (hot)
• Minskad nytillverkning av ”svårare” delar
• På sikt risk för avsmalnat sortiment
• Klubben tappar sin påverkan i sortimentsutvecklingen
• Kvar i SSK blir endast den sociala verksamheten (ex. årsstämma, Bakrutan, 
 klubbregalier klubbträffar, Internationell träff mm.)
•  SSK tappar många medlemmar - de som ”bara” vill handla lämnar
• SSK tappar vid en medlemsdränering en stor del av sitt existensberättigande, 
 risk att falla sönder föreligger
• Sammanhållande struktur med lokala sektioner kan övergå till nya enskilda föreningar 
 som ett attraktivare alternativ för nuvarande medlemmar
• Avsaknaden av tillförlitlig värdering och dokumentation medför en otillfredsställande 
 affär för klubben
• Ett av tidsskäl framtingat beslut riskerar påverka konsekvensanalysen av försäljningen 
 (svårt backa beslutet)

  2 Behålla reservdelsverksamheten i nuvarande form och i egen regi

 Strength (styrka)
• Känt namn, etablerad verksamhet – lätt få tips om NOS-delar
• Full kontroll på de satsningar som görs
• Full kontroll och insikt i ekonomi, sortiment, verktyg
• Enkelt ta reda på medlemmarnas behov och uppfylla dessa
• Optimal prissättning, dvs kan sättas lägre än annan kommersiell aktör
• Möjlighet till finansiering via medlemmarna, vid behov kan lån tas upp

 Weakness (svaghet)
• Ledning och engagemang, fokusering
• Personalansvar
• Lokalansvar
• Svag styrning, support och ledning av anställd personal
• Låg kontinuitet i ledning
• Ovilja till större investeringar i reservdelsverksamheten
• Viss marknad redan tappad till andra kommersiella aktörer p.g.a. tidigare, långvariga problem
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 Opportunity (möjlighet)
• Engagerade medlemmar
• Ny rationellare e-handelslösning under utveckling
• Breddning av kundkrets genom medlemmar per klubb i utländska klubbar
• Fler alternativa, kompletterande säljkanaler

 Threats (hot)
• Oklar momshantering
• Klarar klubben av driva detta med erforderlig ledning, framgång och vinst?
• Styrelsen personligt ansvarig om verksamheten sköts bristfälligt
• Klubbverksamheten drabbas om verksamheten kommer på obestånd
• Personal- och kompetensförsörjning
• Svag marknadsföring

    3 Behålla reservdelsverksamheten och bedriva den i ett helägt AB

 Strength (styrka)
• Bolaget utgör en egen juridisk person. Ger bättre skydd för styrelsen
• Den anställda personalen fristående från klubb
• Tydliga beskattnings- och momsregler
• Full kontroll över ekonomi, sortiment, försäljning, partnerskap mm.
• Förbereder och paketerar verksamheten i det fall ett senare beslut om försäljning aktualiseras
• Minskade risker för klubbens ekonomi vid konkurs eller obestånd

 Weakness (svaghet)
• Krävs tydligt och kompetent ledarskap som kan driva företag
• Kräver tydliga affärs-, marknads- och finansieringsplaner mm.
• Ökade kostnader för drivande av verksamheten i ett AB; legala kostnader, arvoden mm.
• Viss risk för intressenter med egenintresse

 Opportunity (möjlighet)
• Kan ta upp lån och egna krediter från externa finansiärer
• Kan enklare avyttras, alternativt delägas, om behov senare skulle uppstå
• En stabilare aktör vid inköp och andra åtaganden
• Renodling av verksamheten, tydlig aktör
• Mer fokus på marknads- och affärsutveckling, även internationellt
• Utveckla strategiska samarbeten med andra aktörer såsom Saab Parts, etc.
• Kunna utvecklas till en tydlig aktör för klassiska SAAB-bildelar

 Threats (hot)
• Kräver tydliga avtal och juridisk kompetens i det fall att avyttran, delägarskap eller 
 avveckling skulle inträda
• Rekrytering av ledningsgrupp krävande
• Bristande kompetens i företagsledning
• Kan skapa revir mellan klubb och reservdelsverksamheten

    4 Behålla reservdelsverksamheten och bedriva den i ett delägt AB

 Strength (styrka)
• Behåller kontrollen hos SSK (dvs minst 51% av rösterna)
• Delade risker
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 Weakness (svaghet)
• Ej längre full egen frihet bestämma

 Opportunity (möjlighet)
• Tillföra ytterligare resurser och kompetens

 Threats (hot)
• Konflikter kring inriktning, satsningar, finansiering, ledarskap

 Slutsats och rekommendationer

Reservdelsgruppen rekommenderar att reservdelsverkssamheten fortsätter bedrivas i egen regi, 
initialt inom ramen för föreningen under den tid ett grundligt affärs- och verksamhetsplaneringsarbete 
genomförs, och att därefter verksamheten fortsätter bedrivas i ett av SSK-föreningen helägt service-
aktiebolag. Gruppen anser att fördelarna med att bedriva verksamheten i ett aktiebolag är betydande 
enligt ovanstående redovisning.

Reservdelsgruppen anser att det finns mycket goda förutsättningar att framgångsrikt lyckas med 
reservdelsverksamheten och dess vidareutveckling och expansion. Vidare bedömer gruppen att goda 
förutsättningar finns att såväl inom föreningen som i dess närhet kunna hitta personer som uppbär den 
kompetens och intresse för att arbeta med den ledning och utveckling av reservdelsverkssamheten 
som erfordras. Att sådana personer kan hittas och engageras är en nödvändighet för att lyckas, detta 
vill gruppen särskilt understryka.

Reservdelgruppen står till styrelsens och föreningens förfogande om så önskas för att arbeta vidare 
med ovanstående frågor, samt rekrytering, om så beslutas.

för reservdelsgruppen
Mats Lenngren

I samband med kommande årsmöte i Trollhättan så ska bland annat frågan om klubbens framtida 
reservdelshantering, behandlas. Förutsättningarna redovisas ovan samt i en bilaga till denna tidning.

Omröstning skall på årsmötet ske utifrån de alternativ som beskrivs på sidan 7 i  bilagan samt ovan.

Endast på årsmötet närvarande medlemmar får rösta men för att ge de medlemmar som inte kan 
närvara en möjlighet att påverka och ge sin syn i frågan får dessa en möjlighet att i förväg avge en 
rådgivande röst till årsmötet. Utifrån antal röstande och röstresultat kan sedan årsmötet ta hänsyn 
till detta röstresultat. 
 Man kan rösta elektroniskt på två sätt: 

1)  Genom att logga in i vårt medlemsforum och ange sin röst, tillsammans med sitt 
 medlemsnummer, i avsedd forumtråd för detta. 
2)  Genom att skicka sin röst, tillsammans med sitt medlemsnummer, i ett e-postmeddelande 
 till votering@saabklubben.se

Röstning kan också ske genom att klippa ut och skicka in röstsedeln i bilagan till:

Anders Johansson     Denna rådgivande röst måste vara oss 
Bakrutan Sv Saabklubben    tillhanda senast 2015 03 12   
Anumark 13
905 95 UMEÅ

Rådgivande omröstning inför Svenska Saabklubbens årsmöte 2015
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Upprop inför 
Svenska Saabklubbens årsmöte 2015

Efter flera års konflikter och avgångar från Svenska Saabklubbens styrelse får det nu 
vara nog. Vi behöver en styrelse som kan samarbeta efter en gemensam vision om Saab-
klubben, dess historik och framtid. Istället för att nominera enskilda individer så vill vi 
nominera en hel styrelse. 

Vårt förslag till ny styrelse består av personer 
med lång erfarenhet, bakgrund och kännedom 
om Saabklubben. Vi vill utveckla och driva vår 
klubb framåt, i enlighet med våra stadgar och våra 
medlemmars önskemål och behov. Arbetet skall 
ske så öppet som möjligt, så att våra medlemmar 
ser att vi agerar rätt och riktigt.

Saabklubben har ett arv att förvalta, med kun-
skap att bevara från våra äldre medlemmar. Vi har 
en yngre målgrupp att ta hand om, för att säkra 
vår återväxt och framtid. Det finns mycket att 
göra inom reservdelsverksamheten, om stämman 
anser att denna ska kvarstå inom klubben.

2016 fyller Svenska Saabklubben, tidigare Saa-
bregistret, 40 år. Den internationella träff som vi 
arrangerar då ska reflektera detta och märkbart 
öka intresset för Saabklubben internationellt 

sett. Vår klubb kan och ska leda vägen för bättre 
samarbete olika Saabklubbar emellan.

Vi har en stipendiefond som inte utnyttjas, vi har 
lokalsektioner som saknar stöd från den centrala 
klubben och funktionärer som inte får den upp-
skattning de förtjänar. Vi saknar även ansvariga 
för våra träffar sedan lång tid tillbaka. Det är en 
splittrad klubb, till följd av splittrade styrelser.

Svenska Saabklubben behöver en vision samt 
en stark och tydlig styrelse, som kan föra vår 
klubb framåt. Detta är vad vi avser presentera till 
Svenska Saabklubbens årsmöte 2015.

Karl Ask, Martin Bergstrand och Yngve Ekberg, 
tidigare ordföranden för Svenska Saabklubben samt 

Jonathan Sulo, webbmaster för Svenska Saabklubben.

  Svenska Saabklubbens 
årsmöte 2015

Kallelse

Nu är det åter dags för årsmöte !

Plats:  Saabmuséet i Trollhättan

Lördagen den 14 Mars 2015 med början kl 12.

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av 
medlemskapet vid insläppet till mötet, så ta med ditt medlemskort eller ditt 

medlemsnummer!
 

Välkomna!
önskar Styrelsen
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1. Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val årsmötespresidium bestående av ordförande och sekreterare för mötet. 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 
 årsmötesprotokollet. 
7. Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse 
 för det gångna verksamhetsåret. 
8. Föredragning av revisionsberättelsen. 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar. för verksmahetsåret  2014
10. Val av styrelseledamöter: 
  Fyllnadsval av ordförande för en tid av ett år. 
  Kassör före en tid av två år
  Val av styrelseledamöter för en tid av ett år: 
  Vice ordförande 
  Sekreterare
  Ledamot
  2 suppleanter 
11. Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år. 
12.  Val av valberedning om tre ledamöter varav en ledamot sammankallande. 
13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
 verksamhets/räkenskapsåret.
14.  Propositioner från styrelsen
 - Reservdelsutredningen, hur ställer sig stämman till det att ärendet inte var utlyst i 

 samband med kallelsen senast 8 veckor före stämman 2014?, hur ställer sig stämman 
 till beslutet därav?
 - Reservdelsutredningen, redovisning. Föredragande -utredarna. 
 Rådgivande val av stämman enligt röstsedel.
 - Ny klubblogga. redovisning av utarbetat förslag. Val av nytt klubbmärke.
 - Nya kläder i klubbshopen.
 - Revision av SSK stadgar. Uppdrag till Utredningsgruppen.
15.  Motioner från medlemmar, 
16.  Val av eventuell hedersmedlem.
17.  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år. 
18.  Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte. 
19.  Förslag till budget.
20.  Saabklubbens stipendiefond. 

21.  Övriga frågor. 
22.  Mötets avslutande. 

Dagordning SSK årsmöte I Trollhättan 20150314
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Verksamhetsberättelse för SSK år 2014.
Verksamheten för styrelsen har under 2014 haft fokus på utredningen av reservdelsverksamheten. 

Utredningen drog ut på tiden och en ombildad utredningsgrupp fick tre månader på sig att utreda fyra 
alternativ som denna stämma har att ta ställning till. Utredningen har analyserat klubbens möjligheter 
i frågan om och i så fall hur reservdelsverksamheten skulle kunna bedrivas i framtiden. Utredningen 
har gett stor insikt i vad som krävs av verksamheten innan någon som helst inriktning intas, även en 
ren försäljning.

Styrelsen har utöver reservdelsutredningen samlat in medlemmars förslag på hur ett nytt klubbmärke 
bör se ut och sedan låtit en grafisk formgivare sammanställa idéerna till några konkreta förslag. I sam-
band med detta har även förslag på en mindre kollektion av plagg och prylar till klubbshopen tagits 
fram som skall, om allt vill sig väl, finnas till beskådning på årsstämman. 

Klubben har under året organiserat två banträffar, en på Mittsverigebanan och en på Sviestadsbanan, 
den senare med stöd av STCS som stod för säkerhetsorganisationen.  Deltagandet av SSKs medlem-
mar var sparsamt men styrelsen vill ge detta ytterligare chans och ordnar därför två banträffar även 
under 2015. 

Lars Mårtensson
tf Ordf SSK

- Styrelsen kommer för att ge utrymme för den sociala verksamheten, att skyndsamt rekrytera en 
styrelse till det aktiebolag som reservdelsverksamheten måste omformas till. Denna omformning till 
AB är viktig oavsett verksamheten kommer att kvarstå i klubbens ägo eller på sikt säljas.

- Styrelsen kommer att arbeta vidare med att ta fram de underlag som reservdelsverksamheten kräver, 
dessa underlag har utredninggruppen identifierat i sin utredning. Detta är ett krav på verksamheten 
oavsett utslag vid röstningen.

- Styrelsen skall arbeta vidare med den sociala delen av klubbens verksamhet. Detta innebär i dags-
läget en stor träff organiserad i samarbete med tidningen Bilsport och som kommer att äga rum i 
Emmaboda i början av augusti 2015.
Det kommer förutom denna träffen i Emmaboda bli ytterligare en banträff, denna på MittSverigebanan. 

- Styrelsen kommer att fortsätta arbeta med Internationella Saabträffen 2016 som går av stapeln 
12-14/8 2016 i Linköping/Vadstena. Här kommer det att krävas många glada frivilliga för att skapa 
denna träff.

- Styrelsen kommer att utöver punkterna ovan lägga kraft på att tillsätta klubbens övriga funktioner 
t,ex Klubbmästare som har legat i träda ett antal år.

- Webshopen och reservdelsverksamheten skall fortsatt utvecklas till att bli en stor leverantör av 
delar till klassiska Saabar. 

- Kläder, presentartiklar och prylar i vår webshop skall tas fram och utvecklas.
Lars Mårtensson

Tf Ordf SSK

Verksamhetsplan för SSK år 2015.



12 1313

Svenska Saabklubben är, sedan den 31:a maj 2013, en förening som inkluderar och 
omfattar alla modeller av Saab. Idag har vi dock en profil/logotyp som härstammar från 
Svenska Saabregistrets dagar. Även om vår nuvarande logotyp lanserades 2007 så har 
den i princip sett likadan ut i 20 år.

Klubbens profil/logotyp

Saabklubbens nuvarande logotyp är fin, tydlig 
och har fungerat väldigt bra för Saabklubben 
under alla dessa år. Men den förmedlar inte rätt 
budskap för omfattningen av vår förening längre. 
Den fungerar heller inte bra i digital media, vilket 
ni kan se på vår hemsida och forum där vår runda 
logotyp tyvärr är rätt svår att urskilja.

För att tydligare visa bredden på Saabklubben 
samt för att bättre kunna profilera oss digitalt 
så har ett förslag till en ny, eller kompletterande, 
logotyp/profil för Svenska Saabklubben tagits 
fram. Detta förslag kommer tas upp i en motion 
till nästa årsmöte, men jag vill visa er det nu och 
berätta lite om tankarna kring det.

I detta förslag illustreras tre ikoniska bilmodeller 
från Saab: Ursaaben, OG900 Aero samt 9-3 Turbo 
X. 900:an är placerad i förgrunden då det är Saabs 
mest sålda och välkända bilmodell. Tanken är att 
det kan föra samman entusiaster av både äldre 
och modernare Saabmodeller. Typsnittet är Gill 
Sans, ett stilrent och tidlöst typsnitt som Saab 
använde i sin marknadsföring under senare tid.

Denna logotyp är inte rund. Den fungerar både 
i svart och vitt (samt andra färgkombinationer). 
Illustrationen och texten kan även disponeras 
fritt, om man t ex vill ha illustrationen före/efter 
vårt namn i ett sammanhang. Den är avsevärt 
bättre lämpad för digital hantering och kan fritt 
hanteras av oss även för andra tryckformer (allt 
är i princip digitalt nuförtiden).

Tanken är inte att denna logotyp/profil helt 
ska ersätta nuvarande logotyp, utan snarare 
komplettera den. Vi ska fortsätta erbjuda vår 
gamla logotyp t ex för bilmärken, flaggor osv. Vi 
behöver då inte bekosta tryck/produktion av en 
massa nya saker. Denna logotyp/profil ska främst 
införas i våra digitala kanaler samt även erbjudas 
till profiltryck, klistermärken osv.

Vi har en diskussionstråd om detta förslag till ny 
profil/logotyp i vårt medlemsforum. Delta gärna 
där! Detta förslag kommer att tas upp som en 
motion till nästa årsmöte.

Jonathan Sulo



14

Ekonomi
Balansräkning
  2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa klubbshop 9 234            9 234                  

Konto reservdelar 720 312        254 803              

Konto clubshop -                       

Bank 854 631        291 408              

Plusgiro 363 426        358 895              

Lager 1 675 240     1 764 345           

Lagerreserv 353 070 -       96 879 -               

Pågående projekt 53 500          -                       

Inventarier 187 991        180 153              

Kundfordringar 28 711          33 602                

Övriga fordringar 49 008          22 028                

Förutbetalda kostnader 52 905          60 140                

SUMMA TILLGÅNGAR 3 641 886    2 877 728          

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Medlemmars fordringar 2 253 593     2 063 419           

Stipendiefond 57 104          57 104                

Årets resultat 669 791        190 174              

Summa eget kapital 2 980 488   2 310 697         

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 125 686        80 026                

Lån från medlemmar 22 500          22 150                

Övriga skulder 55 784          40 111                

Förutbetalda medlemsavgifter 390 092        381 620              

Upplupna kostnader 67 337          43 125                

Summa kortfristiga skulder 661 399       567 031             

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 641 886    2 877 728          
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Resultaträkning
2014-01-01 - 2013-01-01--

2014-12-31 `2013-12-31

INTÄKTER

Medlemsavgifter 985 946                                885 569              

Försäljning delar 96 1 364 988                             739 703              

Försäljning delar 99-900 640 094                                329 217              

Expavgifter, frakt och porto 192 529                                94 888                

Försäljning klubbshopen 3 148                                    11 554                

Adm-bidrag MHRF 14 390                                  13 785                

Erhållna bidrag för personal 165 740                                145 070              

Bidrag från medlemmar 600                                       75 608                

Övriga intäkter 22 201                                  3 916                  

SUMMA INTÄKTER 3 389 635                             2 299 310          

KOSTNADER

Inköp delar 96 714 772 -                               525 641 -             

Inköp delar 99-900 68 328 -                                 23 833 -               

Inköp  övrigt material 53 939 -                                 -                       

Förbrukningsinventarier 3 005 -                                   -                       

Styrelsemöten 9 614 -                                   10 520 -               

Årsmöte 1 095 -                                   18 000 -               

Försäkringar 9 176 -                                   8 228 -                 

Resekostnader 43 147 -                                 35 525 -               

Bakrutan 176 842 -                               155 099 -             

Porto Bakrutan 66 086 -                                 101 356 -             

Kontorsmateriel/Tryckkostnader 7 610 -                                   45 686 -               

Träffar/aktiviter 113 772 -                               16 472 -               

Lokalhyra 110 685 -                               105 900 -             

Logpart 113 243 -             

Tele/Internet 45 283 -                                 52 948 -               

Porto/Frakt 225 157 -                               55 200 -               

Dator och IT 57 607 -                                 42 633 -               

Övrigt 211 789 -                               202 005 -             

Avgifter MHRF 25 905 -                                 50 600 -               

Bank- och postgirokostnader 8 685 -                                   8 905 -                 

Lagerförändring 345 297 -                               147 828 -             

Löner 270 744 -                               180 908 -             

Pension 22 000 -                                 -                       

Sociala avgifter 90 855 -                                 57 291 -               

SUMMA KOSTNADER 2 681 395 -                            1 957 821 -         

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 708 240                                341 489             

Flyttkostnad lager 125 578 -             

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 708 240                                215 911             

Avskrivningar 35 912 -                                 28 045 -               

Kursförluster 2 874 -                                   158 -                    

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 669 454                                187 708             

Ränteintäkter 494                                       2 937                  

Räntekostnader 157 -                                      471 -                    

REDOVISAT RESULTAT 669 791                                190 174             
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Då är vi inne på ett nytt år med flera trevliga träffar planerade under 2015 och samtidigt 
läge att titta i backspegeln och summera 2014.

Saab Hallandia 2014

Ett litet men tappert gäng inledde 2014 med en 
fika hos Brännöbagaren i Torup och en månad 
senare fortsatte vi med träff på Björkäng vägkrog 
utanför Varberg och med tanke på årstiden blev 
träffen välbesökt av både folk och fina gamla 
saabar.
I april gjorde vi ett litet gästspel på andra sidan 

gränsen till skåne och närmare bestämt Motell 
Hallandsås. Även några av våra vänner från Saab 
Skånia dök upp vilket var mycket uppskattat och 
trevligt.

Majträffen var på Glassbo Våffelstuga mellan Hyl-
tebruk och Torup och det var en efter våra mått 
mycket välbesökt träff och dessutom et mycket 
trevligt ställe att besöka dit vi gärna återkommer. 
Vi väckte stor uppmärksamhet både av ägare, 
personal och övriga besökare.
Liksom 2013 så genomförde under sommaren 

ett enklare rally i juni månad samt ett besök på 
Sjönevads marknad i augusti. Sjönevads marknad 
är ett stort evenemang med tiotusentals besökare 
och har visat sig vara ett utmärkt tillfälle att visa 
upp oss för en publik som kanske inte ser oss 
annars.

2013 genomförde vi ett Roadbookrally tillsam-
mans med den lokala VW klubben ”Halmstad 
Luftkühlers” som blev väldigt lyckat så 2014 var 
en uppföljning självklar. 

Rallyt genomfördes på riktigt trevliga småvägar 
i hallands inland och denna gångenblev vi i Saab-
klubben totalsegrare men våra VW vänner stod 
även för flera fina insatser i tävlingen.
Det arbetet som Gary lagt ner på att organi-

sera våra rallyn är enormt och uppskattas väldigt 
mycket av oss alla.
Även om vi är relativt nybildade som lokalsek-

tion í saabklubben så har ett vår och höstbesök 
på Björkäng vägkrog blivit något av en tradition 
och 2014 avslutades även med en träff just där.
Vi önskar alla Saabintresserade välkomna till våra 

träffar under 2015.  Se träffsidan!

Text och foto Peter Olsson
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 Gröna Bulan först som sist 
Det började med en ur-Saab av årsmodell femtio och har nu avancerat till en sjuttia i 

nästan samma gröna färg. Under tiden har flera andra Saabar passerat. De nyare bland 
dessa tänker jag skriva om en annan gång.

Som liten grabb lärde jag mig åtskilliga bilmär-
kens utseende. Saab var inget undantag och 
de var också lätta att känna igen. Mina första 
närkontakter med ur-Saaben var när jag i sex-
sjuårsåldern ibland fick åka med den då drygt 
tjugoåriga lantbrevbäraren Gun-Britt Ekholm på 
hennes postrunda som utgick från postkontoret 
vid Rosengrens affär i Närkesberg. Saaben var 
av årgång 1950 och därigenom grön och med 
tanklocket mitt på bakpartiet. Gaspedalen tror 
jag var av typ rulle som på en folkvagn och vipp-
strömbrytaren till pilarna satt mitt uppe på instru-
mentpanelen. Vi puttrade runt till byar och stugor 
där i trakten där alla fick både dagstidning och 
annan post utdelad. Före starten på rundan hade 
Gun-Britt sorterat in all post i en hemmagjord 
trälåda med en pappflik för varje abonnent. Under 

färden stod lådan i baksätet. De här turerna var 
riktigt trevliga. Vi språkade om ditt och datt och 
pytsade ut posten i lådorna efter vägarna. När vi 
åkt runt ett tag kom vi till Gun-Britts föräldrahem 
där hon åt frukost, gröt och mjölk. Så sent som i 
somras träffade jag henne på en fikakväll, hon är 
nu säkert en bit över åttio, pigg och gladlynt men 
har glömt våra gemensamma postturer. Vid en av 
hennes sista postrundor framåt pensionsåldern, 
troligen den allra sista, stod en beväpnad rånare 
och försökte stoppa henne på en enslig väg. Hon 
stannade inte, hon stampade gasen i botten och 
rånaren sköt efter henne, rakt genom både bak-
ruta och vindruta men hon klarade sig.

Den nuvarande Gröna Bulan fotograferad i samband 
med ett besök i Saxdalen 2013

17
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Nåväl, allting har sin tid. I trettonårsåldern förde 
jag häftiga bildiskussioner med en klasskompis 
vars far var ägare av en Saab. Jag hävdade att 
folkvagnarna var bäst eftersom mina föräldrar 
hade en sådan. Motvilligt och för mig själv insåg 
jag att framhjulsdrift och strömlinjeform måste 
vara rätt koncept, slät undersida och allt.

Körkort skaffade jag så fort det någonsin gick 
men ett Saabköp lät vänta på sig. För all del var 
jag insyltad i två affärer på tvåtaktare, en ljusblå 
från 62 och en grå med nästan släta däck från 64. 
De här bilarna var ju ganska nya då på sextiotalet 
och bilhandlarna var kallsinniga till prutning. I 
medvetenhet om att även rätt försiktiga förare 
råkade ut för att motorn skar höll jag mig ifrån 
Saabarna. Kanske var de ägarna alltför försiktiga? 
En septemberdag år 1966 stod jag och vaxade 
min dåvarande bil och hörde under tiden på radio 
hur man provkörde den nyss presenterade V4:an. 
Journalisterna var entusiastiska och V-motorns 
speciella ljud hördes i utsändningen. Spännande, 
en Saab nu med en stark och förmodligen mera 
hållbar motor. 

De drygt tjugo bilar jag ägt under mitt liv har 
varit av tre olika märken. Först år 1979 blev det 
aktuellt att köpa en Saab, en V4. Jag fastnade för 
en 72:a där priset tycktes väl avvägt. På väg dit 
tänkte jag: 
-Vad som helst, bara det inte är en sån där 

skitgrön!
Givetvis var det en skitgrön men det fick man 

stå ut med. Under baksätet hittades 
ett armbandsur tillhörigt förre ägarens 
son, vilken för flera år sedan fått skäll av 
föräldrarna för den förlorade klockan 
som nu kunde återställas. Den här bi-
len var ganska välvårdad och gick bra 
frånsett oljud i växellådan. Men rosten 
började få fäste och det kostades med 
tiden på lagning och hellackering i ori-
ginalfärgen. Lackeraren var duktig men 
hans fru som stod för slipningsarbetet 
var en sämre amatör och i den nya lack-
en syntes slipspår överallt. Billigt på alla 
sätt. Bilen gick i allmänhet utan några 
missöden, bara man inför varje besikt-
ning åkte till en gubbe i en gammal 

Måttligt brandskadat motorrum i nyförvärvet.

Tidig start
bromsverkstad som eldade loss och satte i gång 
handbromsen. En gång var vi på resa till Uppsala 
tjugo mil bort, där ett tandläkarbesök väntade. 
Då började fotbromsen ligga på, det gnällde allt 
mera och det aktuella hjulet blev hett. Man fick 
vänta tills det svalnat och sedan fortsätta. Vi tog 
oss till Uppsala, Saabåterförsäljarens verkstad 
hänvisade vidare till en annan liten verkstad som 
tog bilen direkt. Jag gick till tandläkaren och när 
det besöket var avklarat hade verkstaden under 
tiden fixat bromsarna. Det kallar jag service.

Växellådan började med tiden ge upp. Svärför-
äldrarna hade en genomrostig 69:a som vi fick 
köpa som reservdelsbil. Prisförhandlingen var 
snart avklarad sedan svärfadern angett sin prisidé:
- Jaa, tjaa, får jag tio kronor?
Därefter hamnade växellådan i vår bil och mo-

torn i kompisens 95:a som just brutit samman. 
Växellådan arbetade alldeles ljudlöst. Men bilen 
blev för liten för den växande familjen och såldes. 
Sonen Martin kallade bilen Gröna Bulan. 

Fem år senare behövde familjen två bilar och 
jag köpte då tillbaka samma bil som numera var 
rödmetallic i den fina nyansen från omkring 1977. 
Växellådan var fortfarande alldeles ljudlös. Nu var 
det fröjdefullt att åter få köra Saab men en av pre-
miärresorna kunde ha slutat i förskräckelse. Innan 
jag åkte lyfte jag på huven och tog en koll och se, 
från bensinledningen sköt en tunn stråle rakt ut åt 
sidan. En sådan där ledning med vävomslag, lurigt! 
Så där har många V4:or brunnit upp när bensi-
nen ansamlas i den heta motorns fördjupningar. 
Nu började den här bilen vara ganska sliten och 
fordrade lite skruvande vilket var så roligt att jag 
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köpte två bilar till och skrotade. Vid en av mina 
hemfärder från jobbet gick bromspedalen plöts-
ligt i botten, vid nästa tramptag hördes ljud som 
från en stenkross underifrån. Hemma fann jag att 
bromsoket fallit isär och beläggen var försvunna.

Den tillfälliga och påhittade firman Beverly Hills 
Bilskrot sålde nu saabdörrar och grejor till kö-
pare långväga ifrån. Inom närområdet levererades 
samma vinter två omgångar front/kylare/fram-
skärmar till varsin Saabägare som kört in i träd. 
När jag sedan skrotade även bruksbilen befanns 
balansaxeln vara alldeles glapp, något man måste 
se upp med. Hela lagret av delar såldes sedan 
väldigt billigt. Det var ingen större efterfrågan då, 
på nittiotalet. En del av prylarna skulle jag gärna 
ha behållit till dagsläget. En komplett bakaxel som 
legat utomhus i flera år byttes bort mot några 
par strumpor.

Återfall
Tjaha, förra året ville jag skaffa något gammalt 

att ha som hobbyfordon. Det var meningen att 
det skulle bli en Citroën 2CV. Det visade sig snart 
att priserna på dessa fordon skjutit ordentligt 
och helt orimligt i höjden och planerna ändrades. 
Kanske en Saab, ja en Saab, en V4, en minst lika 
originell bil som cittran och därtill med värme och 
lite fartresurser. Jag bestämde att det skulle bli 
en sådan där fin, vinrödmetallic sjuttiosjua. Efter 
ett halvårs letande gav jag upp. Jag slog till på en 
sjögrön sjuttia som fanns på Blocket. Många av er 
läsare såg nog den annonsen på våren 2013. Jag 
tog mig dit så fort det gick. Bilen var inte vacker 
och hade varit med om en brand i motorrummet 
vilket resulterat i ett antal brända kablar och en 
ros på motorhuven. Fortfarande var en del kablar 

i förkolnat skick men bilen var nybesiktigad. Jag 
slog till och efter visst funderade chansade jag 
och körde den hem ca tjugo mil vilket gick bra. 
Kanske beroende på att en troende god vän bad 
för bilen och hemfärden, något jag aldrig varit 
med om tidigare. 

Den här bilen har också döpts till Gröna Bu-
lan. Den är nästan alldeles hel i plåten vilket är 
ovanligt, däremot småbucklig. Tydligen hade någon 
äldre människa ägt den länge och inte kört med 
den på vintern. Sannolikt den person som tagit 
bort låsen till baksätets ryggstöd och i stället 
monterat en liten trähake åtkomlig från skuffen. 
Mystiskt! I den senare ägarlängden finns det två 
bilsamlare som mest haft den stående. Efter köpet 
har det blivit en del utbyten av kablar samt en 
hel kylare i stället för den som skvätt vatten rakt 
på säkringsdosan. Hos två olika personer ute i 
bushen har jag kunnat överta ett par smärre lass 
reservdelar för en billig penning, sådant är kul. 
Nu gäller det att få den minimala rosten svetsad, 
vid domkraftfästena bak, och sedan slå till med 
en ordentlig rostskyddsbehandling. Under tiden 
står den varmt och körs bara vid torr väderlek. 
Gröna Bulan är här för att förhoppningsvis stanna. 
Antalet liknande bilar man möter ute på vägarna 
numera är försvinnande lågt.

Häromdagen, när den här artikeln var i stort sett 
klar, träffade jag av en ren slump tjejen som köpte 
och sålde den första Gröna, sedermera Vinröda 
Bulan. Hon började genast tala om bilen, hur bra 
den gått de fem år hon ägde den. 
- Den startade alltid, avrundade hon samtalet.

Jan Gunnarsson
Medlem 5493

Sonen Björn framför en av V4-orna som skrotades Ombyggnadssats till manuell choke inför montering.



Saab 93B 59 års modell är väl knappast 
den bil man tänker sig vara mest lämpad 
som taxi, i alla fall inte 2014!
Men här är den, var? Jo i Havanna på Cuba 

naturligtvis.

Havanna är känt för sitt stora antal taxibilar, 
cyklar, mopedtaxis och det vida spektrat av bilar. 
Mest känt är väl det stora antalet amerikanska 
bilar, från förkrigs till 60 tal, från vrak till rena 
pärlor. Rullande amerikansk bilhistoria.
Då jag var där i somras fick jag höra att mindre 

än 10% av dessa har original motor/drivlina i 

Saab 93B Taxi i dagligt bruk!
bruk. I de flesta fall är nu också Lada motorn som 
oftast utgjort den första uppgraderingen utsliten 
och utbytt mot mordernare dieslar av japansk 
eller koreanskt ursprung. Det utövas stor krea-
tivitet för att hålla den gamla bilparken i trafik. 
östeuropeiska och kinesiska bilar finns självklart 
också i mängder. 
Mindre känt är det relativt stora antal västeuro-

peiska bilar från 50 – 60 talet som mer eller min-
dre ombygda fortfarande rullar.  Det är engelska 
och tyska Ford Consul och 17M, Opel Rekord, 
Fiat 124/125 samt Peugeot (byggda i Argentina). 
Även de mindre modellerna av västeuropeiska 
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Cubataxi “CIAO” om man ska se till huvmärket.
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märken finns det en del av, tex. Renault Dauphine, 
Ford Prefect och Anglia samt Triumph Herald. 
Även dessa västeuropeiska småbilar gör taxitjänst 
i huvudstaden på Cuba.

En dag var vi på taxijakt och ramlade då över 
ett exemplar av denna kategorien, nämligen en 
Saab 93B som vi här ser bilder av. Detta var ju 
inte precis någon Maxi-Taxi men den var mitt i 
prick för oss som gillar gamla Saabar! Under tu-
ren upplyste oss ägaren om att den var av 59 års 
modell. Det fanns lite tvåtakts ljud att höra och på 
min fråga svarade han att bilen var utrustad med 
”motori sado a Subaru”. Bilen hade ursprungli-

gen haft ”two-stroke” sade han. Vidare var bilen 
utrustad med golvväxel. Vilken Subarumotor det 
rörde sig om fick jag aldrig reda på, inte heller 
vad ägaren hette.
Det var alltså inte direkt någon originalbil vi fick 

skjuts med. En riktig originalfanatiker hade kanske 
fällt sorgsna tårar och muttrat något i stil med 
”bastard”. För är detta en Saab 93B?

För oss var det i alla fall en trevlig upplevelse i 
en annorlunda värld långt borta.

Text/foto Knut Even Isaksen Gammelsaabens venner
Svensk översättning: Jens Alexandersson 

Men här har SAAB 93 märket överlevt drygt 50 år.

Under åren har vissa 
midifikationer gjorts där 
det mest uppenbara 
är en ny ratt samt den 
flyttade växelspaken.

21
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97-hästarn
Starkaste 2-takts motor från Saabs tävlingsavdelning

Detta är en sammanställning (av delvis tidigare publicerade) ”fragment” kring denna täv-
lingsmotor. Huvudpersonerna, förarna, finns inte ibland oss idag, men jag hade möjlighet att 
för några år sedan fråga ut både Sigvard Johansson (S.J.) och Gösta Karlsson (G.K.).  
Glädjande för Saabs banracinghistoria är att vi i Nils Gunnar Svenssons (N.G.S.) bildarkiv hit-

tade unika bilder från Nürburgring 1966. Historien bakom tillkomsten av denna motor kommer 
från en intervju med motortrimmaren Bengt Erik Ström (B.E.S.) 2009. Artikeln kompletteras 
också med det ett bromsprotokoll av motorn.

Tillkomsten

Bengt Erik Ström berättade:

1 vecka före SM tävlingen i Karlskoga 1966 skulle 
man finna en motor åt Sigge. Problemet var att 
den motor som var tillgänglig bara gav lite drygt 
80 hk, detta skall jämföras med en bra banmotor 
som vid denna tid skulle ge 86-87 hk. Sigge tillfrå-
gades om man inte skulle göra en ny motor, men 
svarade ” jag vill inte ha ett hastverk”. Då gick 

B-E till chefen Nils Gunnar Svensson och beskrev 
situationen. Man visste ju att Saaben även med 
en bra motor hade stora svårigheter att hänga 
med BMC Cooper och Fiat Abarth 1000. För Nils 
Gunnar var svaret enkelt ”klart att vi måste göra 
en ny motor, du har fria händer!”
Normalt hade man en filningsmodell på täv-

lingsavdelningen, som man alltid jobbade efter, 
men denna gång ändrade B-E på överdelen av 
överströmningskanalen och gjorde en brantare 
”insida”. Vidare lade han ett kolvspel på 8/100 
mot normalt 12-15/100. Under tiden som B-E 
filade hjälpte Kenneth Johansson till med övriga 
motorkomponenter. På långnosmotorn var inte 

Från Illustrerad Motorsport 8 /-68 och Lasse 
Thaungs trimningsartikel: en -66 motor med s.k. 
Porscheförgasarre ( Solex 40 PI)
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Lancia förgasaren klassad utan man var hänvisade 
till standard insugsrör. Eftersom förgasaren var 
fri enligt 1966 års reglemente, monterades tre 
enkelförgasare (från Porsche 911 Solex 40 PI) 
enligt överströmningsprincip med flotörhusen 
på golvet i motorrummet.
Eftersom det var ont om tid hann man bra köra 

in motorn 8 tim. i bromsbänken, innan man bör-
jade belasta den. Man såg snabbt att den behövde 
större munstycken och efter ombestyckning 
körde man ”första repan” och mätaren stannade 
på 88 hk och motorbyggarna var riktigt nöjda.  

Strax efteråt kom Nils Gunnar in i provrummet 
och undrade hur det gick. ”Vi körde en ny repa” 
och hör och häpnad motorn gav 97 hk”.  Det 
var den starkaste 2-taktsmotor som NÅGON-
SINN byggts på Saabs tävlingsavdelning! Strax 
efter kom Sigge in i provrummet och fick hör att 
”hastverket” gav 97 hk, Sigge fullkomligt ”dansade 
på väggarna”.
Sedan var det var bråttom för Sigge att montera 

motorn i bilen.

Tillkomsten, Sigvard Johansson berättade

Då man bromsade en tilltänkt motor inför 
Velodromloppet gav den inte alls den önskade 
effekten, bara dryg 80 hk, långt från vad man 
brukade få ut saabmotorn vid denna tid. ”Med 
en sådan motor är det ingen idé att jag åker till 
Karlskoga, jag är ju slagen på förhand”. Sigges 
fru Gun-Britt kompletterade historien: Sigge var 
som ett ”åskmoln” då han kom hem måndagen i 
tävlingsveckan. Bengt -Erik Ström vill dock snabbt 
göra en ny motor och arbetade säkert många tim-
mar över för att få den klar. S.J. berättar samma 
historia som B-E, d.v.s. den enorma förvåning i 
provrummet då man konstaterade att motorn 
gav 97 hk!!!  Enda korrigeringen från B-E berät-
telse är att det inte var Kenneth Johansson som 
filade insugsröret utan det gjordes av Sigge själv. 
Saab hade inte klassat något förstorat insugsrör 
till Monte Carlo´n och S.J. förklarade, man fick ju 
inte tillsätta material enligt grupp 2 reglementet 
men man fick ju reparera en skada. D.v.s. man 
filade tills det gick hål i insugsväggen, som ju då 
behövde svetsas och så fortskred arbetet tills man 
utnyttjat befintligt insugsrör fullt ut och tillslut 
hade vi ett riktigt bra insugsrör”

Bromsprotokoll från 1966 på den s.k. 97-hästarsmotorn
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Velodromloppet 7- 8 maj 1966 

Sigvard Johansson berättar:
På frågan om motorn verkligen gav 97 hk svara 

S.J. utan tvekan: ”ja det är klart, man kände direkt 
då jag körde ut på rakan ner mot Velodromen i 
Karlskoga att denna motor var något alldeles 
exceptionellt, jag kunde sedan köra om Abarthen 
på raksträckan” !!!!!!. Ett problem som dök upp i 
Karlskoga, var att avgasröret hade kortats från 1,5 
till 1,3 m för att stämma med motorn, det innebar 
att utsläppet kom lite framför bilens mittlinje 
vilket inte var tillåtet. Då Abarthfolket märket att 
Saaben gick osedvanligt bra på träningen (bästa 
tid) tittade man kritiskt på detta och S.J. insåg att 
här var en protest på väg. Problemet löstes genom 
att man rätade röret och lät det sluta rakt under 
bilen, eftersom reglementet inte sa något om var 
röret skulle mynna bara att det skulle vara bakom 
bilens mittlinje.

Bengt Erik Ström berättar:
På lördag träningen gick Saaben fortare än nå-

gonsin, Sigge hade varvtider som var väsentligt 
bättre än Boo Brasta och Olof Wijk´s Abarthar 
och även Sputnik Källströms hundkoja.  Konkur-
renterna Källström och Brasta frågade B-E gång 
på gång i depån: vad är det för en motor Sigge 
har idag?
På andra träningspasset började Sigge höra 

missljud från växellådan. Åter i depån ”slängde vi 
ur motor och låda” berättar B- E och Sigge åkte 
till Saab:s fabriksanläggning i Kristinehamn dit 
man hade snabbinkallat växellådsexperter som på 
några timmar renoverade lådan. Åter i Karlskoga 
monterades aggregatet på lördagskvällen. 

Motoråret 1966:

På söndag startade Wijk´s Abarth bäst, men I 
Tröskurvan körde Sputnik om. Redan på rakan 
mot Velodromen körde Wijk och Sigge om 
Sputnik. Mitt i Velodromen skiftade ledningen till 
Sigges fördel och sedan var Saaben i ledning tills 
den rutiga flaggan Olof Wijk blev diskad för att 
ha kört över ”depålinjen” och i resultatlistan var 
Sigge 4 sekunder före Boo Brasta, med Källström 
på 3:e plats.

6-timmars EM tävling 
Nürburgring 3 juli 1966, 

Enligt B.E.S. hade man inte demonterat motorn 
efter Karlskoga, utan de båda arbetskamraterna 
lastade Sigge:s fabriksbil PA 15069 på den till 

Velodromloppet 8 maj 1966 Sigvard Johanssom i ledning före Källström i Cooper och Olof Wijks Abarth. Foto Hans 
Bejnoff ( tidigare publicerad i Classic Motor nr3 2004)

Sigvard Johanssons  transportbil en Ford transit som på 
bilden förlängds jämfört med ursprungliga versionen ( 
S.J. fotoalbum)
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transportbil ombyggda Ford Transiten, som 
Sigge haft några år. Bilen hade nackdelen av 
att vara lite kort för Saab 96:an så ekipaget 
blev baktungt och synnerligen lättstyrt!
B.E.S. Berättar att färden ner genom Tysk-

land började med S.J. vid ratten, men framåt 
kvällen vakande B. E av att det dunkade och 
skakade till, då hade Sigge slumrat till och 
Transiten var på väg upp på trottoaren, så 
man fick omgående byta förare.

Som andreförare till tävlingen hade man 
kallat in Gösta Karlsson från Varberg, som 
egentligen hade slutat köra som fabriksförare 
i och med slutet på 1965 års säsong, men 
att få köra en 6-timmars tävling på ”ringen”, 
som var Göstas favoritbana och av dåtidens 
förare betraktades som en SAAB-bana, gick 
nog inte att tacka nej till. Tillsammans med 
Gösta kom också hans mångårige mekaniker 
Lars-Erik Aronsson.
Som ytterligare uppbackning hade Saab-

ekipaget motoringenjören på tävlingsavdel-
ningen Nils Gunnar Svensson, som åkt ner 
till tävlingen med sin gode vän Lars Hallberg 
troligen i Saab Sport tillhörig Saab AB.

Även här såg konkurrenterna att Saaben 
gick fort på träningen och efteråt kom huvud-
konkurrenten i EM–serien Abarths lagledare 
över till Saabgänget och påpekade att bilen 
inte var klassad med 70 liters tank, så om ni 
använder den i tävlingen kommer vi att lämna 
in protest! Det var inget annat att göra än 
att demontera den stora tanken och låna en 
vanlig 40 liter tank från antigen Göstas eller 
Nils Gunnars landsvägsbilar.
Tävlingsbilen hade både framhjulsvinklar och 

bakaxel med minuscamber (i enlighet med 
Sigges racingkoncept). Efter ett par tränings-
varv fick man byta till de större racingdäcken 
pga. att motorn övervarade på långa rakan.

I tävlingen startade 82 bilar. Startnummer 
103 var en Saab 96 special med S.J. och G.K. 
Av bilderna kan man dra slutsatsen att det 
var en extremt varm helg. 
S.J. startade tävligen och kom in för tankning 

och förarbyte efter 1 tim. med en ledning på 
5 min. Gösta tog över och hade naturligtvis 
inga problem att hålla ledningen. Man kunde 
gå i depå för tankning och förarbyte varje 

En glad Sigge efter ett träningspass med PA 15067, i 
samband med 6-tim på Nürburgring . (Foto N.G.S.)

F. v. okänd, Bengt Erik Ström, Sigvard Johansson, Gösta 
Karlson och Nils Gunnar Svensson (Foto N.G.S.)

F.v. Lars Erik Aronsson, Bengt Erik Ström och Lars 
Hallberg vid Sigges fabriksbil. (Foto N.G.S.)
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timme utan att förlora ledningen. Det svenska-
ekipaget vann sin klass (Division 1/ 850 cc) och 
kom i mål som 19:e totalt av de 38 som kom i 
mål av 82 startande
 Detta betraktade Sigvard som sin en av sina 

största framgångar under sin långa karriär som 
Saabförare. Även G.K. betraktade denna vinst 
som en av de störta framgångarna i karriären.  
På frågan om det verkligen kunde varit 97 hk i 

motorn svarade Gösta: det var utan tvekan den 
bästa motorn jag kört. Jag förbättrade min varvtid 
från tidigare tävlingar med 20 sekunder!!!!”
Mekanikerna som var med på Tysklands även-

tyret Bengt- Erik Ström och Lars Erik Aronsson 
berättar än idag om den minnesvärda ”resa” man 
fick då de åkte ärevarv runt ”ringen” med Gösta 
Karlsson.

6-timmars EM tävling 
Snetterton 30 juli 1966

Nästa EM tävling bilen kördes i var 500 km täv-
lingen på Snetterton den 30/7. Inför denna tävling 
hade man troligen pga. sommarsemestern, inte 
hunnit renovera 97 hästarn så bilen var utrustad 
med den s.k. reservmotorn som enligt B-E.S. var 
nästa lika bra, den hade bromsats till 96 hk. Förare 
denna gång var också S.J. och G.K. Men som G.K. 
uttrycke det ” Sigge körde en vevstake ut genom 
blocket” och man fick bryta.

Sigvard Johansson och Gösta Karlsson överst på 
prispallen. (Foto N.G.S.)

Segerhyllning för Gösta och Sigge. (Foto N.G.S.)

Från Stig Johanssons fotoalbum, 6 tim tävling på 
Snetterton med reservmotorn (96 hk), där Sigge och 
Gösta sedan tvingades bryta.

Slutet på 2-taktsepoken

Huruvida 97-hästarn användes i övriga tävlingar 
denna säsongen är inte känt men troligt.
Av resultatlistorna på www.svenskracing.se, kan 

man utläsa att Sigge kom 2:a i Midnattsoloppet i 
Skellefteå i ett starkt startfält med svenska topp-
förare i både Cooper och Abarth
I SM finalen på Karlskoga i oktober 1966 kom 

Sigge på 4: plats. 

SIGVARDS TOTALPLACERING I 

SM FÖR LANDBANA 1966 

BLEV 4:E  PLATS
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Vintern 1967 körde Sigge Is-SM med 2 -taktaren 
och sedan ”pensionerades” den till förmån för en 
grupp 5  V 4:a. Sommaren 1967 såldes PA 15067 
till den kände danska Saabföraren och Saabhand-
laren Keld Hansen 
Vi vet med säkerhet att 97-hästarn inte gick med 

i köpet eftersom S.J. av chefen på tävlingsavdel-
ningen Bo Hellberg, fick i uppdrag att montera 
denna i en Johnny Walker Formula 4 bil (FW4). 
Bilen var byggdes i England och i denna version 
fått en uppdatering av karossen, med hjälp av 
aerodynamiken Frank Costin (en av grundarna 
till Cosworth). I hemlandet var Johnny Walkern 
vanligvis utrustades med en 250 cc Villers MC-
motor.  Troligen hade man tänkt att detta skulle 

kunna bli en Formula Saab, för att ta upp konkur-
rensen med Formel Vee, som ju byggde på VW 
delar.  Tyvärr klassade bilen inte in i Sverige, Sigge 
körde den i någon tävling och var väsentligt snab-
bare än FVee bilarna. Den användes också några 
gånger i England.
Bilen och motorn finns kvar i familjen Johansson 

ägo efter att Sigvards bortgång.

Många av dagen Saabtrimmare skulle nog vilja 
se hur motorn ser ut invändigt och den önskan 
vet jag delas av dess ursprunglige upphovsman 
Bengt Erik Ström

Ulf G Andersson (copyright)
Uddevalla januari 2015

På tävlingsverkstadens garagegård en skinande ny Johnny Walker FW4 Formulabil med Saab motor. I bakgrunden på 
den högra bilden ses Sigges fabrikssbil 1966. (Foto N.G.S.)

Trollhättan september 2011, Sigvard Johansson framför 
en liten del av prissamlingen med segerpokalen från 
Nürburgring 1966 i mitten på översta hyllan. Foto U.A.

Varberg september 2012: Gösta Karlsson  i garaget 
med minnen från Nüburgring 1966 (Foto U A)
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Bra drag på Knutstorp revival !
Picko Troberg är en välkänd racingförare med många ideer och en av årets höjdpunkter in-

träffade i Maj 2014 då det var dags för premiär för Knutstorp Revival och fin historisk racing. 
Saabarna var representerade främst med 1000-cupbilar.

29
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2014 började som van-
ligt med en månadsträff 
på Bialitt 
Här vi samlas andra tors-

dagen varje månad året 
runt. 2014 provade vi att 
ha bakluckeloppis på några 
av våra månadsträffar. 
En hel del prylar bytte 

ägare och Saabsnacket var 
igång som alltid.

Vår Saabvän Jan Nilssons 
hustru Eva anordnade en 
marknad med Jans alla 
Saabdelar och bilar och en 
hel del folk kom och fyn-
dade. Många minnen efter 
Jan kom fram och det hela 
blev lyckat.

Bakluckeloppis på Bialitt

Några av Jans bilar till 
försäljning. Den blå 99an har 
tillhört prins Bertil.

I byn Harlösa anordnas 
fordonsträffar varje månad 
under vår, sommar och 
höst. I maj var temat Saab 
och klubbens medlemmar 
ställde upp med en bra va-
riation av av modeller och 
årgångar.

Blandade Saabmodeller 
framför hotellet i Harlösa.
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Tisdagsträffarna i Lödde-
köpinge har vuxit och Saab 
Skånia brukar alltid ställa 
upp med en hel del bilar. 
Silltalriken är oftast god och 
rekommenderas!

Blå gänget på plats en 
tisdagskväll i Löddeköpinge.

Motorhistoriska klubben i 
Skåne fortsätter sina träffar 
och vi i Saabklubben är alltid 
på plats. Gröna träffen på 
våren är alltid på Kristi him-
melfärdsdag och drar alltid 
mycket folk och fordon.

Saabar av oliks modeller 
på Hemvärnsgården i 
Kyrkheddinge.

När hösten närmar sig så 
anordnas Gula träffen på 
samma ställe och om inte 
höstvindarna är allt för vassa 
så brukar denna träff vara 
välbesökt.

Fika i höstsolskenet
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Vår årliga marknad hos 
Wigrens i Saxtorp har nu 
blivit en tradition. Årets 
upplaga blev det en lyckad 
tillställning även om korven 
tog slut. Wigren har lovat att 
korven skall räcka 2015!

Vid Saxtorps marknad börjar 
kommersen komma igång.

På gamla flygflottiljen vid 
Ljungbyhed anordnas några 
träffar varje sommar och 
Saab är ju starkt förknippat 
med flyg. Det hela kallas Fly 
n Ride och drar mycket folk.

Här ses några av de Saab:ar 
som Finns hos Wigrens I 
Saxtorp.

Till höger: Ingvar informerar om 
Toppola och Saabklubben.
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Motorhistoriska klubben 
i Skåne anordnar varje år 
sin Thulinträff på citadellet i 
Landskrona. En värdig plats 
att visa upp sina klenoder. 
Saab Skånia har faktiskt vun-
nit några pokaler för bästa 
klubb men 2014 blev det 
inget pris.

Några av våra klenoder. Även 
våra danska vänner var på 
plats.

En Saab 95a är ett praktiskt 
och säkert fordon.

Saab Skånias sommarträff 
brukar bestå av ett litet 
rally i sommarvärmen men 
2014 provade vi ett nytt 
grepp med en träff hemma 
hos Kenneth och Irene Nils-
son. Det blev lyckat enligt 
deltagarna.

Irene på språng med tom 
kaffebricka.
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En av Skånes Saabförsäljare är 
Otto Olsson i Tomelilla och under 
året firade man 90 år. Jag tog en 
tur dit och tog några bilder av de 
Saabar som fanns på plats.
Året avslutades som vanligt med 

ett Skånskt julabord på Bialitt. 
Detta har också blivit en tradi-
tion och Bialitt serverar gott och 
rikligt.

Saabmys i skuggan.

Till höger en snygg 95 servicebil och 
nedan ser vi ytterligare ett antal 
fordon I Otto Olssons samling.

Detta var något av vad vi sysslat 
med under 2014. Många medlem-
mar har deltagit i diverse träffar 
och tävlingar men allt får tyvärr 
inte plats. Vi har samlat en hel 
mängd bilder på sidan http://saab-
klubben.se/skane/media.html där 
alla är välkomna in och botanisera.
Året 2014 är något jag helst vill 

glömma. Ibland säger kroppen till. 
Var sjuk nästan hela året så jag 
kunde tyvärr inte deltaga i alla 
evenemang. Dock ställde Saabvän-
nerna upp så det blev lyckat. Jag är 
nu åter på topp och ser fram mot 
ett fint 2015!

Bengt Åkesson
Ordf Saab Skåniasektionen

Text: Bengt Åkesson
Foto: Ingvar Svensson, Bengt Åkesson
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Någon som vet hur detta gick?
Detta klipp ur tidningen Arbetet från den 10 September 1986 fick redaktionen från Helge Persson 

I Vankiva. Hör gärna av er till redaktionen om ni vet något om eller runt detta projekt!
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Rundtur i Vallebygden
Under maj månad, de senaste tre åren har Ken-

neth och Birgitta Björck  anordnat en rundtur i 
den vackra Vallebygden i närheten av Skara mellan 
Vänern och Vättern. Vallebygden består av ett an-
tal naturreservat som har behållits orörda sedan 
den senaste istiden. 

Samling och start har skett vid Varnhems klos-
terkyrka och vi har åkt en ny runda för varje år 
med fikauppehåll på lämpliga ställen. År 2012 
stannade vi till vid Flämslätts stiftsgård med 
utsikt över Flämsjön och 2013 gjorde vi upphåll 
vid Silverfallet.

I somras gjordes fikastoppet hos Niklas Enander 
i Horn, där vi fick se hans samling av bilar och 
bildelar. Sedan har turen gått tillbaks till Varnhem 
och Atelje Holgers i Norra Lundby. Där har vi 
avslutat dagen med en tipspromenad där för-
stapriset har bestått av en tavla med Saabmotiv 
målad och skänkt av Lasse Holgersson.

Text och foto 
Kenneth & Birgitta Björck

Nedan ser vi vinnaren av 2013 års tipspromenad: 
Anna Gunnarsson med den Saabtavla som utgjorde 
1:a priset. En Saabkö på väg in till atelje Holgers på fika 

och demonstration. Ägaren till den blå tvåtaktaren 
heter Jörgen Johansson från Karlsborg.

Ateljeägaren Lasse Holgersson tar sig en titt på alla fina Saabar som besöker honom
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Bilar uppställda inför start vid Varnhems klosterkyrka.

Från uppehållet hos Niklas Enander 2014. På bilden är från.vänster
Lilian o Janne Liedberg, Trollhättan, Berit Vidarsson, Alf Lönngren o Roland Vidarsson, ordförande i Trollhättesektionen.

Sonetten till vänster ägs av Göran o Gulli Johansson 
från Falköping samt tvåtakts-sonetten av Jan-Erik 
Hallberg från Moholm

Bild från uppehållet vid Silverfallet utanför Lerdala 2013. 
Den röda långnostvåtaktaren tillhör artikelförfattaren.



38

Teknikens Värld / Klassiska Bilar på besök
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Teknikens Värld / Klassiska Bilar på besök

39
Per Berglund forsar fram på skogsslingan I Stenfors
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Reportageträff i norr
Biltidningen Teknikens Värld är huvudsakligen förknippat 

med nybilstester och reportage men har sedan några år en 
dottertidning med namnet Klassiska Bilar. Denna vänder sig 
till läsare  vars intresse handlar om veteranfordon i alla dess 
former. Med ett par veckors förvarning fick Norrlandssektio-
nen en förfrågan om att ställa upp med lämpliga bilar för ett 
reportage med tema: Saab i vintermiljö. 

Förslaget blev att en trio bestående av en Saab 92 och en Saab 96 till-
hörig Johnny Andersson samt en Saab 93 vars ägare heter Per Berglund 
skulle köra ett par upplogade ”specialsträckor” i Stenfors hemma hos 
Johnny. Konceptet godtogs av reportageteamet och datum spikades till 
lördagen den 24 januari. 
För att skapa lite stämning runt det hela, inbjöds ett gäng Saabåkare 

från Umeåtrakten till att agera förbilar i skogen åt gammelbilsgänget. 
Johnny ordnade föredömligt nog också förplägnad i form av hamburgare, 
parisare och kaffe åt hungriga besökare.
Fotografen Andreas Libell och reportern Erik Wedberg ägnade knappt 

tre timmar till intervjuer och fotografering av de aktuella fordonen såväl 
stillastående som i action på skogssträckorna. Den improviserade träffen 
samlade dessutom ett tiotal besökare varav några också tränade bort 
lite rattrost i skogen. 
Sen eftermiddag samt  söndagen ägnade sedan gänget från Teknikens 

Värld åt ett par separata reportage om ett par fordon/medlemmar från 
Norrlandssektionen. Sammantaget fick arrangörsgruppen med Johnny 
och Thomas Ramsell i spetsen ett mycket gott betyg för arrangemanget 
av Erik och Andreas. Ni kan se resultatet av deras arbete preliminärt i 
nr 2 och 3, 2015 av Klassiska bilar.

Text och foto Anders Johansson

Nedan till vänster Saab 96 V4 
från 1978 som körs av ägaen 
Andreas Bernhardsson
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Thomas Ramsell åkte för dagen Saab 99 
-72 EA automat med insprutning  Artikelförfattarens Saab 99 LE -75 körs av sonen Johan Johansson.

Saabgänget från Umeå samlade inför hemfärden då fotografen passade på att låna traktorn för en helbild på oss. 
Foto Andreas Libell
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INT SAAB 2015
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Ny banträff Mittsvergebanan
I Maj i fjol körde Svenska Saabklubben sin första organiserade banträff på Mittsvergebanan utanför 

Härnösand. Detta avser vi att försöka göra även i år. Ännu så länge är inte alla detaljer spikade men 
målsättningen är att det ska ske någon av helgerna i mitten av Maj. 
Vi räknar med att i år samköra arrangemanget med STCS
Kontaktman för arrangemanget är Magnus Höglund. mailto:magnus.highland@gmail.com 070-343 

06 46.
Då det börjar närma sig så lägger vi ut aktuell information på vår hemsida i vanlig ordning.
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Säljes

Till Saab 2 Takt och V- 4 
Från 1950 - 80

 Åter i lager 881219 nav till fläktlagret till V4 76 - 80, 
byter du fläktlager så hoppa inte över att byta navet, så 
slipper du ifrån att byta cellpaketet i kylaren när fläktv-
ingen släpper från lagret och går i kylaren.

 
Varför inte köpa en fläktrem till din Saab 2T - 64 och 

lägga i kofferten när du ska ut och åka på träffar och 
marknader. Till 2T - 68 har vi också strålkastarinsatser i 
H-4 utförande givetvis med bubblat glas så du inte förstör 
utseendet på din kortnos eller långnos, passar även till er 
som har en USA front på er långnos.

 
Allt finns i prislistan 2015 som blir din för 60:- SEK till 

plusgirot 475 06 59 - 7 eller i ett kuvert, glöm inte ditt 
namn och adress.

 Motor 1500cc. motor och växellåda renoverad 1994. 
Nya skärmar av plåt runtom samt innerskärmar fram 
gjordes vid samma tillfälle. Bilen är försedd med Simoniz 
2” avgassystem, KYB - stötdämpare (progressiva), bred-
dade plåtfälgar, kromade kofångare, (originalkofångarna 
finns kvar) och SAAB:s sportöverdragsklädsel. Bilen är 
även försedd med drag. 

Saab 96-V4 1979 årsmodell

Utrustning utöver bil - nyrenoverad växellåda, reno-
verad dubbelportsförgasare med insug och en isärtagen 
1700cc motor. Nästan komplett renoveringssats till mo-
torn extra vev- och balansaxel med lager samt diverse an-
nan utrustning. Den utrustningen är en lackerad front för 
runda lyktor med nya insatser och kromgaller, extraljus, 
tre st gamla originalplåtskärmar, 15” GB - fälgar fyrbultat, 
15” (SAAB 900) - fälgringar kromade (Volvo 164), repara-
tionshandbok V4 samt div. annat övrigt materia

Beredd att sälja extrautrustningen separat, 
totalpris 49 000:-. Bilen är garagerad till sista april. 

Jahn Östberg
Frimodigsgattu 1
793 70 Tällberg
070-3865208
jahn.ostberg@gmail.com

SAAB 96-65, grå, stått 20-30 år på en loge, 
hyggligt bra i karossen, många reservdelar ingår. 
Prisidé 6.000kr.
Lars-Inge Björklund, 
Hyllhult 4346, 
281 91 Hässleholm, 
0451-34091, 070-511 61 58
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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.

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

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 

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

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-
relaterade produkter. De har den officiella 
SaabsUnited-shopen och är officiell återförsäl-
jare av Hirsch. Saabklubbens medlemmar har 
10 % rabatt på samtliga artiklar (förutom kam-
panjprodukter). För att ta del av rabatten, ange 
klub3df761dpa vid beställning

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.

ANA-TROLLHÄTTAN AB
Mot uppvisande av giltigt medlemskort lämnar 
ANA-Trollhättan 15% rabatt på Saab orginal 
reservdelar och tillbehör

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% 
rabatt på det flesta delarna till SAAB om inte 
annan rabattsats står angiven.Beställningar görs 
via telefon eller mail. Glöm inte att ange ditt 
medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se
Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-
0921928
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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 
torsdagen 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

Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden och 
vintern/vårens träfftillfällen blir onsdagen 11 Mars 15 April samt den 6 Maj. 

Sommarens träffar inleds sedan med avrostningsträff I Burträsk den 16 Maj
Saabträff i Olofsfors den 13 Juni 

För uppdaterad information se: norrland.saabklubben.se
samt nästa nummer av Bakrutan

Norrlandssektionens  
Träffar våren 2015

Saab Hallandia träffar 2015
22/3  Björkäng Vägkrog
19/4  Jännaholms bilsalonger, Skånes Fagerhult
17/5  Vårrally
15/7  Krogsered

8/8  Sjönevads Marknad
30/8  Höstrally
12/9  Falkenberg Classic
18/10  Björkäng Vägkrog
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Inbjudningar
Hej alla bilklubbar!

2015 kör vi vårt sjätte sportbilsevent. Våra teman har varit Tesla, E-type, Aston Martin, 
Lambo och Ferrari. Årets tema är Porsche.
Vi har haft besök av klubbar från Nyköping, Norrköping, De Tomaso, Opel GT och Miata. 
 
Den 15 augusti kör vi vårt numera traditionella Stadsrace. 32 bilar, som kör en bana mitt inne i 

Västervik två gånger på så lika tid som möjligt. Kortege genom Västervik, 130 sportbilar 2014, ut till 
Gränsö Slott, där vi intar en buffé.  Buffén är en av våra höjdare. I år var vi 235 personer, som åt och 
drack gott och njöt av presentation av ett antal sportbilar i bordshöjd, som BMW i8, Ferrari Dino 
och Ferrari F1 1960.
 
Söndagen den 16  har vi vår utställning. 
Vi erbjuder er klubb att ha ert sommarmöte i 

Västervik. Ni kan bo ekonomiskt på Hotell Fängel-
set, Lysingsbadet eller exklusivare på Stadshotel-
let eller Gränsö Slott. 
På www.sportbilsdagen.se finns mer info. 

Hälsningar
 

Torgny, Frogeye och Magnus, Lamborghini Islero.

Veteranfordonsträffar Holmen onsdagar 17-21

Vi har under två tidigare år haft lite fikaträffar på cafe Holmen i Mariestad precis vid Vänerns kant
 
I år kommer vi ha lite teman på våra träffar och då den 26/8 svenska fordon
 
Ni är ju alltid välkomna någon onsdag under sommaren men det vore extra kul om det dök upp lite 

mera svenska fordon då dessa är i minoritet.
 
Övriga träffdatum med teman är:
 
20maj         HDCS Harley Davidson club sweden
3 juni          Svenska Mustangklubben
17 juni        Corvette club sweden
1 juli            Skaraborgs sportvagnsällskap
5 augusti     Mc och mopeder
26 augusti   Svenska fordon
 
Vi kommer under rockhelgen 28-29/8 att ha en hotrod träff på lördagen kl 10,00
 

Med Vänliga Hälsningar
Tomas Sundler / Folkparksföreningen Mariestad ( i samarbete med Mariestads fordonshistoriska sällskap)
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SAABMARKNAD
 I SAXTORP

INSLÄPP SÄLJARE 0800 MARKNADEN ÖPPNAR 0900

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://saabklubben.se/skane/index.html

KRISTER WIGREN 046-776016  BENGT ÅKESSON 0415-40222

VÄLKOMNA TILL SAXTORP!

LÖRDAGEN 23 MAJ 2015

Saabträff i Höör 25 april 2015
Vi upprepar förra årets initiativ med en Saabträff i lilla Höör.
Datum: 25 april 2015.
Plats: Industrigatan 1 utanför Colorglo´s och Åkessons Bilvårds lokaler.
Klockslag etc meddelas senare.
Träffen är öppen för alla Saabälskare, med eller utan bil och vi kommer att ordna en
typ av loppis för delar och tillbehör.
Håll utkik, på klubbforumet så återkommer med mer info framöver..

MvhMicke

Saabträff i Borlänge 23 maj 2015
Vi fortsätter med de populära försommarträffarna i Borlänge. För varje år har har antalet deltagare 

nästan dubblerats och 2014 var det omkring 50 ekipage. Allt från en av landets äldsta rullande 92’or 
och alla tänkbara modeller inklusive en SAABO till racebilar med både ljud och kraft.

I år bygger vi vidare på det som var bra sen tidigare men det kommer lite nyheter också. Spika 
datumet i era kalendrar och håll koll på tråden för uppdateringar. Med det vi hört så räknar vi med 
att det kan bli en dubblering igen av deltagarantalet!

Calle / Henrik / Benny
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Svenska Saabklubben 
Tegelvägen 7
723 48 Västerås

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2015: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

Ordförande: Vakant ordfo-
rande@saabklubben.se
Vice ordf. Lars Mårtensson
Aspnäsvägen 10 177 37 Järfälla
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: 2014-03 
Lösenord: ”lamelll”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Lars Mårtensson

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 reservdels-
verksamheten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning 

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Ledamot Bengt Gustavson
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
              Redaktör Bakrutan: 

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@...

över disk Tisdag-Fredag mellan 12,30-16,00. 
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
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Nya Medlemmar Välkomna !

Bakre omslag: Saab 9-5 Aero 
2002 på Flatruetvägen, Sveriges 
högst belägna väg.
Foto Magnus Myrenhammar

6145 Mikael Johansson Kungsbacka

6146 Lena Bruse jönsson Marieholm

6147 Bengt Andersson Rörvik

6148 Robin Karlsson Väse

6149 Ulf Sigurdh Vetlanda

6150 Jerzy Semkowicz Askim

6151 Niklas Högberg Kristinehamn

6152 Christer Sandin Ånge

6153 Bengt Johansson Sätila

6154 Simom Melis Bratislava

6155 Arne Jönsson Ljungby

6156 Tommy Filipsson Haverdal

6157 Tommy Berglund Ursviken

6158 Patrik Zetterlund Skoghall

6159 Göran Hörnlund Arboga

6160 Axel Werkelin Nyköping

6161 Sigurd Gladhaug Kolbotn

6162 Peo Larsen Sysslebäck

6163 Magnus Smestad Trysil

6164 Gert-Olof Nilsson Veddige

6165 Christian Von baillou Munsö

6166 Thomas Rosedal Enskede

6167 Worldpay Ap ldt London

6168 Öyvind Svinvik Suma

6169 Oliver Villian Vermouillet

6170 Peter Nilsson Uddevalla

6171 Philip Szente Halmstad

6172 Tomas Granström Älvsbyn

6173 Tore Kvaale Siljan

6174 Roland Gustafson Timmersdala

6175 Trond Humborstad Målöy

6176 Uwe Brueggenkamp Bielefeld

6177 Per Almroth Sparsör

6178 Kari Vänttinen Esbo

6179 Matts Karlsson Mariestad

6180 Magnus Johansson Danderyd

6181 Stefan Kortemäki Hedemora

6182 Torgny Johansson Hässleholm

6183 Kjell Helander Förslöv

6184 Harri Vuorenmaa Katrineholm

6185 Patrik Törngren Karlstad

6186 Roland Gustafson Kristinehamn

6187 Jonas Claar Borås

6188 Magnus Nilsson Röke

6189 Stig Bäckström Härnösand

6190 Per Olav Becher Oslo

6191 Bengt Johansson Sätila

6192 Fredrik Lundblad Borensberg

6193 Nils Elfving Forsvik

6194 Olof Wallgren Åtvidaberg

6195 Bertil Johansson Sjömarken

6196 Stefan Constantin Uddevalla

6197 Lars Magnus Bredberg Huddinge

6198 Anders Smedsaas Härnösand

6199 Juha Taanila Kemi

6200 Magnus Svanberg Bollebygd

6201 Niel Ryder Nottingham

6202 Alexander  Rajula Linköping

6203 Erik Lycken Stockholm

6204 Gustaf Josefsson Sandviken

6205 Emil Liljegren Västra Frölunda

6206 Erik Hansen Roskilde

6207 Patric Snadberg Luleå

6208 Peo Rosén Eskilstuna

6209 Charlotte Ekfeldt Ängelholm

6210 SIw Johansson Lidköping

6211 Tommy Tomsson Visby

6212 Roland Persson Malungsfors

6213 Erik Parkman Nordingrå

6214 Lars Haglund Grästorp

6215 Alette Bagge Bromma

6216 Ulf Nordeke Angered

6217 Sven-Erik Svensson Holsbybrunn

6218 Kim Nilsson Agunnaryd

6219 Per Svensson Backaryd

6220 Bonnie Thorén Tibro

6221 Per Persson Föllinge

6222 Henrik Jakobsen Grindsted

6223 Daniel Nilsson Domsjö

6224 Nils Christian Wilhelm Celle

6225 Anton Wikhede Sävedalen

6226 John Sundström Finspång

6227 Erik Svärd Pålsboda

6228 Gyrstinge VVS A S Ringsterd

6229 Andrew Carruthers Ludvika

6230 Gunnar Rehnström Mullsjö

6231 Cliff Rickard Frösön

6232 Bengt Persson Häggenås

6233 Borre Midtlien Lillehammer

6234 Simon Coleman Buckinghamshire

6235 Esko Salow Trollhättan

6236 Daniel Sörlin Ramsele

6237 Cristophe Egel Champmotteux

Ingegerd Olsson Omne 210 Nordingrå

Morgan Holmgren Skogsvägen 3 Trollhättan

Oskar Persson Husbyvägeb23 A Borensberg

Aston Åberg Fjädingslövs byaväg 12 Trelleborg

Margareta Rudin Oxelvägen 57 Älta

Nya familjemedlemmar
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INTRESSEANMÄLAN !!! 
Till dig som behöver utrymme till dig själv och dina bilar !

GRYTTINGE f.d. Brandstation.

Centralt belägen mellan Marieholm och Röstånga i Skåne. 
8 km till Svalöv, 20 km Eslöv, 30 km Landskrona, 40 km Lund, 50 km Helsingborg, 55 km Malmö. 
Avstånd till Saab-Skånias klubbstuga 200 m . Fastigheten ligger i ett naturskönt område med vida 
vidder och nära till Söderåsen och dess nationalpark.

Huset är en gedigen tegelfastighet, med 4 plan , källare,  bottenvåning med bl.a. bilhall 140 kvm, 
lägenhet med 5 rok och vind , därutöver ett slangtorn , varje plan är på ca 170 kvm.

I bilhallen finns det utrymme för en billyft och det finns el, vatten och värme.

Fastigheten ska säljas i vår/sommar.
Jag har skrivit intresseanmälan då mäklare ej är inkopplad ännu, När priset är satt efter kontakt 
med mäklare hör jag av mig . En intresseanmälan är inte bindande på något vis , mest för att skapa 
kontakt.

Har du frågor så kontakta Ulf Stensson på 0724241591 . 
Personlig kontakt är önskvärd så mejl besvaras ej!




