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Fairlane -67

Hej! jag tänkte berätta lite 
om våra bilar, vi är Krister Fogelin och 
Christina Sundeck från Borensberg. 
Vi blev med i Fordklubben 1988 i 
samband med att vi köpte en Galaxie 
-65 cab. Samtidigt hade vi också en 
Firebird -70 som vi senare åkte drag-
racing med -94 till -98 då den såldes.

Galaxien såldes -93 och Christina 
ville ha något smidigare att åka till 
skolan i då hon pluggade på uni-
versitetet i Linköping. Vi åkte runt 
och tittade på diverse Mustanger 
men valet föll till sist på en Fairlane 
-67 i Jönköping. Den köpte familjen 
Strandheim ny 1967. Vi åkte några år 
med den som den var, men tröttnade 
på den slöa 289 motorn. Av en tillfäl-
lighet fixade Christinas pappa Agne (som har skruvat 
Ford Fe innan vi föddes) en 428CJ som blivit ”över” 
från en Shelby -68. Vi helrenoverade och balanserade 
motorn samt försåg den med lite trimgodis.

Växellådan som följde med var renoverad men för-
sågs med ett nytt preppat ventilhus. Nu skulle ”bara” 
motorrummet snyggas till lite. Jag rev av skärmarna 
för att kunna lacka bättre, men oj, där var visst rost 
i torpedväggen! Det slutade med att vi demonterade 
hela bilen och gjorde allt plåtrent. Rosten svetsades 
och karossen spacklades och slipades för lack.

Inredningen lämnades till en sadelmakare och han 
bytte endast några bitar i framstolarna samt sydde 
om sömmarna och bytte stoppning. Innertaket bytte 
Christina.

Det blev sedan ett par sabbatsår för barnafödande 
och husbygge. Efter det kom lacken på och bilen plocka- 
des ihop och blev ”färdig” inför Classic Car Week 2004. 
Premiärturen till Rättvik slutade i katastrof!  Ventilerna 
skar i Leksand vilket visade sig bero på att en så kallad 
kunnig motorfirma monterat supertäta ventiltätningar.

Detta medförde att lyftarna gick ner sig, krokiga 
stötstänger, original CJ-kammen var rund, spån i olje-
pumpen och repor i lagren. Som tur var klarade sig 
veven och loppen utan märke. Den här gången höjde 
vi ribban och portjusterade samt renoverade topparna 
själva med rostfria manley-ventiler, brons-styrningar 
och paraplytätningar från y-block som klarar högre 
lyft. (En FE-motor får INTE ha några andra tätningar än 
paraply!) Lätt honing av cylindrarna samt nya ringar 
på TRW-kolvarna. Veven som endast är slipad 0.010 
polerades och fick nya King race-lager inkl. kam-lager.

En ny Howardkam med lyftare, stänger, fjädrar, kam-
drivning mm monterades.

Melling oljepump ihop med djupare sump och 8 liters 
tråg förser motorn med frisk smörjning. Edelbrock per-
former rpm insuget ägnade jag en dags portjustering 
åt vilket krävs då de endast är ämnen när man tar 
dom ur kartongen! Hooker competition-headers samt 
en Holley 750 ur deras proffsserie som är flödestestad 

inhandlades. Nu åkte motorn i igen och 
den gick väl skapligt. Jag var inte riktigt 
nöjd men vi åkte på till olika träffar med eller 
utan husvagn.

428:an fick ett nytt MSD tändsystem, den startade 
bättre och gick renare men orken var lite för dålig för 
att vara en 7-liters motor i en midsize-kaross. Men när 
bilen gått över 500 mil började det hända grejor, det 
gick att öka på tändningen samt öka på bränslet. (Jag 
fick tips och råd från holleysupport i USA eftersom den 
var körd i bänk och de ville inte att man ändrar hur 
som helst.) En fördel var också att jag fick ner tempe-
raturen på motorn några grader genom att omplacera 
oljekylaren. Nu går det att stå i cruisingkö på tomgång 
nästan hur länge som helst och motorn går inte över 
95°C. Nästa steg var att byta ut 8” axeln mot en 9”. Det 
gjorde Agne och jag förra vintern. Det blev diffspärr 
och 3,50 utväxling, nya förstärkta fjädrar o fästen bak 
och fram, nya bromsar, nytillverkad kardanstång och 
grövre avgassysem. Som kronan på verket monterade 
vi en uppsättning American Racingfälgar. Nu sparkar 
428:an på ordentligt efter mycket skruvande. Nu ska 
vi montera 4-p bälten samt kärl för olja och vatten för 
att kunna testa den på strippen. Det suger i rejstarmen 
kan man säga!

Vid sidan om Forden köpte jag 2006 min drömglidare, 
en Buick Limited Coupe 1958 i fint skick. Den är en här-
lig kontrast mot Forden, tyst, mjuk gång, tung och stor. 
Vi har i vår släkt alltid haft en viss kärlek till pick-up 
och suvar. Agne har en Bronco-88 ombyggd med 7.3 
diesel och vi har en Excursion med powerstroke 7.3 
diesel. Härliga bilar att dra husvagnarna med. 

Det var väl det hela jag hade att berätta och detta 
skrivande blev av för att jag är ny-opererad i ögat och 
har förhållningsorder att ta det lugnt, hur man nu gör?

MvH MedleM 754  
kriSter Fogelin ocH cHriStina Sundeck
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Grinpip och tallen

SoM de FleSta närvarande på årsträffen 2011 vet, 
lyckades jag sätta grinpip i en liten tall… med påföljd 
att bilen blev ca 5 cm kortare vänster bak. Svordomar 
uttrycktes en hel del, men det gör ju inte saken ogjord. 
Nåväl, gjort är gjort, det är bara att bita i det sura 
äpplet.

En hemfärd som inte gick i dur precis och en himla 
massa tankar om att ”nu ställer jag in resten av säsong-
en”. Senare var det dags att ringa försäkringsbolaget 
och berätta den dråpliga historien. Handläggaren vis-
ste inte riktigt vad han skulle råda mig till – han visste 
nämligen inga som jobbade med sådana bilar… och 
inte är det lätt med ekonomiplåt till dem heller. 

Deppigt värre, med tanke på att jag inte känner 
såååå många plåtslagare – det skulle ju vara min pen-
sionerade pappa då, men han har varit sjukpensionär 
sedan 20 år tillbaks så det var inget alternativ direkt. 
Så – var hittar man sådana?

Jo, man tar bilen och åker på onsdagsträff i Nyköping 
(så där bara för att det var bra väder och långtråkigt 
hemma), strosar runt där och ska precis till att åka 
hem och då förstås: Vad hittar man då? Larsson 
Customizing står med ett objekt och gör reklam för 
sitt fina arbete. Sambon gick fram och pratade lite 
med grabbarna och lyckades locka med sig dom till 
pip med trasig stjärt. Lite fotograferande och utbyte av 
telenummer och mail-adresser, senare åkte vi hemåt, 
på något bättre humör. Nu var det lilla problemet löst.

Säsongen rullade på (med trasig stjärt) och många 
kommentarer kom det… men det får man väl ta om 
man klantar sig, eller hur? Så en dag i fina september 
bar det iväg till Nyköping för lite omplåstring. Lite 
vemodigt att lämna ifrån sig pipen – han har ju aldrig 
sovit borta utan matte. 

En låååååååååång vinter utan bil i garaget och väl-
digt sporadisk kontakt med Henke, som  skickade lite 
sms och bilder ibland. Bl a hittade han sådant där 
fult som man inte vill ha – rost tror jag det kallas. En 

skärmkant, något anlupen blev åtgärdad också. Lika 
bra att göra när bilen ändå är inne, eller vad? Inte blev 
det helt billigt – men det blev jättebra!

Så äntligen kommer det ett sms – ”Grinpip är klar 
och du är välkommen att hämta när det passar dig”. 
Yahooooooooo, på chefen om kompledigt och sedan 
iväg till Nyköping. Och när man kommer fram så står 
grinpip så fint och väntar.

Lite kaffe och snack med grabbarna, sedan hemfärd 
i grinpip – med ny stjärt .

Så – tallen i Norrfällsviken – vi kommer igen !!!!! (Om 
den mot förmodan inte dött av färgflagorna som satt 
kvar).

Å alla ni där ute... OM olyckan skulle vara framme – ta 
i plåt (litar inte på trä längre) – jag kan VARMT rekom-
mendera Henke och Masen på Larsson Customizing!!! 

Ett stort tack för att de lade ner hjärta och själ på 
grinpip :)

tuija
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Detta nummer är framflyttad en månad så att vi 
får ett jämnare flöde på tidningarna. Tiden mellan 
nr 4 och nr 1 har känts för kort både för er och 
för mig.
Tyvärr blev detta nummer lite extra sent för att 
vi inte hade tillräckligt med material till tidningen 
i tid, men till slut så. Detta med material är ett 
ständigt problem och jag önskar att ni skickade in 
någon bild på er bil, projekt mm ni håller på med 
och någon rad om det hela. 
Har även funderingar på att göra en collagesida 
där jag bara sätter in bilder ni sänt in.
Jag har i och med detta år påbörjat mitt sista år 
som redaktör efter snart 4 år och jag hoppas det 
finns någon sugen där ute som vill ta över ett kul 
personutvecklande jobb som tar ca 8-10 timmar 
inför varje nummer att göra. Jobbet består i att 
mappa, redigera texter, göra ändringar och sam-
manställa materialet man får in från er medlem-
mar. Resten gör faktiskt vårt kära tryckeri och 
efter dem så korrekturläser man och gör ev. sista 
ändringar för att sedan gå i tryck. Tar man det 
någorlunda direkt när man får materialet, så går 
det snabbt. 
I övrigt så rullar det på och våren är här (alldeles 
för tidigt tycker jag) och bilsugen blir man.
Själv planeras det för fullt för årsträffen och Club 
of American Fords 36 år.

Ni som var medlemmar ifjol kommer att få ”Vi som 
var med Club of American Ford 35:e jubileumsår 2011” 
matrikel inom några månader är det tänkt. Matrikeln 
kommer bara finnas som jubileumsmatrikel i fortsätt-
ningen. 
I övrigt finns även matrikeln numera på nya hemsidan 
efter att du som medlem loggat in. Den ska vi försöka 
hålla ”up to date” så gott det går.

Så till Menyn.
•	 Detta	nr	ägnas	en	hel	del	åt	nya	inlogget
•	 Lite	mer	reklam	för	Årsträffen	”Be	there”
•	 Vi	presenterar	vår	tillträdande	kassör
•	 Lite	garagescener	bjuder	vi	på	
•	 Samt	en	artikel	om	när	olyckan	är	framme
•	 En	del	annonser	om	både	det	ena	och	andra.

Tills vi hörs i juni, så önskar jag er en skön vår och en 
glad påsk!
   
                                                                           

Jonas 
 

RPMRPM

Material ska vara redaktören  
tillhanda senast den 13 maj.

Vid frågor rörande detta,  
kontakta Ekbergh:
Tel: 070-893 43 03

Eller mail  fordredaktor@telia.com

nästa nummer  

utkommer i Juni

DraGracinGFonDen

klubben avSer att  betala ut pengar ur drag-
racingfonden. Bidrag kommer att ges till den/de med-
lemmar som kör aktivt eller påbörjar/påbörjat sin 
bana inom dragracingen.

Detta år har vi bara en mindre summa att dela ut  
p.g.a att vi ändrat system så att insamlade pengar 
under året först betalas ut nästa år och inte direkt som 
brukligt tidigare. Därför har vi i år bestämt att vi kom-
mer prioritera juniorer. För att ansöka pengar ur fon-
den, skicka in din ansökan till redaktören, så kommer  
styrelsen att granska och utbetala en summa till de 
sökande, förutsatt att de sökande uppfyller nedan-
stående kriterier:

1:  Du är vid ansökan medlem med inbetald medlems- 
 avgift för 2012 i CLUB OF AMERICAN FORD

2:  Du har ett vagnsnummer ELLER Du håller på att ta  
 din licens och avser att köra under sommaren.

Vi vill att du i ansökan uppger följande.
Namn	•	Adress	•	Telefon	•	Medlemsnummer	•	kon-
tonummer	du	önskar	att	pengarna	skickas	till	•	Ev	
Vagnsnummer	•	Vilken	Fordmodell	du	avser	köra	 
med	•	Årsmodell	•	Motor	•	Klass	mm	som	du	anser	
kan vara av vikt för att din ansökan skall beviljas.
Summan på bidraget kommer att sättas beroende på 
hur många ansökningar som inkommer till klubben.
Som motprestation kommer du få en dekal som du 
skall montera på din bil där det framgår att du spons-
ras av CLUB OF AMERICAN FORD.

Skicka in din ansökan senast den sista maj 2012 till: 
Jonas Ekbergh
Lillsjöhögen 496, 831 91 ÖSTERSUND
vicepresident@telia.com 
Vid frågor ring Jonas 063-91103 el 070-893 43 03 

Kanske har du upplevt något kul i 
bilsammanhang som kan vara värt 
att berätta i tidningen?
Kanske som en artikel, kanske som 
en krönika?
Jonas Ekbergh
Lillsjöhögen 496, 831 91 ÖSTERSUND
Tel 063-91103 el 070-893 43 03
vicepresident@telia.com

Vässa
    pe

nnan!
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     Juxtapod

   Läckra hojbyggen

                Miss  HotRod

                         Fräcka bilbyggen

         

 

 

 
 

ERBJUDANDEN FRÅN K-RAUTA. VECKA 16 GÄLLER 20/4 - 5/5 2010.
www.k-rauta.se

DET SOM 
GOMS I SN O,  

KOMMER  
UPP I T O
Efter månader av mörker börjar hus och 

trädgård komma ur sitt vinteride. Plötsligt 

stiger både temperaturen och lusten att 

bygga en altan, �xa till trädgården, lägga 

nytt golv eller vårstäda ordentligt i garde -

roben. Just nu har vi riktigt bra priser på 

allt som hör våren till. Välkommen in.

K ap- och gersåg
Bosch. PCM 8 S. Perfekt för preci -

sionssågning av breda arbetssty -

cken. Kraftig 1200 W motor för tu�a 

jobb. Utdragsfunktion med dubbelt 

spånutkast för sågning av breda 

arbetsstycken. Kaphöjder upp till 

70 mm och kapbredder upp till 

282 mm. Ord. pris 3699:-

2599:-

Högtryckstvätt
K5.85 MD Plus. Maxtryck 140 bar. Max 

vattenkapacitet 490 liter/h. 7,5 meter 

högtrycksslang på vinda. Variopower- och 

rotojetmunstycke. Tvättmedelsejektor 

med mängdreglering.

Ord. pris 3499:-

Gasolgrill
CADERO CB3-S001-C. 

Tre brännare. Temperaturmätare. 

1500x600x1200 mm. 67 kg. 

Ord. pris 3495:-

2695:-

Grillset
Landmann Set i 3-pack, trähandtag och rostfri. 

Ord. pris 199:-

20-22 april
Gärdehov

Häftig 
ramsänkt Rod

 Hopptävling med lowriders 

www.hotrodshow.se

ENTRÉPRISER
Vuxen (från 16 år)
Lördag 150 kr
Söndag 100 kr
Ungdom (8 - 15 år)
Lördag 75 kr
Söndag 50 kr
Barn (under 8 år) gratis
Familjebiljett söndag (2 vuxna + 2 barn) 200:-
HELGPASS 500:- (Entré hela helgen både dag & kväll/person)

2

ÖPPETTIDER
Lördag 10.00 – 17.00
Söndag 11.00 – 15.00

Rock´n´roll Night
Fredag 19.30 - 02.00
Lördag 19.30 - 02.00
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Från min sida att se detFrån min sida att se det
President Bladh

Börje Bladh 
Svärtebygget 6188    

281 92 Hässleholm    
0451-189 20 

borje.bladh@telia. 

HopplöSa objekt får en helt annan innebörd när man har en 
tonåring i huset. Vet inte, är deras favouttryck, klockan fungerar 
inte o deras telefon behöver ständigt fyllas på, fast dom inte ringer 
hem. Nånstans i dom mörka skogarna ska det finnas ett folkslag som 
placerar alla dessa individer i en koja i utkanten av byn. En idé som 
kanske går att utveckla för vår kultur, jag är öppen för förslag.

Den lilla tid som blir över när man varit pappa på heltid är inga 
konstigheter att fördriva. Även klubben behöver sin del, men det 
verkar ljusna på dom flesta fronter. Shoppen börjar att funka, ekono-
min är på bättringsvägen o en hel del nya medlemmar börjar trilla 
in. När vi nu börjar se fram emot nästa sommar, så var inte rädda att 
representera klubben, var man än dyker upp brukar folk komma o 
fråga en massa. Ordna gärna själva små lokala träffar hemmavid så 
folk upptäcker att vi finns. Att träffas o snacka Ford är ju bland det 
trevligaste som finns.

Sen en viktig påminnelse, glöm inte årsträffen. Ta chansen att få 
uppleva Höga kusten o träffa våra trevliga Norrländska medlemmar, 
en höjdare jag lovar.

Nu blir det inte mer för jag ska ut o leta koja för trötta pappor.
Vi Höörs

/Presidenten

     Juxtapod

   Läckra hojbyggen

                Miss  HotRod

                         Fräcka bilbyggen
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nya meDlemmar

klubben Har Fått nya MedleMMar sedan förra listan och  
t.o.m. 25 april som vi vill hälsa välkomna till vår gemenskap.  
Hoppas att ni kommer trivas och var inte rädd för att fråga om  
det är något.

Valter Cristiansen NORRKÖPING  Galaxie conv 1964 Mercury Comet conv 1963
Adrian Rudling BROMMA  Ford Country Sedan 1967
Urban Lindholm BERGEFORSEN  Thunderbird 1960
Tommy Wahlström GRUMS  Ford 500XL
Keith Einarsson ÅRJÄNG  Mercury Montclair 1969
Patrik Byström JUNSELE  Ford Torino GT
Robert Ljungqvist JUNSELE  Galaxie Cab 1967
Gustav Gustavsson ÖSMO  Lincoln Town car Cartier 1997
Martina Cato HELSINGBORG  Mercury Maruder S55 1963
Leif Qvist NORDINGRÅ  Ford Galaxie 500 1959
Jan Karlsson LOTORP  Thunderbird 1959
Steve & Marie-Christine Wannberg OLOFSTORP Ford Galaxie 500 1963
Berne Josefsson JÖMJÖ  Thunderbird 1960
Jonny Eriksson STURKÖ  Mustang 1965
Lars-Erik Engström SUNNANSJÖ  Thunderbird 1966
Robert Bolldén IGGESUND  Ford Fairlane XL 1966
Yvonne & Ambjörn Blom NÄTTRABY  Mustang Cab 1970
Bengt Stenberg ENKÖPING  Lincoln Premiere 1957
Göran Claesson HUSKVARNA  Edsel Corsair Conv 1959 

Varmt välkomna!
/StyrelSen

★ ★
★

★

★
★

★★

★ ★

★

Mittnorrlandssektionen kommer att  

närvara vid Sundsvall Custom & Rod 

Show med 2 bilar och Klubbshopen.  

Kom och drick en kopp kaffe och kolla  

på våra klubbkläder.

Mvh/Jonas 070-893 43 03
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BlivanDe kassör

anette lennMan Heter jag och kommer från 
Skärgårdsstad, 4 mil norr om Sthlm. Jag och maken har 
varit med på lite utflykter samt årsträffarna dom sista 
5 åren. Vilket härligt engagerat gäng.

Mitt bilintresse har väl inte varit allt för glödande, 
men efter sista årsträffen bestämde jag mig för att bli 
en bilentusiast, inte i kunnande, det får Patrik stå för, 
men i möten, träffar m.m.

Så jag köpte mig en Ranchero-59 förra sommaren. En 
härligt busig o sliten bil. Vaddå busig undrar ni kanske? 
Jo, när vi var ner till Bohuslän och skulle titta på den 
så sa dåvarande ägare att den alltid startar. Startade 
den? Nehedå, fast det var både varmt och sommar.
Efter en stunds mekande så startade han i alla fall, men 
det gnistrade bra i motorrummet. Det hade det ju ald-
rig gjort förr heller, naturligtvis. Fick ordning på även 
detta och då var det dags för en provtur. 

Patrik fick köra för sätet var helt utslitet så jag med 
mina modiga 155 cm, nådde helt enkelt inte upp.  Iväg 
bar det och då flög förardörren upp, stopp igen och en 
stunds pillande och iväg. Då var det motorhuvens tur 
att visa bringan. Då sa jag till Patrik, ”han busar med 
oss, den här ska bli min busiga Brutus” och så vart det. 
Hemvägen fick vi ta i 2 etapper, det var värmebölja och 
en nästan obefintligt säte och en pinne som gaspedal 
krävde sin man.

PG Larsson vart nästa stopp. För mig tog det 10 
minuter så var jag klar. Patrik sa att han bara skulle 
titta lite till och komma alldeles strax. När det gått 45 
minuter gick jag in och frågade efter honom. Svaret jag 
fick (av ett gäng karlar) löd: Haha, honom ser du inte 
mer idag. Det vart övernattning denna dagen.

På senaste årsträffen frågade Rosie mig om hon 
fick föreslå styrelsen att jag skulle efterträda henne. 
Funderade lite hit och dit men kom naturligtvis fram 
till att visst vill jag delta aktivt i klubben. Fick godkänt 
från styrelsen och har nu varit på mitt första årsmöte.

Många punkter på dagordningen, många diskussio-
ner och problemlösningar, och allt i medlemmarnas 
intressen. Ingen tvekan, här vill jag medverka och 
hjälpa till.

Dessa kloka och härliga människor kom med en jätte- 
bra lösning för övertagandet av kassörens uppgifter 
dvs att detta år kör Rosie och jag parallellt och först 
nästa år kliver jag på ensam. Det blir en lång och jätte- 
bra introduktion för mej att sätta mig in i uppgiften 
ordentligt.

Så från icke aktiv och billös till aktiv bilägare och jag 
ångrar det inte en sekund.

Ett stort tack till styrelsen som välkomnade mig så 
varmt på årsmötet

Varma hälsningar 
anette

På årets medlemskort som skickas ut med nästa nummer av tidningen kommer som vanligt 
ert 4 siffriga medlems nummer att stå uppe i vänstra hörnet, detta är ert användarnamn.
Det är också ett femsiffrigt nummer tryckt på kortet, detta är ert lösenord. Använd dessa 
till att logga in till forumet genom att fylla i Logga in på hemsidan. Innan ni loggar in läs 
gärna igenom snabbinstruktionerna genom att klicka på instruktioner i Hemlisten över. 
Instruktionerna kommer att kompletteras allt efter som att vi får in frågor och kommentarer 
från er användare. Forumet är ännu tomt, (det är bara grundkategorierna som är inlagda) 
och det väntar bara på att ni ska börja skriva och fylla ut det med nya inlägg.
Har ni förslag på nya grundkategorier eller andra förslag hör gärna av er  
epost@bjornkramizar.se  

Instruktioner  
till Forumet

Det första ni ser när ni loggar 
in är reglerna för forumet, läs 
dem innan ni går vidare.

Matrikeln: Här ligger det 
en länk till Matrikeln, klicka 
på länken och spara filen 
på er dator. Den är skriven i 
Microsoft Excel.

Det nya forumet startas nu upp !!! 
På årets medlemskort som skickas ut med nästa nummer av tidningen kommer som vanligt ert 
4 siffriga medlems nummer att stå uppe i vänstra hörnet, detta är ert användarnamn. 
Det är också ett femsiffrigt nummer tryckt på kortet, detta är ert lösenord. 

Använd dessa till att logga in till forumet genom att fylla i Logga in på hemsidan. 

Innan ni loggar in läs gärna igenom snabb instruktionerna genom att klicka på instruktioner i 
Hemlisten över. Instruktionerna kommer att kompletteras allt efter som att vi får in frågor och 
kommentarer från er användare. 

Forumet är ännu tomt, ( det är bara grundkategorierna som är inlagda ) och det väntar bara på 
att ni ska börja skriva och fylla ut det med nya inlägg. 
Har ni förslag på nya grundkategorier eller andra förslag hör gärna av er 
epost@bjornkramizar.se   
 
Instruktioner till Forumet. 

 
 
*Det första ni ser när ni loggar in är reglerna för forumet, läs dem innan ni går vidare. 
*Matrikeln: Här ligger det en länk till Matrikeln, klicka på länken och spara filen på er dator 
                    Den är skriven i Microsoft Excel. 
 

• Klicka på Min Profil för att göra era personliga inställningar. 
 

Klicka på Min Profil för att göra era  
personliga inställningar.

Denna sida kommer då upp. En snabb förklaring av rubrikerna kommer nu och sedan en 
ingående beskrivning av det som skall ställas in längre ned i texten. 
 
Min aktivitet: Vad ni har skrivit på sidan 
 
Mina Vänners Aktivitet: Vad era vänner har skrivit senast 
 
All Aktivitet: Vad klubbmedlemmarna har skrivit senast. 
 
Mina Vänner: Vad de personer som är era vänner har skrivit senast. ( Vänner förklaring 
kommer senare i texten ) 
 
My Gallery: Här kan ni ladda upp era bilder.  
 
Profilbild: Här kan ni ladda upp en bild av er själva som syns då ni skriver inlägg i forumet. 
 
Personligt: Här kan ni ställa in vart ni bor och vilka bilar ni har m.m. 
 
Inställningar: Namnet som syns när ni gör inlägg och e-postadress. 
 
 

Det nya Forumet startas nu upp!!!

Denna sida kommer då upp. En snabb förklaring av  
rubrikerna kommer nu och sedan en ingående  
beskrivning av det som skall ställas in längre ned i 
texten.

Min aktivitet: Vad ni har skrivit på sidan

Mina Vänners Aktivitet: Vad era vänner har skrivit 
senast

All Aktivitet: Vad klubbmedlemmarna har skrivit 
senast.

Mina Vänner: Vad de personer som är era vänner  
har skrivit senast. (Vänner förklaring kommer  
senare i texten)

My Gallery: Här kan ni ladda upp era bilder

Profilbild: Här kan ni ladda upp en bild av er  
själva som syns då ni skriver inlägg i forumet

Personligt: Här kan ni ställa in var ni bor och  
vilka bilar ni har m.m.

Inställningar: Namnet som syns när ni gör  
inlägg och e-postadress



★★ ★

★
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My Gallery
Här kan ni skapa era 
egna fotoalbum som 

era vänner också  
kan se.

Välj Create för att 
börja skapa ett foto- 

album.

My Gallery 
 

 
Här kan ni skapa era egna fotoalbum som era vänner också kan se. 
 
Välj Create för att börja skapa ett foto album. 

 

My Gallery 
 

 
Här kan ni skapa era egna fotoalbum som era vänner också kan se. 
 

a ett foto album. 

 

Skriv in ett namn på albumet i rutan. I detta exemplar Fordbilder. Välj sedan Create . 
 

 
Klicka på upload och välj fotona som ni vill ha från er dator.  
 
OBS det går INTE att ladda upp stora bildfiler, Det står i bildrutan att ni kan ladda upp filer 
på 32Mb men det går inte då vi inte har kapacitet för detta. Max storlek är ca 1,5 mb. Ni kan 
behöva förminska filerna då dagens kameror ofta skapar bilder på mellan 4-8 mb . Instruktion 
finns nedan. 
 

Bild uppladdning.  
Startad av Webmaster2 5 månader sedan 
Bilderna som laddas upp får ej vara förstora. Följ instruktionerna nedan för att förminska 
bilderna. 
 
  
 
Att ändra storlek på ett större antal digitala bilder, exempelvis från digitalkameran, kan vara 
ett besvärligt jobb i ett program som bara kan hantera en bild åt gången. Det finns som tur är 
många program som kan hantera flera bilder i taget när sådana uppgifter ska utföras. 
 
Du behöver dock inte gå längre än till vad som finns inbyggt i Windows för att klara jobbet. 

Både Windows XP och Vista har ju nämligen en funktion för att förminska bilder innan de 
ska skickas med e-post - den kan utnyttjas utan att skicka bilderna. 

 
 
Öppna en bildmapp med Utforskaren och se till att panelen till vänster visar aktiviteter. Om 
det i stället är mappträdet som syns, klicka en gång på knappen Mappar i verktygsraden. 
Markera de bilder du vill förminska och klicka på ”Skicka de markerade objekten i e-
postmeddelanden” i panelen till vänster. När dialogrutan ”Skicka bilder via e-post öppnas”, 
klicka på ”Visa fler alternativ”. 

I Vista kan du dessutom utnyttja Windows Fotogalleri. 
 Markera bara önskade bilder och klicka på E-post i verktygsfältet.

Välj önskad bildstorlek och klicka på OK (eller Bifoga i Vista).

 
 
I Vista kan du dessutom utnyttja Windows Fotogalleri. Markera bara önskade bilder och 
klicka på E-post i verktygsfältet. 
 
Välj önskad bildstorlek och klicka på OK (eller Bifoga i Vista). 

 

 
 
I Vista kan du dessutom utnyttja Windows Fotogalleri. Markera bara önskade bilder och 
klicka på E-post i verktygsfältet. 
 
Välj önskad bildstorlek och klicka på OK (eller Bifoga i Vista). 

 

Ditt e-postprogram öppnas med ett nytt  
meddelande där de förminskade bilderna  

finns som bilagor.

 Ditt e-postprogram öppnas med ett nytt meddelande där de förminskade bilderna finns som 
bilagor.  

 
Välj ”Spara bifogade filer” från Arkiv-menyn och spara bilderna på önskad plats, alternativt 
dra bara bilderna dit du vill ha dem. 
 
Stäng meddelandet utan att skicka det. 
Kom ihåg vart ni sparar bilderna, så ni kan hitta dem igen. 
 
Välj upload, leta rätt på bilderna ni förminskat, välj öppna och bilderna laddas upp. 
 

 
 
Så här vart resultatet J 
 

 Ditt e-postprogram öppnas med ett nytt meddelande där de förminskade bilderna finns som 
bilagor.  

 
Välj ”Spara bifogade filer” från Arkiv-menyn och spara bilderna på önskad plats, alternativt 
dra bara bilderna dit du vill ha dem. 
 
Stäng meddelandet utan att skicka det. 
Kom ihåg vart ni sparar bilderna, så ni kan hitta dem igen. 
 
Välj upload, leta rätt på bilderna ni förminskat, välj öppna och bilderna laddas upp. 
 

 
 
Så här vart resultatet J 
 Profilbild: 

 
 
Klicka på Browse for file.  
 Leta rätt på den bilden som ska representera er. Se stycket ovan om ni måste förminska 
bilden. 

 
Och ni har nu satt er personliga prägel på sidan. 
 
Personligt: 

Skriv in ett namn på albumet i rutan. I detta exemplar 
Fordbilder. Välj sedan Create.
Klicka på upload och välj fotona som ni vill ha från er  
dator. OBS! det går INTE att ladda upp stora bildfiler.  
Det står i bildrutan att ni kan ladda upp filer på 32 Mb,  
men det går inte då vi inte har kapacitet för detta.  
Max storlek är ca 1,5 Mb. Ni kan behöva förminska filerna 
då dagens kameror ofta skapar bilder på mellan 4-8 Mb. 
Instruktion finns nedan.

Bilduppladdning. 
Startad av Webmaster2 5 månader sedan
Bilderna som laddas upp får ej vara för stora.  
Följ instruktionerna nedan för att förminska bilderna.
Att ändra storlek på ett större antal digitala bilder, exempelvis  
från digitalkameran, kan vara ett besvärligt jobb i ett program  
som bara kan hantera en bild åt gången. Det finns som tur är  
många program som kan hantera flera bilder i taget när sådana  
uppgifter ska utföras.
Du behöver dock inte gå längre än till vad som finns inbyggt i 
Windows för att klara jobbet. Både Windows XP och Vista har  
ju nämligen en funktion för att förminska bilder innan de ska 
skickas med e-post – den kan utnyttjas utan att skicka bilderna.

Öppna en bildmapp med 
Utforskaren och se till att 
panelen till vänster visar 
aktiviteter. Om det i stället 
är mappträdet som syns, 
klicka en gång på knappen 
Mappar i verktygsraden. 
Markera de bilder du vill 
förminska och klicka på 
”Skicka de markerade 
objekten i e-postmeddelan-
den” i panelen till vänster. 
När dialogrutan ”Skicka 
bilder via e-post öppnas”, 
klicka på ”Visa fler alter-
nativ”.

Välj ”Spara bifogade filer” från Arkiv-menyn och 
spara bilderna på önskad plats, alternativt dra  
bara bilderna dit du vill ha dem.
Stäng meddelandet utan att skicka det.
Kom ihåg var ni sparar bilderna, så ni kan hitta  
dem igen.
Välj upload, leta rätt på bilderna ni förminskat,  
välj öppna och bilderna laddas upp.

Profilbild:
Klicka på Browse for file. 
Leta rätt på den bilden som ska  
representera er. Se stycket ovan  
om ni måste förminska bilden.

★ ★
★

★

★

★

★

★
★

★
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Profilbild: 

 
 
Klicka på Browse for file.  
 Leta rätt på den bilden som ska representera er. Se stycket ovan om ni måste förminska 
bilden. 

 
Och ni har nu satt er personliga prägel på sidan. 
 
Personligt: 

 
Här kan ni ändra inställning för vem som får se er personliga info och vilka ni vill dela det ni 
skriver med. 

 
Exempel på hur det kan se ut. 
 
Inställningar: 

Inställningar:

 
 
Här skriver du i ditt namn och din e-post. 
 
Du kan skriva i rutan där det står What`s up? Och det blir ett meddelande som andra kan se 
under aktiviteter. 

Här skriver du i ditt namn och din e-post.

Du kan skriva i rutan där det står What’s up?  
Och det blir ett meddelande som andra kan se under 
aktiviteter.

 
 
Detta nya forum är nu i sin start och kommer att utvecklas! Tanken är att här skall protokoll 
från sektionsmöten och styrelsemöten mm kunna finna tillgängliga för er medlemmar. 
Det gamla forumet kommer med tiden att stängas för inlägg och senare helt och hållet tas bort. 
Lycka till och mycket nöje med vårt nya forum! 
Webbis… 
 

Detta nya forum är nu i sin start och kommer att 
utvecklas! Tanken är att här skall protokoll från sek-
tionsmöten och styrelsemöten mm kunna finna till-
gängliga för er medlemmar.
Det gamla forumet kommer med tiden att stängas för 
inlägg och senare helt och hållet tas bort.

Lycka till och  
mycket nöje  
med vårt nya forum!
Webbis…

Och ni har nu satt er 
personliga prägel på 
sidan.

Personligt:
Här kan ni ändra inställning för vem som får se er  
personliga info och vilka ni vill dela det ni skriver med.

Exempel på hur det kan se ut.
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Presidenten Börje
Borje.bladh@telia.com 
Är vårt ansikte utåt, dit vänder sig din sektions-
ordförande med frågor om ex träffar mm.

Vice presidenten Jonas
vicepresident@telia.com 
Sköter Presidentens arbete när Presidenten sak-
nas samt i övrigt bistår och avlastar Presidenten

Sekreteraren Tuija
tujaka@hotmail.com 
Matrikeln. Och som namnet låter klubbens  
sekreterare.
Hit hör du bla av dig om det står fel uppgifter  
om dig i registret.

Kassören Rosie
Rosie & Anette
Ro4@telia.com 
Ekonomi och in- och utbetalningar.

Din sektionsordförande 
Hit vänder du dig med frågor och förslag som 
sektionsordföranden bör ta upp med styrelsen.

Hit vänder du dig också om lokala träffar och 
om hjälp eller stöd att arrangera någon träff.

Det är alltid hit du vänder dig i första hand med 
dina frågor, sektionsordförande återkommer med 
svar till dig om han inte kan svara på din fråga.

Redaktören Jonas 
fordredaktor@telia.com   
Allt som rör tidningen och tryckeriet, till exem-
pel angående reportage eller om du saknar 
din tidning eller om du vill köpa ett äldre ex av 
Magasinet.
Även ändringar i medlemsregisteret som ny 
adress, bytt bil etc

Shopen Micke o Ingela  
miwib@kramnet.se
Då det gäller klubbmaterial du vill köpa. 
Även lån av träffväst vänder du dig hit. 

Webbmaster Tomas Björnfot   
epost@bjornkramizar.se

Alla frågor gällande hemsidan, det som finns där 
eller det som borde finnas där. 

Även Forumet, medlemsbilar, problem med 
inloggning. Medlemskap på forumet, olämpligt 
innehåll, hit sänder du dina träffbilder mm.

Sektionskarta



Fordmagasinet nr 1 • 2012Sid 18  Sid 19Fordmagasinet nr 1 • 2012

köp & sälJ
Det ni vill köpa/sälja skall höra till bilhobbyn.  
Webforumet och tidningen samarbetar så att det som  
kommit in på forumets köp och sälj även kommer med  
i nästa tidning och tvärt om. Har ni sänt in till tidningen  
så läggs det även in på forumet. Köp och säljforumet på 
webben fungerar så att annonser bara ligger kvar i 6 mån 
sedan kommer de raderas. Har man det man annonserat 
kvar så får man lägga in en ny annons efter 6 mån.  
När ni sålt/köpt varan så snälla släng iväg ett mail till 
oss så plockar vi bort annonsen.

fordredaktor@telia.com  

 

köp & sälJ & köp & sälJ & köp 

sälJes
Medlem 0613
Nya textilmattor universal passar Ford 57-72 i kartong. 
Svarta 600 kr plus frakt
070749 31 93 khagberg@tbird.nu
Kenta 

Medlem 0688
Uthyres Husbil Solifer 653 GT.
Husbilen uthyres till klubbmedlemmar.
Hyr en husbil för att utforska de norra delarna
Av vårt land. Bilen finns i Backe.  
( höjd med Strömsund)
C-körkort, B-körkort om det är taget före juli -96.
Har rullat ca 500 mil (våren 2012) 
4-Bäddar, all utrustning utom navigator och drag.
Uthyres från 1 maj, (ej under årsträffen).
Pris 7000 kr/vecka. 
Deposition. Självrisk 5000 kr
0624-500 50 Bill Andersson 
070-779 25 39
070-779 25 93

köpes
Medlem 0613
Stötdämparfästen
Är det någon som vet om en skrotad Galaxie 61-64? 
Behöver övre stötdämparfästena bak, det är typ två 
pinnbultar.
Maila eller ring 070-749 31 93 khagberg@tbird.nu
Kenta

Medlem 0494
Ford Galaxie
Ford Galaxie 1963 1/2 Fastback. Helst med en 390 motor 
alltså en Z-kodad och automat. Jag söker inget halv- 
färdigt renoveringsobjekt utan en färdig bil.
Det saknar betydelse om det är en XL eller en vanlig 
500 med soffa fram. Ring mig och tala om vad du har.
Lasse Stålh Tel 011- 335004

Medlem 0696
Expansionskärl, Kickdownstag
Skulle behöva ett expansionskärl till Ford FE motor 
(390) skall sitta i en Galaxie -64.
Skulle även behöva ett kickdownstag till 390/Cruise o 
Matic 
Mvh Johan Sannesjö
sannesjo@hotmail.com

2 juni 2012
Bästa marknaden för gamla 
Forddelar – från T till T-

bird, original och HotRod 
i Högsta vid gamla E4:an
   1 mil norr  
 om Uppsala

Arrangör: Ford V8 
Klubb Sverige
018-31 73 13, 
070-421 43 45

FORD
marknaden

Vi är en liten grupp på Facebook för just Galaxie 64:or och vi hade tänkt samlas på Power big 
meet i Västerås. Vi kommer att vara på COAF-område bakom säljgatan. Så har du en 64:a så är du 
jättevälkommen att parkera med oss!  
Vi samlas fredagen den 6:e, ingen föranmälan eller nåt, bara att dyka upp spontant!  
Och alla som läser detta är naturligtvis också välkommna till vår grupp på Facebook också den 
heter passande nog Ford Galaxie 1964!

Har du några frågor? Ring då Medlem 0195 Ulf Sjöberg 073-03 555 03 inte efter 21:00.

Halloj alla  
Galaxie 64:a fantaster!

Entre dagen 50:- • Entre kvällen 100:-

Det kommer att bli en bilutställning med inslag av det mesta som rör  
bilhobbyn å kuriosa som bla en modevisning, ca 40-50 bilar m.m

•  SHRA-Vansbro kommer å visar upp sig å deras minnesfond för marie.

•  Ford klubben kommer att ha ett bord på plats.

•  Motivlackerskan Flickan kommer att vara på plats, finns möjlighet 
  att gå en pova på kurs på söndagen den 22/4 mellan 10:00- 15:00   
 begränsat antal platser så föranmälan/förskottsbetalning gäller.   
 Kursen kostar 1350 :- per person å då ingår lån av airbrushut- 
 rustning. Vid intresse så går det bra att maila inf@retrorama.se

•  Stellan Egeland ”världsmästaren i hojbygge” kommer upp å visar   
 några av sina byggen.

•  Underhållning på dagen kommer att bli modevisningen, en    
 musiktävling å sen blir det trubadur å live uppträdanden.

•  Till kvällen så kommer det att vara 2 band som kör, det är  
 cc knights å Crazy bones.

Mvh 
Medlem 0853 Tommy Larsson, Mora

Mora ishall  
(Fmmatsson arena)  

21 april  
kl 10 -16   
+ 20 -02 ?

file:///Volumes/Arbete/Pipline/Fordmagasinet%20Nr%201%202012/Annonser/Retrorama/javascript:void(0);
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2011 blev ett lyckat 35-årS jubileuM och 

årsträffen i Höga kusten. Missa inte 2012! 
Bättre! Större! Trevligare! Fordligare! Rallyt på  

fredagen.  Be there or be square!

BokninG av stuGor till ÅrsträFFen 2012 höGa kusten

Det går nu bra att boka stugor på Norrfällsvikens 
Camping genom mig Jonas.

Vi har stugor 3- och 4-bäddars kvar och camping- 
platser för husvagnar och husbilar.

Självhushållsstuga ca 35 m²

4 - 6 personer

En modern stuga med trivsam och mysig inredning.

Badrum med dusch.

Sovrum med 4 st sängplatser, ett allrum med hörngrupp 
som är bäddbar, köksdel och matplats, samt kabel-TV.

Pris: Torsdag-Söndag = 2095:-

Pris: Söndag-Söndag = 3495:-

Bokning av stugor till Årsträffen 2012 Höga Kusten

2011 blev ett lyckat 35 års jubileum och årsträffen i Höga kusten. Missa inte 2012

Bättre! Större! Trevligare! Fordligare! Mer vilda västern! Be there or be square!

Det går nu bra att boka stugor på Norrfällsvikens Camping genom mig Jonas.

Vi har 77 stugor totalt och en hel hög med campingplatser för husvagnar och husbilar.

Självhushållsstuga ca 35 m2

4 - 6 personer

En modern stuga med trivsam och mysig inredning.
Badrum med dusch.
Sovrum med 4 st sängplatser, ett allrum med hörngrupp som är bäddbar, köksdel och
matplats, samt kabel-TV.
Pris: Torsdag-Söndag = 2095:-
Pris: Söndag-Söndag = 3495:-

Sänglinne medtages el kan hyras för 100:- inkl stor och liten handuk per person.

Träffavgiften är  300:- per vuxen, 150:- för barn 8-18 år, för barn 0-7 Gratis.
Bokning görs till Jonas med start 1/1 2012 på tel: 070-213 35 02.
Men även mkt gärna på mittnorrland@telia.com

Varmt Välkommna önskar

Mittnorrlandssektionen.

Bokning av stugor till Årsträffen 2012 Höga Kusten

2011 blev ett lyckat 35 års jubileum och årsträffen i Höga kusten. Missa inte 2012

Bättre! Större! Trevligare! Fordligare! Mer vilda västern! Be there or be square!

Det går nu bra att boka stugor på Norrfällsvikens Camping genom mig Jonas.

Vi har 77 stugor totalt och en hel hög med campingplatser för husvagnar och husbilar.

Självhushållsstuga ca 35 m2

4 - 6 personer

En modern stuga med trivsam och mysig inredning.
Badrum med dusch.
Sovrum med 4 st sängplatser, ett allrum med hörngrupp som är bäddbar, köksdel och
matplats, samt kabel-TV.
Pris: Torsdag-Söndag = 2095:-
Pris: Söndag-Söndag = 3495:-

Campingstuga ca 20 m²

4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med  
köksutrustning, kylskåp och spisplatta.

Dusch och WC i servicebyggnader nära stugorna.

Pris: Torsdag -  Söndag  = 1195:-

Pris: Fredag -  Söndag  = 800:-

Pris: Lördag -   Söndag  = 400:-

Pris: Söndag  -  Söndag  = 1995:-

Campingstuga ca 20 m2

4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med köksutrustning, kylskåp och spis platta.
Dusch och WC i servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med köksutrustning, kylskåp och spis platta.
Dusch och WC i servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

Campingstuga ca 20 m2

4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med köksutrustning, kylskåp och spis platta.
Dusch och WC i servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med köksutrustning, kylskåp och spis platta.
Dusch och WC i servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

Campingstuga ca 20 m2

4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med köksutrustning, kylskåp och spis platta.
Dusch och WC i servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med köksutrustning, kylskåp och spis platta.
Dusch och WC i servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

ÖVERNATTNINGSSTUGA ca 10 m2

Nya övernattningsstugor.
3 personer

1 rum med våningssäng varav den undre sängen är bredare.
Kylskåp
Porslin finns att tillgå mot dep.
Dusch och WC i flera servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

Campingplats Inkl El

Pris: Torsdag-Söndag = 715:-
Pris: Söndag-Söndag = 1185:-

ÖVERNATTNINGSSTUGA ca 10 m²

Samma pris som Campingstugan men nyare och  
bred säng. Lämplig för er som är par och vill sova i 
samma säng  
3 personer

1 rum med våningssäng varav  
den undre sängen är bredare.

Kylskåp

Köksutrustning

Dusch och WC i flera servicebyggnader nära stugorna.

Campingplats Inkl el

Pris: Torsdag-Söndag = 715:-

Pris: Söndag-Söndag = 1185:-

Sänglinne medtages el kan hyras för 100:-  
inkl stor och liten handuk per person.

Träffavgiften är 300:- per vuxen,  
150:- för barn 8-18 år, för barn 0-7 gratis.

Bokning görs till Jonas på tel: 063-91103 alt 070-213 35 02.

Men även mkt gärna på mittnorrland@telia.com

ÖVERNATTNINGSSTUGA ca 10 m2

Nya övernattningsstugor.
3 personer

1 rum med våningssäng varav den undre sängen är bredare.
Kylskåp
Porslin finns att tillgå mot dep.
Dusch och WC i flera servicebyggnader nära stugorna.
Pris: Torsdag - Söndag = 1195:-

Pris: Söndag – Söndag = 1995:-

Campingplats Inkl El

Pris: Torsdag-Söndag = 715:-
Pris: Söndag-Söndag = 1185:-

Varmt välkommna önskar Mittnorrlandssektionen!
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Se upp för alla  

som tar en  

vårpromenad!

FULL
BOK
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Sektioner

Jönköpingssektionen: 
Claes Staaf
Strandvägen 92 A 
591 46 Motala 
Mobiltel: 0706 -777 976

Norrlandssektionen: 
Kontaktperson 
Håkan Ulander
Ystarvägen 29
906 25 UMEÅ
072-712 66 33

Stockholmssektionen: 
Peter Möller
Holmgårds Backe 6
141 33 HUDDINGE
0224-39 10 20
0763-94 92 00

Stockholmssektionen: 
Falcon Janne 
08-647 61 42
0708-22 82 00

Örebrosektionen, vakant 
Vakant 
 

Södra sektionen: 
Bertil Persson 
Onslunda-Ådala 
273 95 Tomelilla 
0417-301 66 
bat_mobile@onslunda.nu

Vice sektionsordf. 
Peter Nilsson
Lugnadal 3187
28020 Bjärnum
0451-173 65
peterbes@telia.com 

Mittnorrland 
Jonas Ekbergh
Lillsjöhögen 496
831 91 Östersund
063-91103
070-893 43 03
mittnorrland@telia.com

Vice Ordf 
Leif Ahlman
Kalkstensvägen 5
894 40 ÖVERHÖRNÄS
Tel 070-642 94 18

Dalasektionen: 
Vakant

Göteborgssektionen: 
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 Romelanda
0303-25 08 37
070-999 41 78 
mia-reine@spray.se

SEKRETERARE 
Tuija Jansson Karlsson
Mårhult, Vånga
617 90 Skärblacka
Tel 070-51 345 02
tujaka@hotmail.com   
 

VICE PRESIDENT 
Jonas Ekbergh
Lillsjöhögen 496
831 91 Östersund
070-893 43 03
 

vicepresident@telia.com

KASSÖR 
Rosie Forslin
Fällevägen 17
560 42 Sandhem
Tel 0515-76 00 61
Alt 073-859 64 92 
ro4@telia.com

PRESIDENT 
Börje Bladh
Svärtebygget 6188   
281 92 Hässleholm   
0451-189 20 

borje.bladh@telia. 

borje.bladh@telia.

preSidiuM

CLUB OF AMERICAN FORD, Mårhult, Vånga, 617 90 Skärblacka
Tel 011-579 72 • Mobil 070-51 345 02 • Plusgiro 16 93 97-7

www.clubofamericanford.se 

Utgivningsplan för  
Fordmagasinet:  

Nr 1: mars • Nr 2: juni 
Nr 3: sept • Nr 4: dec
Fordmagasinet trycks av  

NärkeTryck AB, Hallsberg

W
eb

b
- 

M
a
S
te

r Tomas Björnfot
Hallsbergsvägen 55
694 72 ÖSTANSJÖ
Tel 0582-105 09 • Mobil 070-746 86 02 

e-post@bjornkramizar.se  

REDAKTÖR/Ansv.utg. 
Lillsjöhögen 496
831 91 Östersund
070-893 43 03

fordredaktor@telia.com  

Försäkringsman Mittnorr
Jonas Ekbergh
Lillsjöhögen 496, 831 91 ÖSTERSUND
063-91103 alt 070-893 43 03 • vicepresident@telia.com

redaktion 

Vice sektionsordf. 
Magnus Loo
Ringshult Svensdal 1
342 53 LÖNASHULT
Tel 076-398 10 76

FörSäkringSMän

I tidningen framförda åsikter och insänt material behöver  
nödvändigtvis inte alltid överensstämma med  
Club of American Fords värderingar och stadgar.

Hemsida • Forum • Säljes/köpes = www.clubofamericanford.se

jonkopingssektionen@hotmail.com

STIGS AXLE & PARTS
Medlemsrabatt enl. ök.
Generalagent för Mark Williams. 
Delar till 50+60-talare.  
Bygger bakaxlar 
Säljer nya + beg. delar 
Tallvägen 14 
610 41 Ringarum
Tel: 0121-301 25, 070-521 47 09
www.axleandparts.se 

MECA BILDELAR
Allt under ett tak -reservdelar
Plåt, avgassystem, verktyg mm.
Rågsvedsvägen 102 
124 65 Bandhagen
Tel: 08-556 207 30 

HK´S BILCENTER
Pennzoil motorolja 
kartong om 12 l. postorder 30 %
Horntulls Strand 15 
117 39 Stockholm
Tel: 08-84 37 00 

TOMAS ULLMAN
Diverse Ford-delar
Västra vägen 14
430 91 Hönö
Tel: 031-96 96 91, Tomas 

K GRANATH BILDELAR AB
Varierande rabatt
Beg till USA-bilar. 
Box 2076 
553 03 Jönköping
Tel: 036-12 99 90, 036-12 99 91 

ÖVERÅS VETERANBILDELAR
Medlemsrabatt 10-20 %
Delar till 50-tal eller äldre
Hövdingegatan 11 
824 00 Hudiksvall
Tel: 0650-182 65 
fax: 0650-182 57

MOTORMETROPOLEN
Medlemsrabatt 10-50 % 
Nya och beg saker
Hantverksgatan 8, Box 73 
954 00 Gammelstad
Tel: 0920-25 71 50 

AIR COND CENTER
Medlemsrabatt 15 %
Service och reparation av AC
Reservdelar och tillverkning av  
slangar
Tantogatan 73 B 
118 42 Stockholm
Tel: 08-65 86 700 
fax: 08-65 85 533
www.aircondcenter.se 

AUTOREP 
Medlemsrabatt minst 10 %
Rabatt på arbeten och delar
Även import av bilar och delar  
från USA
Produktv. 3 
Skellefteå
Tel: 0910-186 54, Christer
www.autorep.nu 

FIRMARABATTER  
gynna dem, de gynnar oss

JARL ELOWSON AB
Medlemsrabatt 20% 
Reservdelar till Ford Mercury  
Lincoln 
Delar även till äldre bilar
Sisjökullegatan 2, 
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-68 56 40, tala  
med Uffe 

LÖVEN 
Medlemsrabatt 0-25 % 
mot uppvisande av medlemskort
Runebergsgatan 44,  
611 37 Nyköping
Tel: 0155-28 78 78 

LUNDGRENS SVERIGE AB
Fd Hymab. 
Klubbpris på hela sortimentet
Idrottsvägen 31B 
702 32 Örebro
Tel: 019-26 10 20
Fax 019- 26 06 68

CUSTOM BILDELAR
Medlemsrabatt 10-15%
76 olja, Hansens sortiment
Tingslagsgatan 5
702 17 Örebro
Tel: 019-32 09 96
www.customracing.se

CUSTOM RACING
Paketpris vid hela  
renoveringar
Tingslagsgatan 5
702 17 Örebro
Tel: 019-32 40 40
www.customracing.se

CENTRALA GUMMI
Medlemsrabatt 10-50%
Däck och Fälgar
Västhagagatan 5
703 46 Örebro
Tel: 019-26 30 10 , Alf,  
Per, Ola
www.centralagummi.com

PRO PARTS
Medlemsrabatt 5-15%
Nya och begagnade bildelar
Gäller ej specialerbjudanden 
samt vissa begagnade delar
Box 158
795 22 Rättvik
Tel: 0248-138 00

USA TRADING COMPANY
Medlemsrabatt 10-30% 
Mattor, Cabbar, Vinyltak 
Gummi, Filtlister, Inredning
Tel: 0521 -22 40 80
Fax: 0521- 22 40 81

HANSEN RACING
Medlemsrabatt Från 10 % 
och upp på hela sortimentet
Gäller vid köp i vår butik
Kälvestavägen 110
163 54 Spånga
Tel: 08-474 50 00

OLJEMARKS  
BILFJÄDRAR AB 
Medlemsrabatt 15% 
Tillverkar och reparerar 
Enköpingsvägen 80
174 46 Sundbyberg 
Tel: 08-564 90 580 
Fax: 08-733 53 10
www.oljemarks.se

HARAMBEE HOBBY
Medlemsrabatt 10 % 
Bilmodeller i plast  och  
metall 
Rådmansgatan 25
Box 260 20
S-100 41 Stockholm 
Tel: 08-411 62 90 
Fax: 08-411 45 02
www.harambee.se

ROGERS CUSTOM
Medlemsrabatt 10 % 
På hela sortimentet
Östergärde Industriområde
417 29 Göteborg
Tel: 031-83 01 70
www.rogerscustom.se

AMERICAN RACING
Medlemsrabatt 10 % 
Gäller hela sortimentet 
utom vissa undantag
Gillbergagatan 32  
581 11 Linköping  
Tel: 013-10 46 80
www.americanracing.se

DÄCK CENTER
Medlemsrabatt 10 %
Finspångsvägen 65
602 13 Norrköping
Tel: 011- 13 13 59
www.dackcenter.nu

BROMSHUSET  
KRISTIANSTAD
Medlemsrabatt 10% tala  
med Per Bromsband,  
Renoveringar av ok mm
Till de flesta bilar
Tel: 044-10 33 71

STANDOX  
STOCKHOLM
Nettopriser  
(Ring före besök)
Allt i Billack 
Även verktyg för dylikt
Fraktflygargatan 7
128 30 Skarpnäck
Tel: 08-447 34 80
www.standox.se

BS MEKANISKA  
MOTORKYL
Medlemsrabatt 10 %
Spårvägen 1
521 02 Falköping
Tel: 0515-72 17 80
www.bsmekaniska.se

CUSTOM  
AVGASSYSTEMET
Medlemsrabatt  
10 % tala med Thomas
Drive in lagning
Platsbygger, Svetsar, Bockar
Mariehällsvägen 28
Bromma
Tel: 08-28 89 28

MOTORMAN AB
Medlemsrabatt 10-20 %
Gäller Delar, Tillbehör
Har Trimdelar till alla  
Fords motorer
Utför renovering och  
Trimningsarbeten
Skrantabacken 29
691 42 Karlskoga
Tel: 0586-523 60

BILSPORT & MC 
SPECIALFÖRSÄKRINGAR
Tel 0470-201 25 
www.bilsport-mc.com

FIRMARABATTER  
NORGE

ÅKE GUSTAVSSON
Medlemsrabatt 10 % (Ej arbete)
Allt i Automatgear og reservdelar
Idelevegen 22
1750 Halden 
Tel: 09-18 44 87

AUTOMATSERVICE
Medlemsrabatt 15 %
Allt i Automatgirkasser
Bakaksling og fordelning
Postboks 134
5090 Nyborg 
Tel: 05- 19 12 30

US AUTOPARTS
Medlemsrabatt 12 %
Ford orginaldeler 
det meste på lager
Östre Rosten 4A
Box 6060
7003 Trondheim
Tel: 72- 88 08 70

BILSPORT A/S ULVEN
Medlemsrabatt 10 % på delar
Strömveien 233
0668 Oslo
Tel: 02-65 97 01

BJÖRN ALVARSTEIN & CO
Medlemsrabatt 15%
Ford originaldeler, Reservdeler
Bruktedeler, Karosseri, Verksted
3410 Sylling (Vid Drammen)
Tel: 03-85 61 31

coaf_sthlm@nikonfoto.se

Micke & Ingela Wiberg
Timotejvägen 23
873 40 BOLLSTABRUK
Tel 070-660 07 60 alt 
0612-155 59
miwib@kramnet.se 

SHopen

Ingela Micke

Försäkringsman Södra
Peter Nilsson
Lugnadal 3187, 280 20 Bjärnum
0451-173 65 • peterbes@telia.com 

Plusgiro  
16 93 97-7

Medlemsavgift  
400:-/år
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priser shopsaker
Jackan 795:- (Beställningsvara)

”påsen” 150:-
klubbkeps 120:-


Beställ nya  

fräcka 

Fordjackan!!!

SHOPENANSVARIGA
Micke & Ingela Wiberg 
Blästabacken 31
837 40 BOLLSTABRUK
Tel 070-660 07 60  
alt 0612-155 59
E-post
miwib@kramnet.se
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