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deT händer i kLubben

Nu är sommaren här…Härligt, kalendern är full av aktiviteter både med 
bilanknytning och annat. Här är några träffar där klubben offeciellt deltar.

13-16/6      Årsträff i Flottsbro 

                   Club of American Fords störtsta händelse under året. 

                   Info: Peter Möller 0224-391020, 0763-949200

15 /6  Gislaveds Cruising

                  Start på torget kl. 16.00. Alla förare får gratis fika 

 och entré till Sigges Loge. 

                   Info: Sven Öberg  070-5588161

    20/7 Car & Bike Meet Askersund 

 Klubben har klubbparkering i 

 naturskön miljö vid stranden i Askersund.

 Info: Per-Håkan Andersson 0708-242797

10/8          Tranås Cruising 

                   Vi gör ett försök att samlas för en gemensam måltid 

 eller fika. Samling utanför Tranås Statt (Torget)  kl. 17.00

 Info: Claes Staaf 0706-777976

28/8 Club of American Ford i Huskvarna Folkets Park

                    Onsdagsträff med Ford-tema.

                    Fredrik Staaw: 0709-454273 • Rune och Britt-Marie Osvall: 070-5460422

31/8     End of the Summer Emmaboda

                   Klubbfålla. Info: Timo Niskanen  073-8143494

14/9 Höstrally  

 Örebrosektionens årliga höstrally. Plats och tid är ännu inte fastställd. 

 Vi lägger ut info på klubbens hemsida www.clubofamericanford.se

 och på klubbens facebookgrupp, så håll koll.

 Info: Per-Håkan Andersson 0708-242797

Tips om spontanträffar hittar du på www.clubofamericanford.se Facebooksidan
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Från min sida att se det

Börje Bladh
Svärtebygget 6188
281 92 Hässleholm

0451-189 20
borje.bladh@telia.se

President Bladh
I väntanS tIder. Fick för mej att köpa nått kul 
att köra med i vintras och blev genast erbjuden en 
Sunliner till bra pris. Efter 2 dagars betänketid slog jag 
till, det var den tid det tog för mej att lägga fram det 
till hustrun på ett trevligt sätt. Döm om min förvåning 
när hon sa skönt att du kan bestämma dej om nått 
nångång. 

Enda krav det lilla livet ställde var körbar, inget 
djäkla objekt som du ska bara...., nej lilla hjärtat här 
snackar vi brummande bil i nyskick. Allt flöt fint, peng-
arna fixades och inget kunde gå fel. Nästan i alla fall, 
ett litet problem dök upp på den anners molnfria him-
meln. Bildjäveln var såld till nån annan, kanske, det 
gick inte att ringa till killen i USA ock få köpet bekräf-
tat. Till sist fick vi fram att om inte handpenning kom 
in på säljarens konto fick jag handla bilen. En av dom 
längsta veckor jag varit med om tog sin början och till 
slut fick jag inse att det var kört. Men med pengar på 
fickan gäller det att hålla sig kall för eller senare måste 
ju något dyka upp. Då ringer telefonen, Ole vår käre 
Danske klubbmedlem har fått ett tips i Danmark. 

En bil som varit avställd sen sjuttiotalet o renoverad 
med nos delar ska avyttras, är du sugen frågar han. 
Skulle jag, ok när åker vi fråga jag snabbt. Det kommer 
att ta tid killen som säljer är 81 år o tål ingen stress. 

Vintern var lång men till sist var jag o titta på bilen 
i ett villagarage, trångt o djäkligt men den skulle bara 
inhandlas. Köpte den på rot o skulle hämta den när 
den äldre gentlemannen plockat fram alla grejorna.

5/5 står bilen på svensk mark och kan bara kon-
statera att det nog är ett riktigt kap. Galaxie sunliner 
xl-62 helt renoverad med nos delar återkommer med 
ett reportage när jag gått igenom allting. Så tänk på ju 
fler medlemmar vi blir i klubben ju fler kan gräva fram 
intressanta bilar som vi kan njuta av. Till sist, Danmark 
detta underbara land kan väll ingen säga något ont om, 
ni har ju aldrig hört mej säga något negativt om vårt 
kära grannland. Ses o höörs

/Presidenten

näsTa nummer 
uTkommer i sepT

material redaktören 
 tillhanda senast  

11 augusti

 Sid 5

dags att skörda….
Våren kom till sist och nu när du läser detta så 

hoppas jag att sommaren är här. Det är nu belö-
ningen kommer för de som slitit i garagen med sina 
renoveringar, en del har jag kunnat följa på Facebook. 
Cruisingar, bilträffar, sköna utflykter med picknikkor-
gen i Sveriges fina natur. Inte minst Club of American 
Ford’s höjdpunkt. Årsträffen som i år är förlagd till 
Stockholmstrakten, vilket gör att många får närmare. 
Jag hoppas att så många medlemmar som möjligt pas-
sar på att besöka denna träff. Den bästa belöningen 
Stockholmssektionen kan få för sitt arbete är ett stort 
deltagarantal. 

Det märks att garagen och andra aktiviteter lockat 
mer nu under våren av tillströmmningen på material 
till tidningen. Men jag hoppas att ni tar med kameran 
ut på era äventyr i sommar och skriver en rad till tid-
ningen  så vi har något att fylla den med i framtiden. 
Det är ju alltid spännande att få se lite av det man mis-
sat, för det går ju inte vara med överallt… 

Ta vara på livet, det går inte i repris…Ha en skön 
sommar.

Vi ses snart ute på vägarna!

/Claes

Det är nu belöningen  
kommer. Cruisingar,  

bilträffar, sköna utflykter 
med picknickkorgen i  
Sveriges fina natur.

Claes

ÄR DU INTRESSERAD  AV ATT VARA MED ATT  
PÅVERKA KLUBBEN ?

Det finns plats i styrelsen för fler och några vill lämna över till någon ny som kommer med fräscha ideer.   Vi i styrelsen ser gärna att yngre  förmågor vill vara med att  
arbeta för klubben. 

gLöm inTe  
kameran  
när ni är uTe  
på TräFFar… 
deT Finns  
aLLTid pLaTs För eTT  
reporTage i FordmagasineT…
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en Ford 58 Får en ny inredning

Jag fICk In en Ford Fairlane-58 som behövde en 
totalomstyling av inredningen. Det var både soffor, 
dörrsidor, handtag och hatthylla. Bilen ska lackas om, 
så inredningen ska ha vinröd och svart vinyl.

Ford -58 ans soffor behövde 
slipas, målas och svetsas på 
ett par ställen. Den tjänsten 
kan jag också erbjuda efter-
som min man sysslar med 
detta. 

Stommarna 
kläddes på 
samma sätt 
som på Ford-
pickupen för-
utom att ett 
speciellt verk-
tyg används 
för att klämma 
fast juteväven, 
hairlocken och 
själva klädseln. 

Klädselns mittendel 
syddes med polyeter 
för att få den rätta 
looken.

Dörrsidorna och hatthyllan var i dåligt skick så 
jag införskaffade masonit speciellt för bil och lät 
såga ut nya. Därefter syddes de upp efter originalet, 
och listerna klämdes på efteråt. Resultatet blev bra 
efter åtskilliga timmars arbete.

Det har varit en intensiv 
tid, och alla moment är 
mer tidskrävande än jag 
trodde från början. När 
man plockar ner gamla 
säten kan man hitta mar-
keringar, stämplar och lap-
par med information om 
bilen vilket är intressant.

 Jag har fått positiv 
respons över mina arbeten 
och min blogg som många 
har följt.

 Nu fortsätter jag i egen 
verkstad och har redan 
fått fler jobb. Nästa stora 
projekt är en Fiat 1100 från 
1957, där mössen använt 
sätena som bostad en läng-
re tid och festat på kläd-
seln. Men det blir en annan 
historia…….

Som sista moment läggs en polyeterplatta och ther-
movadd på. Eftersom stommen är av trä, spikas den 
sydda vinylklädseln fast med möbelnubb (bild 4).

Slutresultatet blev som originalet, och kommer att 
platsa fint i pickupen när den är färdigrenoverad.

Jag har fått positiv respons över mina arbeten och 
min blogg som många har följt. Nu fortsätter jag i egen 
verkstad och har redan fått fler jobb.

Nästa stora projekt är en Fiat 1100 från 1957, där 
 mössen använt sätena som bostad en längre tid och 
festat på klädseln. Men det blir en annan historia...

Min blogg: 
carina-bergstrand.blogspot.com

Hemsida  
www.syverkstan.eu
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SISta helgen I april var 
det dags för en ny mark-
nad i anrika Lokstallarna. 
Där byggdes förr ånglok av 
Motala Verkstad och lokaler-
na utnyttjas numer för diver-
se arrangemang. TignSign 
och Ubbes Bageri stod som 
arrangörer och hade gjort sitt 
bästa för att locka till sig säl-
jare. Marknaden blev kanske 
inte så stor som de hoppats, 
kanske för att de lagt stor 
vikt på att det prylarna skulle 
höra till bilhobbyn. 

The swap – ny marknad i moTaLa
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Jag körde In den i garaget och kollade vad som 
egentligen behövde göras. Ringde Rolf på USA-bildelar 
i Sunne och beställde en hel del bussningar, broms-
skivor och annat smått och gott. Allt hade han dock 
inte även om han fixade fram det mesta. Fick tag på 
en firma, via Internet, i Ohio,  www.supercoupeperfor-
mance.com. Därifrån har det handlats en del också. 

När ändå bilen var i garaget så revs hela bakaxeln 
ner. Det är en 8.8 axel på dessa bilar samt att det är en 
delad bakaxel. Bakaxeln sitter i en ram som svetsades 
och förstärktes. Ramen är bara punktad samt någon 
svets original.  Diffen byttes till en Ford Racing och 
drivaxlarna gjorde Björn på Fixit i Östersund nya, www.
fixittransmission.com/sv. Ett förstärkningsstag mellan 
stötdämparhornen bak tillverkades. Vidare så satte jag 
på en mycket grövre kränghämmare bak. Från en dia 
på 28 till 35 mm. Vogtland sänkfjädrar och Koni gula 
ställbara stötdämpare. Helt plötsligt kunde man gå in 
i kurvorna betydligt hårdare. Upptäckte att original-
däcken var alldeles för mjuka (hög profil) så nya skulle 
behövas, original är det 215 x 70 x 15. Sökte på Internet 
men det var ont om fälgar där jag tyckte om designen, 
ända till jag kom på att det var samma bultindelning 
som på Volvo av de senare modellerna. Då fanns det 
att välja på. Fick dock kolla så djup stämde. Det blev 
235 x 55 x 17, lägre profil men samma rullomkrets, och 
nu gick T-Birden betydligt bättre efter vägen. Inte lika 
mjukt som förut, men stabilare etc. 

Även ett nytt avgassystem i 2½ rostfritt finns nu 
under bilen, det var ett enkelrör som delade i två 
bakom bakaxeln förut. Nu är det dubbla rör så det låter 
V8:a också. Ljudupplevelsen är ju en del av helheten 
till varför man åker Amerikansk bil.  

Förra sommaren så inhandlades en motor från en 
-04 Mustang GT. Ägnade vintern åt att flytta över en 
massa elektronik från den gamla till den nya motorn. 
När jag ändå var igång så byttes spridare till en storlek 
större och med en fuel-rail från en -96 Crom Victoria. 
Remskivan på veven till en storlek mindre. Jag tänkte 
att när det blir starkare motor så kan väl det vara lika 
bra och byta till bättre bromsar också. Är väghållning 
bättre och motorn starkare så bör det också funka när 
man ska stanna. Det blev skivor fram från en 01-Bullit 
Mustang. Oken passade direkt, men fick slipa lite på 
kylflänsarna då de tog i fälgen samt modifiera fästet 
för bromsslangen. Skivorna fick borras om till den 
bultindelning som bilen har då Mustang och T-bird 
inte har samma bultindelning. Skivorna bak är fort-
farande original. Vidare så bytte jag till en kraftigare 
kränghämmare fram, 28 till 35, nu när motorn ändå var 
ur. Var till Civinco, www.civinco.se/ i Göteborg och fick 
datorn omprogramerad. Som resultat av mitt motor-
byte så har jag nu 223 hk på bakhjulen. Nu är inte det 
så mycket, men jag använder bilen som dagligt trans-
portmedel sommarhalvåret. När jag ändå var igång 
med motorbyte så bytte jag utväxling i bakaxeln. Från 

Ford Thunderbird LX 1994  deL 2

3,08 till 3,55. Detta skulle shimsas in och jag pratade 
med några stycken, men de hade inte tid. Ringde Stig 
Axeland, www.axleandparts.se/ men han hade 7 veck-
ors leveranstid samt han tyckte att vi bodde för långt 
från varandra. Det går ju att skicka på bussgods eller 
liknande, men ändå. Telefonsamtalet slutade dock med 
att Stig skickade mig märkfärg och Rolf skaffade en 
shimssats och jag läste i verkstadshandboken. Köpte 
mig en original Ford verkstadshandbok till bilen första 
året och den är tjock som en gammal telefonkatalog. 
Efter en del plockande av shims och målande med 
märkfärg fram och tillbaka så fick jag ihop det hela. 
Resultatet av motorbyte och ny utväxling i bakaxeln 
blev en betydligt piggare bil. Aut-lådan slirade så det 
blev inte riktigt bra i alla fall. Det blev till att få lådan 
renoverad. Kollade och det fanns ingen i närheten av 
där jag bor som kunde renovera en nyare typ av låda. 
Nyare typ? Ja den är ju bara 18 år! Fick rådet av Rolf 
att kolla med Danielsson Bil www.danielssonsbil.se/ i 
Stockholm. De kunde renovera. I skrivande stund så är 
lådan nyss hemkommen från dem och de har lött fast 
skovlarna i turbin samt byta en del ventiler och alla 
lameller. Nu ska lådan tåla lite mer samt svara rappare 
vid växlingarna. De hade ett flertal racelådor inne för 
rep. justering etc. 

Bränsleförbrukning har den gångna sommaren legat 
mellan 1,05 – 1,07 l/mil, blandad körning, och det är väl 
helt ok, trots slirande låda. Enligt Danielssons så hade 
lådan slirat på alla 4 växlarna. Ska bli intressant att 
se hur den funkar nu. Eftersom både motor och låda 
var ur även denna vinter så tog jag tillfället i akt och 
bytte ut de gjutna grenrören mot långa headers. Köpte 
MAC långa 1 5/8 till en Mustang -96 - -04 som jag visste 
skulle passa, dock med vissa smärre modifieringar. 
Passagerarsidan var rätt så enkel, det var nästan 
bara att skruva dit, men på förarsidan så fick de två 
bakersta rören dras om. De tog i samt var i vägen för 
rattstången.   

Ska man byta ut eller göra något, förutom original, 
på dessa T-Birdar så får man oftast titta på vad som 
finns till Mustangen och sedan modifiera detta så att 
det passar. Finns en del att köpa, men långt ifrån allt. 

Listan på vad som står på önskelistan av föränd-
ringar är lång, och känns som den bara blir längre och 
längre. 
• Ny lack. Stenskott, revor etc. i den lack som är idag.

• Skålade stolar, klädda i samma tyg som den övriga  
 inredningen. Ska se ut som om det är originalstolar. 

• Smidd 5 liters vev och smidda stakar.

• Trick-Flow toppar med insug.

• Lustgassystem. 

• Batteriet flyttat till bagaget, etc...

 Det enda som är klart, är att original, det blir den 
bilen troligtvis aldrig igen så länge som Lisa och jag 
har den i vår ägo, och den fick ju inte säljas. 

Får väl gå efter den Amerikanska devisen ”This pro-
ject is not finished until the car is sold”, så då blir den 
väl aldrig riktigt klar.

 
Medlem 485  Berth nilsson

OrIgInalBakaxel MOdIfIerad Bakaxel  

94:an tIll vänSter 04:an  

MOtOrn På PlatS 
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FärdSkrivArEn 
(FAM SundECk-FoGElinS ävEnTyr i uSA)

Då var det äntligen dags! Klockan 03:30 freda-
gen den 22:a mars pep väckarklockan och hela 
familjen studsade ur bingen, vi skulle åka till USA! 
Veckor av packande, funderande, bokande, plane-
rande, anmälande etc. var slut, nu gällde det. Mest 
spännande var det nog för Nathalie, 11 år, och 
Jonathan, 8 år, som inte hade flugit förut eller varit 
speciellt långt utanför Sveriges gränser.

från lInköPIng vIa Schiphol landade vi (d.v.s. 
vi fyra + mina föräldrar) samma fredag eftermid-
dag i San Fransisco (tidsskillnad är bra ibland) 
efter minimalt med sömn, vi försökte berätta för 
barnen att bästa botemedlet mot jetlag är att sova 
bort hela resan men de höll inte med… Efter att 
rimligt smärtfritt hittat bagaget (bortsett från att 
en väska var pulveriserad) och lyckats ta oss in 
i USA blev det en gruvlig väntan på att hämta ut 
den förbetalda hyrbilen, en Ford E-350 van! Det var 
nog egentligen inget större fel, men det tog sådan 
hiskelig tid, dessutom försökte Budget-människan 
hela tiden hyra ut en dyrare, mindre bil åt oss (han 
tyckte nog att vi hade hyrt för billigt via nätet). Till 
slut kunde vi styra kosan mot det förbokade hotel-
let som nog hade de skönaste kuddarna vi känt 
(möjligen med undantag av Krister som sov i en 
v-formad bäddsoffa).

Efter några dagar i San Fransisco med bl.a. Cable 
Car, Golden Gate och Fishermans’s Pier styrde vi 
kosan söderut utmed gamla 1:an via bl.a. Carmel 
för att stanna några dagar i Los Angeles. Nu var 
det dags för barnens höjdpunkt: Disney Land och 
Californian Adventure i dagarna två! Nöjesparkerna 
är fantastiska och kan varmt rekommenderas, man 
bör kanske kolla upp hur det där med Fast Pass 

fungerar i köerna först... Ungefär samtidigt hade 
Nordkoreas ledare den dåliga smaken att hota USA 
med blandade illdåd vilket i och för sig inte innebar 
så himla mycket mer än ökad internationell nyhets-
rapportering.

När nöjesparkerna var avklarade styrde vi kosan 
hårt åt nordost och mellanlandade i Las Vegas 
innan vi gav oss i kast med Grand Canyon. Vi 
åkte norra sidan österut, övernattade i Page vid 
Glen Dam varefter vi åkte till South Rim (det stora 
”Visitor Centre” på Grand Canyons södra sida). 
Vädret visade sig från sin bästa sida, några full-
ständigt oskygga ren-liknande djur blängde på alla 
på parkeringen och naturen var magisk! Av det vi 
såg under hela resan var nog detta det mest min-
nesvärda, man känner sig som ett litet gruskorn i 
jordens enorma sandslott!

Vi fortsatte vidare till Williams som markerar 
ena änden av den del av Route 66 som fortfarande 
finns kvar i Kalifornien. Givetvis åkte vi Route 66 
västerut och passerade Hackberry, en gammal by/
mack som nog inte förändrats nämnvärt de senaste 
50 åren! På vägen tillbaka till Las Vegas passerade 
vi även Hoover Dammen som är tekniskt intressant 
och väl värd ett besök. Väl tillbaks i Las Vegas var 
det äntligen dags för ”NHRA Summit Dragracing”. 

k I haCkBerry

flOS CalIf adventure

rOute 66 I haCkBerry

k O fOrden

BJörn O Barn dISney land

n O J I grand CanyOn
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Programmet innehöll allt från Stock till Top 
Fuel och snabbaste repan under lördagen 
var 3,81 s med sluthastighet 530 km/h! 
Efter tävlingen var det dags att börja röra 
sig västerut igen mot San Fransisco. Vi hit-
tade ett underbart matställe utmed vägen, 
Peggy Sue ś, som körde hårt på 50-talet, 
antagligen ända sedan 50-talet... Vi gjorde 
även en avstickare till Sequioa och tittade på de 
enorma träden, det mest kända ”General Sherman” 
har en diameter på 11 meter och är 2.200 år gam-
malt! För ved-huliganerna kan jag nämna att stam-
men innehåller ca 1.500 kubikmeter prima ved. Här 
fick vi även känna på det enda sämre vädret under 
hela tre veckor; regn som övergick i SNÖ på över 
2.100 m höjd över havet, inne i nationalparken.

Väl tillbaka i San Fransisco ägnades reservda-
gen till att åka ner till stan, poolbad för barnen 
och träffa vänner till mina föräldrar. Den 11:e april 
lämnade vi till slut tillbaka Forden efter ca 430 
mil jänke-väg, vilket den hade klarat utmärkt! Jag 
ska villigt erkänna att jag var skeptisk till varför 
vi skulle ha en van för 12 pers (på pappret!) men 
det var guld värt eftersom vi släpade på 3 veckors 
packning hela tiden.

Resråd:
+ Ta med en GPS med amerikansk karta, mam-

mas fungerade perfekt
+ Ha DVD i bilen till juniorerna
+ Plocka åt er ”motellkupongstidningar” för att 

hitta till motellområdena
+ Åk till South Rim om ni ska se Grand Canyon
- Åk inte till Skywalk om ni ska se Grand Canyon, 

ockerpriser och ruskigt dålig väg
- Ät inte på McDonalds i Kanab, antagligen den 

långsammaste i hela vida världen

Christina, stolt Fairlane-ägare (och delägare i en 
Ford Excursion och en Buick)

Peggy Sue

MuSSe nhra

agne O fOrCe nhra

uSareSa By gOOgle

berThs  bravader

MedleM 485 Berth Nilsson har tagit uppmaningen att skicka in 
bilder från sina besök på olika träffar på allvar. Mycket trevligt tycker 
redaktör’n och hoppas att fler tar efter. Här får ni några av dem…

Älvdalen
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berThs  bravader

Fordmagasinet nr 1 • 2013Sid 16

berThs  bravader

Filipstad

Färnsjö- 
   repan
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berThs  bravader

Elmia

varT man  
vänder sig?

presidenten börje 
Borje.bladh@telia.com
Är vårt ansikte utåt, dit vänder sig din sektions-
ordförande med frågor om t.ex. träffar m.m.

vice presidenten
Sköter presidentens arbete när  presidenten 
saknas samt i övrigt bistår och avlastar 
 presidenten.

sekreteraren Tuija 
tujaka@hotmail.com
Matrikeln, och som namnet låter, klubbens 
sekreterare. Hit hör du bl.a. av dig om det står 
fel uppgifter om dig i registret.

kassören rosie & anette 
Ro4@telia.com 
anette.l@hotmail.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 direkt kan svara 
på din fråga.

redaktören
Allt som rör tidningen och tryckeriet, t.ex. 
angående reportage eller om du saknar din 
tidning eller om du vill köpa ett äldre ex av 
Magasinet. Även ändringar i medlemsregistret 
som ny adress, bytt bil etc.

shopen micke & 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 inlogg-
ning. Medlemskap på forumet. Olämpligt inne-
håll. Hit sänder du dina träffbilder m.m.

sekTionskarTa

Var med
& påverka!

Ledig styrelseplats finns...
Anmäl ditt intresse till

Börje eller Tuija
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s ä L J e s
Efter mycket tänkande har jag kommit fram 
till beslutet att sälja Chris’ Crown Ranchero.
Som Ni förstår det är inget enkelt beslut, 
och jag måste säga det finns många blandad 
känslor, men jag vet att jag är inte ut och 
”visa” upp henne som kanske Chris skulle ha 
velat. Square dance lockar mer än Custom 
Car Shows eller bil träffar, tyvärr. 
Hur som helst det känns som jag har komple-
terat Chris’ dröm av att återställa henne till 
sin ”former glory”, med hjälp av andra, inte 
minst Ingemar Becker, som gjörd en kanon 
lackerings arbete, men jag kan inte göra så 
mycket själv om och när det behövs.

Crown Ranchero skall säljas
So nu letar jag efter en värdig nytt hem till 
henne. 
  
Det är klart jag vill få så mycket tillbaks av 
det som jag har lagt ut, men det rätt hem är 
lika viktig. En fullt historik följa med, inklusiv 
original tidnings artiklar, som styrka.
Jag kommer att besikta om henne i slutet av 
april.

Hör av dig om du är intresserad, till mig via 
mail ro4@telia.com eller över telefon 0738-
596492.
Rosie Forslin 

Framskärmar till Galaxie 67:a… 
Behöver även lister och bokstäverna GALAXIE 
till bakskärmarna…
Mikael Jäderstig  0142-650221

ny sponsor
Thomas Andersson som driver företaget 
Autokemiprodukter i Jönköping har erbjudit 
medlemmar 20% rabatt på marknader mot 
uppvisande av medlemskortet. 
Autokemiprodukter är återförsäljare av PEEK 
produkter och ONEDRYWASH.
Thomas importerar även Fords officiella 
skjorta. 
One Dry Wash är en miljövänlig produkt som 
du utan vatten kan tvätta bilen med.
Peek Polish rengör, polerar och skyddar 
metaller.
Mer info: http://autokem.tictail.com/

Thomas Andersson,  Gärdesgatan 25,  562 31 
Norrahammar Tel: 0708-850907

nya T-shirt’s  
i svart eller vitt     

100:- styck
Storlekar upp till xxxl

nyTT  i   

shopen

s ö k e s
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FIRMARABATTER  
gynna dem, de gynnar oss

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

Stockholmssektionen:
Peter Möller
Holmgårds Backe 6
141 33 HUDDINGE

0224-39 10 20
0763-94 92 00
coaf_sthlm@nikonfoto.se

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

Norrlandssektionen:
Kontaktperson
Håkan Ullander
Ystarvägen 29
906 25 UMEÅ

072-712 66 33

sekTioner

Jönköpingssektionen:
Claes Staaf
Strandvägen 90 A
591 46 Motala

0706-777 976
jonkopingssektionen 
@hotmail.com

Vice sektionsordf:
Sven Öberg
Norra Bäckhultsgatan 7
332 31 Gislaved

070-558 81 61

Mittnorrlandssektionen:
Leif Ahlman
Kalkstensvägen 5
894 40 ÖVERHÖRNÄS

070-642 94 18
mufflers@telia.com

Vice sektionsordf:
Bill Andersson
Söredsta
880 50 Backe

070-779 25 39
0624-400 50

Örebrosektionen:
Arne Angermayr
Ösby
697 91 Pålsboda

019-23 08 62
073-802 96 02
arnemayr@telia.com

Vice sektionsordf:
MHRF- försäkringsansv.
Per-Håkan Andersson
Brändåsen Adolfsberg 110
692 93 Kumla
0708-24 27 97
019-5819 39
per-hakan@osg.nu

utgivningsplan för Fordmagasinet

Nr1: MArS Nr 3: September
Nr 2: JUNI Nr 4: December

ForDMAGASINET TrYCKS AV 
NärkeTryck AB, Hallsberg

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

MEDLEMSAVGIFT
400:-/År

PLUSGIro
16 93 97-7

Försäkringsman Mittnorr
Hemrik Sahlin
Forsmoby 15
881 Långsele

070-33 10 477

Försäkringsman Södra
Peter Nilsson
Lugnadal 3187
280 20 Bjärnum

0451-173 65 • peterbes@telia.com 

Försäkringsmän

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 Forddelar
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

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
Fax: 019-32 09 92
Mob: 070-326 04 43
Mail: custom@telia.com
www.custombildelar.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

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 

Tomas Björnfot
Hallsbergsvägen 55
694 72 ÖSTANSJÖ

Tel 0582-105 09
Mobil 070-746 86 02
epost@bjornkramizar.se

webbmasTer
HEMSIDA

ForUM
SäLJES/KÖPES

www.CLUBoFAMErI-
CANForD.SE

Micke & Ingela Wiberg
Timotejvägen 23
873 40 BoLLSTABrUK

Tel 070-660 07 60
0612-155 59
miwib@kramnet.se

shopen

SEKrETErArE
Tuija Jansson Karlsson
Mårhult, Vånga
617 90 Skärblacka

Tel 070-51 345 02

tujaka@hotmail.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.

VICE PrESIDENT
presidium

Göteborgssektionen:
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 romelanda

0303-25 08 37
070-999 41 78
mia-reine@spray.se

rEDAKTÖr/Ansv.utg.

Claes Staaf
Strandvägen 90 A
59146 Motala

Tel 0706-777976

fordmagasinet@hotmail.se

redakTion

Tala om
vad du vill!
det finns lediga 

platser 
i styrelsen!

kontakta Börje eller 
tuija för mer  
information
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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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äldre klubbshopsaker  

rea 50%
beställ nya  

fräcka 

Fordjackan!!!

priser shopsaker
Jackan 795:- (Beställningsvara)

”påsen” 150:-
klubbkeps 120:-
T-shirt 100:- Storlekar upp till XXXL

nya 

T-shirT


