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Hur gör vi i år?

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

2013 har lämnat oss och nu bör-
jar snart en ny säsong. Själv lig-
ger jag som vanligt efter med 
mina byggplaner. Men eftersom 
man fick inleda 2014 med feber 
och förkylning, så har man inte 
sporrats till att ligga i ett garage 
med 9-14 graders värme.

Men man skall väl inte vara så 
svensk så man klagar på vädret. 
Jag kan dock känna lite stress 
när man matas av bilder via so-
ciala medier om hur duktiga alla 
andra är.
Men nog pratat om mig själv, 
vill istället lägga fokus på vilket 
bra år 2014 kommer att bli. Tror 
nämligen på att vi 2014 kommer 
synas mer än vi gjorde 2013. Men 
till detta behöver vi en strategisk 
plan och vänner som hjälper oss. 
Därför hoppas jag att alla våra 
läsare blir duktigare på att erkän-
na för alla andra att de läser vår 
tidning. Inte bara genom kom-
mentarer om hur bra tidningen är, 
utan berätta gärna för vänner och 
bekanta om oss.

Sedan har vi släppt en ny titel; 
”Sportbilar”. Denna finns bara att 
läsa genom appen Qiozk. Detta 
för att sporra alla till att ladda 
ner appen. Tanken är att i som-
mar släppa yttligare ett nummer. 
Tyvärr jobbar ju vi på redaktionen 
med detta utanför normal arbet-
stid och då hinner man inte alltid 
med allt.

Tanken för 2014 är att lägga fokus 
på saker som får stort intresse 
och växer. Detta betyder att Time 
Attack, drifting, stance och sport-
bilar kommer att få minst lika 
mycket plats i år. Sedan har vi 
även inlett ett samarbete med 
Svenska Bilstereoförbundet, 
något som gör att vi lyfter in en 
ny bit i alla kommande nummer.

Meningen är att följa växande 
trender och att snabbt följa upp 
och ge läsarna det de eftersöker.
Sedan, i september, firar vi 5 år 
som tidning. Inte illa för en liten 
underdog som vi!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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REPORTAGE
Text : Daniel Serénus

 Foto: Anton Ståhlgren

En Voltex-breddad Mitsubishi Evolution modell 
nummer åtta hittar vi bara 5 minuter från 
Kinnekulle Ring.



I den lilla orten Götene hittar vi 
den 23-årige Anton Ståhlgren. 
Det kanske inte är så konstigt 
att man blir bilintersserad när 
man har 5 minuter till racing-
banan; Kinnekulle Ring. Men 
drömmen om just en Mitsubi-
shi Evo har länge funnits hos 
Anton. Det började med att 
han såg rallyföraren Tommi 
Mäkinen ratta runt i en Evo. 
Även filmen Thunderbolt med 
Jackie Chan blev en inspira-
tionskälla för att drömma vi-
dare.
Men eftersom Anton bara var 
13 år när Evo 8:an lanse-
rades, fanns det ingen möj-
lighet för honom att ens nå 

Rolig vinterbil!  
Men denna är byggd för 
banåkning.



sin dröm. Men i en 13-årig po-
jke tändes gnistan om att en 
dag äga en Mitsubishi Evo 8. 
Dock skulle det ta åtta år in-
nan Anton skrev på ägarbevi-
set till sin Evo 8.
Anton gjorde som många an-
dra, tänkte litet men slutade 
stort. Från början ville han 
bara slänga på lite snygga 
fälgar samt en och annan kol-
fiberprodukt. Men som alla 
som blivit påverkade av Al-
fons Åberg vet att ”skall bara” 
aldrig slutar så väl. Snart 
hade Anton fallit för Stance- 
och TimeAttack-trenden.
Därför började han 2012 byg-
ga om sin bil. Men Stance var 
inget för Anton, som då kände 
att han hade byggt om sin bil 
från körglädje till okörbart.
Bilen blev stötig och tog i 
överallt, samt den var nästan 
okörbar med de hårda 
coilovers som jag monterat, 
säger Anton.
Vintern därpå så valde han 
att köra konceptet ”gör om, 
gör rätt”. Efter ha tittat runt på 
internet för att få lite inspira-
tion, föll kortet på att bygga en 
bil gjord för banan, likväl för 
söndagsåkning. Målet var att 
bli klar till Elmia 2013, vilket 
Anton lyckades med även om 
det blev skruva i garaget fram 
till visningsdagen. Men det 
läget har nog alla bilbyggare 

Inredningen har snyggats till 
med Alcantara och alla gråa 
detaljer har lackats i svart.



som åker till Elmia varit med om.
Men det Anton lyckades få ihop, 
var en breddad Evo med en rad 
TimeAttack-detaljer. Bilen som 
han alltid drömt om och i en helt 
egen version. Inredningen pryds 
nu av en sportstol och en halvbur, 
samt svarta detaljer med inslag 

Stance var inget för Anton.



av Alcantara.
De tråk-gråa detaljerna var inget för min bil 
och därför lackades allt om i mattsvart, säger 
Anton
Sen blev det ett par skärmbreddare från 
Voltex som han spanat på länge. Även lite 
läppar och sidokjolar som går i aerodynamisk 
stil. Man kan säga mycket om Antons Evo, 
men att den ger ett intryck av att passa bra på 
banan är det inget tvivel om. Anton berättar 
själv att bilen nyligen fick träffa en psykolog 

för sin personlighetsklyvning. Denne gjorde 
det klart för Anton att han nu behöver se över 
hjälmen inför årets säsong, för det står klart 
att det kommer bli en hel del banåkning.

Tänk att drömmar ibland kan bli verklighet, 
det gäller bara att inte ge upp. Men än är inte 
bilen klar och en ständig utveckling pågår ut-
lovar Anton.

Vortex-breddarna gör sig 
gott på bilen.



 

FAKTA
Namn: Anton Ståhlgren
Ålder: 23
Bostadsort: Götene
Arbete: 3D Artist/Designer på Fortis Inredningspartner AB
Fritidsintressen: Bilar, fotografering, diagnostiserad teknik & prylnörd
Bilmodell: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR
Årsmodell: 2005
Hur länge har du/ni ägt bilen: Lite över 2år

Min bror Andreas för all hjälp och även övrig familj som står 
ut med mig. Ted på Däckhall.se, Markus Järlestam/Realcar, 
Martin på BadAssParts.se och alla som på något sätt bidragit 
med hjälp under resans gång!



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har alltid varit en tjej som när jag var yngre spelade mycket bilspel osv. Sen när jag såg ”Fast 
and Furious” första gången blev det mer. Så när jag skulle fylla arton fick jag min första bil, en 
Saab 9-5, som jag hade planer på att styla. Men det kom upp mer och mer bekymmer med bilen. 
Så efter det skaffade jag mig en Mercury Cougar som jag har nu i skrivande stund.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Jag lär mig fortfarande då det är mitt första bygge, så en 3-4 kanske. Min sambo, pappa och alla 
vänner vill jag tacka för alla goda råd, allt stöd och hjälp!

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När vi i vintras hade inbrottsförsök ett par gånger och jag var livrädd för att vara ensam i garaget.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motorer och el måste jag säga, men lär mig nytt varje dag!

Vem är din bilförebild?
Lucas Kooz för att han är supersnäll och har också visat mig stöd, plus att han har visat att det är 
möjligt att komma långt inom bilbyggarbranschen.

Bästa garage drycken?
Lite olika för varje dag, men oftast Cola.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Då jag jobbar under dagarna så blir det hela helgerna istället. Så 20-30 timmar typ.

Fakta
Namn: 
Ronja Frisk
Ålder: 
20
Bor: 
Unnaryd
Arbete:  
Maskinoperatör
status:  
Förlovad



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ja, min Mercury Cougar som jag hade ute i somras är ett rullande projekt och som, om planerna går 
som dom ska, kommer vara klar till säsongen 2014.
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Booyah 
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Foto: Patrik Karlsson  @ Komet foto

Vilken färg på lyktskyddet passar din bil
Testa på vår hemsida



EVENEMANG
Text:  Christoffer Talvis

Foto:  Mallannphotos 
& Rani Gilliana



Förarmötet är en viktig del i 
säkerhetsarbetet kring banåkning.

Så här års behöver man något att blicka 
tillbaka på från sommarens alla event 
och vad passar då inte bättre än tjejer 
som gasar för fullt på racebanan.

Helene Nordbäck var den första tjejen att 
delta i Time Attack-serien och är hjärnan 
bakom detta evenemang. Från början 
var tanken att få till en konbanekörning 
för tjejer. Tack vare kontakter lyckades 
hon efter några samtal få till att evenem-
anget kunde vara på Tierp Arena.

Första körningen hölls den 6 juli och 
hela 24 st. tjejer var på plats för att gasa 
allt de orkade runt den 2.080 meter 
långa banan. Innan dom fick sätta sig i 
bilarna fick de en genomgång om vad 
som gäller på banan, samt lite om de 
olika flaggornas betydelse. Under hela 
dagen fanns instruktörer till hjälp för att 
dela med sig av sin kunskap till tjejerna.

Alla tjejer är välkomna att köra oavsett 
bil. Man ska ha kul och sen vill jag få 



fram budskapet att bankörning inte 
bara är för killar, säger Helene med ett 
leende.

Av dessa tjejer är det vissa som ald-
rig kört på bana förut och vissa som 
kört mycket, så spridningen på kompe-
tensen är stor. Om vi ska nämna en tjej 
som verkligen fick köra något extremt 
första gången hon skulle ut på banan, 
så är det Lisa Palm som fick låna sin 
sambo Mikael Engbloms Mitsubishi 
Evolution V RS som han tävlar med i 
högsta klassen i Time Attack. Det enda 
hon hade provat bilen innan, var att 
köra några hundra meter på en rak-
sträcka för att känna hur växlingarna 
och dragläge med mera kändes.

Uppradade för dagens utmaning.

Killarna fick titta på medans tjejerna 
rattade runt banan.



Nej det är inte Time Attack-vinnaren Mikael Engblom 
utklädd i kvinnokläder. Dagen till ära fick sambon 
Lisa Palm ratta bilen.

Redan när jag vaknade den lördagen var 
jag väldigt nervös, men efter några varv 
när man blev lite mer bekväm med bilen 
så släppte nervositeten. Då ville man 
inte att dagen skulle ta slut för det var så 
himla häftigt och kul att köra, säger en 
glad Lisa över en telefonintervju.

Eftersom första bankörningen blev så 
lyckad och fler tjejer hörde av sig och 
ville köra, blev Helene mer taggad än 
någonsin att få till en körning till innan 
årets var över.
Till slut lyckades hon få till en ytterligare 
körning den 29 september på samma 
bana. Åtta fler tjejer än första träffen 
var anmälda, men i sista sekund blev 
det några avhopp och det slutade med 
27 körande. På morgonen den dagen 
var det väldigt blött då det hade regnat 
under natten, men under dagens gång 
blev banan torrare och det blev inte lika 

Riktigt snygg RX-7:a lastas av.



Nya z4:an.

Nya Toyota Corolla.

svårkört.

Inför 2014 händer det en hel del. He-
lene har skapat föreningen Girls on 
Track, vilket kommer göra vissa up-
pgifter lättare att hantera. En hemsida 
är under uppbyggnad och kommer att 
lanseras så fort den är klar. Vart och hur 
många körningar det kommer bli under 
året håller Helene hemligt än så länge 
då allt inte är klart. Men vi kommer att 

hålla er informerade, samt att vi gärna 
sprider ut detta för att fler tjejer ska få 
chansen att kunna anmäla sig.

Ännu en liten rolig sak är att Helene 
och Ralph Bohman, en av personerna 
bakom Nordic Time Attack, skämtade 
lite om att man skulle dubbla antalet 
tävlande tjejer för varje år. Såhär har 
det sett ut; 2012 var Helene ensam täv-
lande tjej, 2013 dubblades det med Al-

Girls On Tracks andra event  blev en mer blöt 
historia.



Servicedags?

exandra Björk och nu till 2014 har 
det dubblerats ännu en gång med 
Johanna Ivarsson och Annica Berg. 
Denna trend som från början var ett 
litet skämt visar sig stämma, vilket 
är riktigt roligt att se. Det skulle vara 
ännu roligare om vi får se minst en 
tjej ur team Girls On Track på pris-
pallen i år.



Porsche 944 in action! 



Helene är initiativtagare till Girls 
On Track.



Behöver inte ha en värsting-
bil för att ha kul på banan. 



Helene är en av dom som 
drivit efterfrågan av 
banträffar enbart för tjejer.



ALLT FÖR SPOTBILSÄLSKAREN



EVENEMANG
Text & Foto:

Daniel Serénus

ALLT FÖR SPOTBILSÄLSKAREN



Vackrare ljudbygge från man 
leta efter.

För tredje året i rad besökte tidningen Ljudia-
dagen, som fått sitt namn efter företaget som 
arrangerar träffen. Dagen till ära hade små-
landsmaffian dykt upp med sin 007-agent Lukas 
Koos och med racebilen som bara blev ett stort 
”fail”.
Även Improx Customs kom med sin otroliga 
Caddy, som vi på tidningen gett namnet Cheddy 
eftersom den fått en hel del delar från just Chev-
rolet.

Dagen fylldes med utförsäljning, välljudande bi-
lar, limousiner och DJ-uppvisning av ingen min-
dre än Daniel S.

Trevligt initiativ från Ljudia och vi kommer nog 
tillbaka även nästa år.



Misslyckat banbilsbygge. 
För denna bil ser råare ut än 
många andra Honda Civic, 
men här finns ingen 
jättemotor i. 

Racetanken fick agera 
baslåda istället.



Erik “Jarlen” Jarl  
visar hur en 
hälsosam frukost 
ser ut.



Håkan på hagalimo.se gillar limousiner.



Dessa gymnasieelever bjöd på 
en frysbox som spelade av bara 
tusan.

Blir tre serier med Time Attack 
nästa säsong, vilken kommer du 
följa?

18%

12%

18%

50%

Swedish T ime At tack Championsh ip

Nord ic T ime At tack

T imeAt tack.nu

Ingen av dessa



Precis som du vill ha det
Skräddarsytt till rätt pris

info@dinjacka.se  08-759 57 80
www.dinjacka.se
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Toyota Supra 1104hk/1175nm



Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info



REPORTAGE
Text:  Daniel Serénus

Foto:  GreenLight Photo-
Dream Team



Återigen får jag äran att skriva 
den åtråvärda krönikan om allt 
2013 hade att erbjuda. Men trots 
allt som hänt, känns det som man 
supit bort allt minne om 2013. 
Kanske för att vi hade så extremt 
mycket problem med vår projekt-
bil, något vi hoppas ha löst till den-
na säsong. Men vad bjöd då 2013 
på för bra minnen? Om vi börjar 
beta av Elmia 2013, så måste jag 
säga att de nya bredare gångarna 
kändes mer som en ursäkt till av-
saknandet av flera företagsmon-
trar. Dock stor tumme upp för den 



mörka hallen. Kanske lite fel att sätta 
vissa bilar där, men det tar man lär-
dom av till nästa år... ...eller? Sedan 
var det Danmark som lockade och 
som vanligt missar jag detta. Men 
det sägs ha varit mycket bra.

Därefter kom sommaren och det 
blev ju en del sol trots allt. Sedan 
fick vi se driftigen och Time Attacken 
explodera i Sverige. Tänk vilket in-
tresse som blommat upp ur jorden, 
snart kanske dessa sporter petar ner 
STCC från tronen. Vem vet? Hop-
pas bara Svenska Bilsportsförbun-
det hänger på och stöttar detta, men 
de burkar ju ha en tendens att aldrig 
följa med i trenderna.

Festen är lite bättre i Norge. Vi 
måste tyvärr erkänna detta för oss 
själva när Gatebil på Rudskogen 
Motorbana bjöd på 2013 års bästa 
partyhelg. Tråkigt nog hann jag bara 
med en dag och då jag skulle köra 
dagen efter blev det inte så många 
öl som man hade önskat. Att det se-
dan inte blev något Halmstad Sports 
Car Event grämer mig fortfarande. 
En resa som slutade med bägare 
för min del och jag hann bara till 
Göteborg och det är ju inte ens nära 
Halmstad. Tråkigt när det som van-
ligt var superfint väder i sommarst-
aden Halmstad.

Trenden i enklare träffar på parker-
ingsplatser med mera har bara 
växt. 2013 blev året då vi verkligen 



fick känna på detta. Överallt ar-
rangerades enklare träffar som 
med hjälp av sociala medier fick 
en enorm uppmärksamhet. ARN-
träffen i Skara var en av de större 
och som lockade 1000-talet besök-
are.

Dock blev 2013 året då Facebook 
började konkurrera ut forumsaktiv-
iteten. Visserligen står märkesfo-
rumen sig fortfarande starka, men 
trenden pekar inte uppåt för denna 
typ av internet-aktivitet.

Vi fick även se Pontus Karlsson 
köra igång West Coast Motor 
Show igen. Denna gång i ny stad 
och med en utställning i världsk-
lass. Eller kanske mer åt Sveriges 
mest prisvärda. Massa fina byggen 
för 80 kr. Det är värt en stor tumme 
upp. Än finns det hopp för eldsjälar.

2013 avslutades sedan med den 
årliga GreenLight Galan. En succé 
från början till slut.



BMW M3 

POSTER
Foto: Ranis Foto
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Reportage
Text: Daniel Serénus

Foto: Maserati



Maseratis historia börjar i Ital-
ien med två av de sju sönerna 
till järnvägsarbetaren Rodolfo 
Maserati. Den äldste, vid namn 
Carlo, började snabbt sin bana 
med att skapa motorer. Först 
blev det påhängsmotorer till 
cyklar, men genom detta fick 
biltillverkaren Fiat upp ögonen 
för den unga begåvade Carlo 
Maserati. Snart var han tes-
tförare åt biltillverkaren och 
efter en karriär där, bytte han 
arbetsplats till konkurrenten 
Isotta Frachini. Carlos 16-åri-
ga lillebor Alfieri anställdes på 
Isotta, först som mekaniker 
men snart var även han test-

förare.
Carlos lämnar år 1907 Isotta 
och börjar arbeta hos en annan 
biltillverkare, Bianchi. Detta för 
att Carlos hade fått smak för 
snabba bilar och racing. Carlos 
gjorde en lysande karriär som 
motorutvecklare. Tyvärr dör 
Carlo i en lungskjukdom redan 
1910, något som brodern Alf-
ieri tar mycket hårt.

1913 flyttar Alfieri till staden 
Bologna i Italien. Då högt up-
psatt på företaget Isotta Fra-
schini. Samma år beslutar han 
att öppna sin egen verksam-
het. Med sig får han sina yn-



gre bröder Ettore och Ernesto. Verksam-
heten blir aktiv först 1914 och är till en 
början en typ av konsultverksamhet. I 
samma veva som Italien går in i krig, bör-
jar företaget utveckla och tillverka tänd-
stift. Kriget påverkar dock inte Maserati-
brödernas verksamhet något nämnvärt.
1920 involveras yttligare en broder, Ma-
rio, i verksamheten. Hans första uppgift 
blir att ta fram företagets logotyp. Mario 
skapar den utifrån Bolognas klassiska 
stadsvapen; en treudd. Något som än 
idag lever kvar.

1922 jobbar man med att utveckla rac-
ingbilar för biltillverkaren Diatto. Ett sa-
marbete som varar fram till 1926 då 
Maserati väljer att skapa sin första egen-



producerade raceingbil, Type 
26.
I racingvärlden fortsätter Mase-
rati att utveckla motorer och 
modeller.
1932 dör Alfieri bara 44 år gam-
mal, något som skapar stor 
sorg i företaget. Ernesto över-
tar den tekniska utvecklingen 
av bilmodellerna.
1937 säljer dock bröderna, på 
grund av rådande konkurrens, 
företaget till finansmannen Ad-
olfo Orsi.
Men det skulle dröja till efter 
andra världskriget innan första 
bilmodellen för den öppna 
marknaden skulle presenteras. 
För 1946 visades modellen A6 
upp på motorsalongen i Ge-
nève. A6 ses som den första 
Gran Turismon någonsin och är 
designad av Pininfarina.

1950 startades det som idag 
är Formula 1. Redan här var 
Maserati med och fightades. 
1953 blir Adolfo och hans son 
personligt engagerade i Mase-
rati och börjar jobba intensivt 
med bolaget. Några år senare 
skulle den stora vändning kom-
ma där bolaget skulle bli den 
pestigefyllda sportbilstillverkare 
de är idag.

1960 kom modellen 3500GT 
med en stark sex-cylindrig mo-
tor på hela 220 hästkrafter. 



För sin tid ett riktigt kraftpaket, då 
Porsche hade en 140 hästars motor i 
sin Carrera 2 GT.
1963 kom Quattroporte 1 och var 
den första fyrdörrarsmodellen från 
Maserati. En modell som fortfarande 
finns kvar i modellprogramet.
Under 70-talet sker en del förändrin-
gar i bolaget. Dels försvinner Orsi-
familjen från företaget och en kort tid 



äger Citroën bilmärket. Men snart 
säljer man bolaget till det italien-
ska statliga bolaget Gepi. Detta 
leds av den agentin-italienska 
enterprenören Alejandro De To-
maso. 1971 släpper man också 
mästerverket Bora som blir en 
milstolpe i historieboken hos 
Maserati.
Det stod nu klart att en sportbil 
skulle ha mittmotor, med tanke 
på att konkurrenten Lamborghi-
ni påvisat detta med sin Miura. 
Under 80-talet kom oljekrisen 
och Alejandro De Tomaso ville 
konkurrera mer med BMW 3-se-
rien. Därför skapades mod-
eller med motorn fram och med 
dåtidens kantiga formspråk. 
Maserati Biturbo blev en suc-
cé-modell och det byggdes ca. 
38.000 exemplar.
Under början av 90-talet var det 
ett par tuffa år för Maserati och 
ärkerivalen Ferrari växte. Men 
i slutet av 90-talet köpte Fer-
rari upp sin konkurrent och blev 
därmed den största sportbilstill-
verkaren i landet. Men eftersom 
Maserati inte tillverkat någon 
sportbil på över 15 år, kände man 
nog att det var dags att förfina sin 
rykte. Därför släpper man 3200 
Gran Turismo och med en 370 
hästars motor placerad i fronten 
som på gamla dagar gjorde den-
na bil succé.

Om 80-talet och början av 



90-talet var Maseratis tid 
som sportig Svensson-
racer, är definitivt slutet av 
90-talet samt framåt resan 
tillbaka i sportbilsklassen. 
Man släppte också sin egen 
modell av Ferrari Enzo, 
kallad Maserati MC12. En 
något längre samt bredare 

bil, men med samma hjärta 
och själ.

Idag är det den klassiska 
Gran Turismo-modellen 
som återspeglar dagens 
Maserati och historiskt nog 
även Maseratis själ.
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EVENEMANG
Text:  Chrisrtoffer Talvis

 Foto:  TAS



En stor och populär bilmässa 
för modifierade bilar. Årligen 
hålls mässan i januari månad 
på Makuhari Messe, Chiba 
City, Japan. Utöver den stora 
mängden fordon, visas myck-
et tillbehör och annat bilrelat-
erat från diverse företag från 
världens alla hörn.

Från 10 januari till den 12 jan-
uari pågår mässan och tydli-
gen räcker det inte med 3.608 
montrar/bås, utan man har 
utökat den till 3.880 stycken. 
En monter/bås är 3x3 meter, 
så ni kan ju föreställa er hur 
stort detta är. 2014 är det år 
som TAS för första gången sen 
starten kommer använda hela 
Makuhari Messe. Hela 840 bi-
lar och 428 företag fanns på 
plats. Fortsätter det såhär, 
måste de snart hitta en större 
mässlokal att arrangera i.

Klassisker!!



Tommy Kaira Mazda 
CX-5 SV PREMIUM 
Edition.

En TOP FUEL Honda 
S2000. Wünderbar!



3880 monterbås i år! 
Massa mer besökare!
TAS bara växer.

Mad Mike!



Lacken som ger en 
nostalgitripp tillbaka i tiden.

Liten men fet.



DUCKS-GARDEN version av klas-
sikern Porsche 356 speedster.



Grymt paket till Lexus!

Blitz bidrag till värsting 
SUPRA.



Den perfekta mässan för den 
som gillar modifierade bilar.



MAVERICK bjuder på Lexus-
inspirerad SCION FR-S.

GReddy visade upp sitt GT-R 
bygge.



Om du har råd kan att köpa en 

Ferrari 458 kan du alltid göra 

som Liberty Walk, bygga om den.



www.birkaknivar.se



www.birkaknivar.se

Nu var det ett par nummer sedan ni 
såg mig skrivandes i denna tidning! 
Har haft alldeles för mycket att göra 
den senaste tiden! Håller ju som sagt 
på att utbilda mig och skolan har va-
rit ganska intensiv! Har knappt hunnit 
att vara uppdaterad vad som händer 
i vårt egna garage, hos Team Bacon-
strip. Det måste hänt en hel del där 
ute med alla era byggen också eller? 
Fan, det är en av dom bästa sakerna 
med våren. När våren kommer och 
folk visar upp sina nya byggen, som 
alla har jobbat med under vintern. 
MUMMS.
Elmia brukar väl vara mässan som 
många satsar att vara färdiga till? 
Själv har jag inte bestämt mig för om 
jag ska dit eller inte i år? Har ärligt talat 
tyckt att Elmia vart skit dom senaste 
2 åren typ. Sorry. Men true. Samma 
bilar, till stor del i alla fall, samt halv 
nakna brudar som står och krålar sig 
emot någon halv taskig bil, som jag 

själv säkerligen kunnat byggt lika bra! 
;) 

Shit va negativ jag lät nu, men jag 
kanske skulle ge Elmia en ny chans i 
år? :) Vad tycker ni? 
Ta och unna mig hotell, och den alltid 
underbara hotellfrullen samt Elmia på 
dagen och en grym fest på kvällen? 
Den som lever får se! Men på tal om 
annat, alla ni som har RWD har väl va-
rit nöjda när äntligen snön föll ner här 
i Västragötaland? Själv fick jag panik! 
Hatar snö, hatar kyla, och nej det är 
inte bara för att jag själv kör FWD utan 
jag är bara ingen vintermänniska. Ser 
inget skoj i att behöva skrapa dessa 
satans rutorna på bilen varje morgon 
innan jag ska till skolan eller jobbet! 
Kan väl inte finnas någon som tycker 
att det är mysigt? Ni förstår nog inte 
hur mycket jag saknar sommaren, 
massa bärs, sena kvällar med ljum-
men luft, även lukten av bränd kop-

Tjabba tjena hallå, 
GreenLight läsare!



pling, haha, NEJ skoja bara, 
bränt gummi såklart! ;) Tjoho! 
Snart drar det igång, och det ska 
bli så jääääkla kul.
Tänkte faktiskt köra på en ny 
sak i detta numret, och det är att 
jag kommer be er läsare om lite 
hjälp!

Jag vill inför nästa nummer av 
GreenLight Magazine, ha lite 
förslag, åsikter, synpunkter, 
(både positiva och negativa 
mottages) eller om ni vill lätta 
på hjärtat om vad ni tyckte om 
2013’s blogg Linnssa, sänd 
mig GÄRNA ett mail till: 
linahenke@hotmail.com 
OCH även vad ni skulle vilja 
att jag skriver om framöver! 
Skulle bli crazy happy om jag 
får lite förslag!

Massa kärlek till er och jag ön-
skar er en bra start på 2014! :) 
Höööööörs!



Komposit, Kolfiber &  Lack

Spacer tillverkning

Reservdelar

mail: iceman@adrian-styling.com
tel: 0734349123

www.adrian-styling.com

Egentillverkning av spacers efter kun-
dens önskemål till alla bilmodeller & 
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods 
ect. Högsta kvalitet & passform! 

www.manton.se

Tel: 0586-35888
Karlskoga

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi Allt man kan tänka sig till bilen

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
 
Gillstad

 Billjud, DJ, PA, Ljus, Hemmabio/HiFi, 
Karaoke

www.ljudia.se 
Tel: 0501 - 27 80 60 
 
Mariestad

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast 
i stan. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0736 - 49 37 72 
Sollebrunn 

Däck & Fälgar

VI KAN R-DÄCK!.  
Kolla in vår webshop som är fylld med 
produkter från välkända tillverkare 
 
www.ralphsdack.com 
 
Tel: 0520-44 44 99 
 
Sjuntorp



Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Solfilm & skyddsfilmer

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm , 
kolfibervinyl m.m.

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Profilkläder - Racing

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädpro-
gram efter din designidé. Att synas är att 
finnas 
.
www.dinjacka.se 

Tel: 08-759 57 80

Styling  &  tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från 
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar 
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se
Vi leverera proffs lyktskydd från 
LAMIN-X. 

www.4protect.se

Över 26,000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, Mini, Porsche, SEAT, 
Skoda & Volkswagen. Allt som en kund 
kan önska sig som söker seriösa uppdat-
eringar.

www.stertman.com

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Starcars Bilvård är det självklara valet 
inom bilvård. Keramisk lackskydd, DROP 
OFF, lackkonserveringar och rekon-
ditioneringar samt även Lackering & 
Solfilm. 

www.starcars.se

info@starcars.se
Stockholm
tel: 08-400 210 33



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur. 
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco 
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i 
Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto 
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror, 
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varn-
ingsljus.

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  avgas

Hos oss hittar du kända varumärken som  
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,  
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint m.m.

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se
shop.forza.se (Vår webbshop)
Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörn-
ing. 

www.mlimits.se

Coilovers och tuningprodukter till riktigt 
bra priser, fri frakt på hela sortimentet! 

www.getlow.se

info@getlow.se

Billjud & multimedia

carsound.se är importör av den ameri-
kanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s 
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även 
nya återförsäljare, 
hör av er!
 
www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Denna plats finns ledig för ditt företag.
Vänligen kontakt oss om du vill synas 
här. 

www.greenlightmag.se

info@greenlightmag.se

Silikon slangar m.m.

Do88: Sveriges största sortiment med 
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager. 

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering  & Foliering

Specialister på helfoliering och for-
donsdekor. Ett fullserviceföretag inom 
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din 
bil till något unikt och personligt på några 
dagar

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

Racing is our business,
Hitta produkter från Sparco - Remus - 
EBC - Goodridge - K&N filters - Öhlins 
m.fl. Hitta mer info på vår hemsida.

www.gpartners.se

054-210 400

Inredning

Vi skräddarsyr inredningar till nya som 
gamla bilar. Vi gör även cabbyte, häst-
vagnar, båtinredningar, mc-dynor samt 
reperationer av olika inrednings detaljer.

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Civinco Tuning Excellence är proffs på 
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco, 
DTA, NIRA, Haltech, Link ... 
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över 
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjust-
eringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonver-
teringar

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”

www.billackering.eu

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

FIA märkta motorsportsprodukter. BC 
Racing Coilovers, Millers Racing olja, 
Ltec, AEM, Isaw, Sparco m.fl.. Besök 
hemsidan för mer info. Allt för din race 
bil.

www.streetandtrack.se

info@streetandtrack.se
tel: 08-400 210 33



Toyota FT-1 Concept



Vilken skönhet man presenterar 
lagom till Detroit-mässan 
NAIAS. Toyota kallar denna kör-
bara konceptbil för FT-1 och kort 
översatt till Framtidens Toyota 
modell nr 1. Som vanligt är det 
de duktiga designerna på Calty 
Design Research i Karlifonien 
som ligger bakom konceptbilen. 
De är en del av Toyota och ligger 
bakom en rad Toyota-modeller 
genom tiderna. Bland annat Cel-
ica och Hilux, dock inte Supran. 

Därför kan man tycka att det är 
lite fel att kalla FT-1 för nästa Su-
pra. Tror inte att Toyota gör en 
Nissan och bygger vidare på ett 
gamalt namn i ny skapelse. 
Bilen skapades först för att vara 
en del av bilspelet Gran Turismo 
till Playstation, men Toyota valde 
att flytta ut konceptet från skär-
men till verklig produkt. Projek-
tet har tagit två år att ta fram och 
det kan sägas är en relativt kort 
tid för ett konceptprojekt. Mån-



ga hoppas nu på att det inte 
dröjer länge innan FT-1 finns 
i orderböckerna. Men den 
som väntar på något gott. 
Än har inte Toyota bekräftat 
uppgifterna om vilken mo-
tor som kommer att sitta i 
bilen. Eftersom inte GT-86 
kom med någon hybriddrift 
så lär nog inte heller FT-1 
erbjuda detta.  Men återkop-
plar till rubriken och säger att 
Toyota har gjort en magnifik 
skapelse.  Dock känns det 
som man sneglat lite på Ital-
ien producenten Ferrari. Det 

finns vissa likheter med La-
Ferrari i frontpartiet , samt rat-
ten. Sedan ser baken ut som 
en mer tillrundad Lexus LF-A 
och den automatiska ving-
konstruktionen kännetecknar 
ju dagens sportbilar. Takpar-
tiet efterliknar dock lite väl 
mycket Nissan GT-R (R35). 
Men ändå ett mästerverk från 
Toyota och en konkurrent till 
sin syster Lexus.







HITTA DELARNA TUNING TILLBEHÖR
I SVERIGES NYA WEBSHOP FÖR FARTDARAR

KABELSTRUM
PA

Kabelstrumpa 3/8 (10mm)

40kr/m



Lamborghini Huracán LP 610-4



Efter nu 10 år i tillverkning 
hos Lamborghini är det 
äntligen dags, om vi nu 
får säga så, att presen-
tera den nya trotjänaren; 
Huracán.

Varför man inte kommit 
med en uppföljare till 
Gallardo tidigare, tror vi 
beror på att Lamborghi-
ni innan lanseringen av 
modellen hade en liten 
neråtgående trend. Vid 
lanseringen av Gallardo 
tog försäljningen fart och 
gjorde att företaget fick 
stabil och trygg ekonomi 
igen.
Lamborghini har alltid 
någon historia bakom 
sina modellnamn på bi-

larna. Huracán kommer 
från en spansk argsint 
tjur som man kunde se 
på arenor 1879 och var 
av rasen Conte de la Pa-
tilla.

Huracán är acceleration-
ssnabbare än alla tidig-
are Gallardo-versioner, 
mycket tack vare ett 
helt nyutvecklat chassi. 
Chassit är en blandning 
av aluminium och kol-
fiber. En torrvikt på 1.422 
kilo, knappt 80 kilo lät-
tare än en Gallardo LP 
560-4. Men som alla vet, 
varje gram gör skillnad. 
Precis som de två sista 
versionerna ur Gallardo-
familjen, består hjärtat av 



av en V10’a på 5.2 li-
ter. Men utvecklingen av 
denna V10 har gått vi-
dare hela tiden och den 
har idag 50 hästkrafter 
mer och ett bredare reg-
ister än den första V10’an 
som togs fram 2008. Om 
vi ska prata acceleration-
stider, vilket de flesta är 
oerhört intresserade av 
när man pratar sportbilar, 
är det 0-100 km/h på 3,2 
sekunder och 0-200 km/h 
på 9,9 sekunder som 
gäller. Ruskigt fort!
Bränsleförbrukningen 
har minskat något tack 
vare start/stopp-funktion 
liknande den man hittar 
hos många andra biltill-
verkare. 1,25 liter per mil 
vid blandad körning och 
ett utsläpp på 290 gram 
koldioxid per kilometer. 
Motorn är kopplad till en 
sjuväxlad dubbelkoppling-
slåda – Lamborghini Dop-
pia Frizione. Tre olika kör-
lägen kan bilen försättas i 

genom att man som förare 
gör ett aktivt val. Strada, 
Sport och Corsa heter lä-
gena, där det sistnämnda 
är det värsta och avsett 
för bankörning. Beroende 
på vilket läge du väljer, får 
bilen en helt ny karaktär 
där växellådan, fyrhjuls-
driften, styrningen med 
mera förändras.
Men som vi sett i Gallar-
do-familjen, har ju den 
kommit i olika specialver-
sioner, så vi lär väl få se 
samma sak i framtiden 
med en ännu vassare 
Huracán.

Premiärvisningen för 
allmänheten är satt till 
Genéve i mars i år.

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Lamborghini
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Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine



Audi Sport quattro laserlight concept
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För fjärde året i rad deltar 
Audi i världens största ele-
ktronikmässa, Consumer 
Electronics Show i Las Ve-
gas, som pågår den 6:e till 
10:e Januari 2014. I år pre-
senteras konceptbilen Audi 
Sport quattro laserlight som 
designmässigt knyter an till 
den klassiska Sportquattron 
från 1983, samtidigt som 
den visar på flera av märkets 
kommande tekniksatsningar 
med det senaste inom MMI, 
ljus-, display- och plug-in hy-
bridteknik.
“Den nya konceptbilen visar 
tekniskt ‘Vorsprung’ på mån-
ga nivåer,” enligt Audis Ut-
vecklingschef Prof. Dr. Ulrich 
Hackenberg. “I bilen finns e-
tron hybridteknik, högeffekti-
va laserstrålkastare och nya 
display- och operativsystem 
med elektronisk spjutspet-
steknik. Här visar vi fram-
tiden inom Audi”.
Kupén, lackerad i plasmarött, 
är en vidareutveckling av 
Sport quattro concept. Den 
kraftfulla designen från den 
klassiska Sport quattron 
känns igen med sina skarpa 
konturer som har uppdater-
ats till ett modernt formspråk. 
Karossen ligger tajt över de 
stora hjulen med korta över-

häng och sportigt balanse-
rade proportioner. Hjulbasen 
är 2 784 mm och längden 4 
602 mm. Med 1 964 mm är 
den väldigt bred och samti-
digt ovanligt låg med bara 
1 386 mm i höjd.

Matrix LED och Laserljus
Med de dubbla strålkastarna, 
en typisk quattro-detalj, 
visar Audi framtidens ljust-
eknik genom att kombinera 
Matrix-LED- och laserljus. 
I strålkastarna syns två tra-
petsformade element, den 
yttre genererar halvljus ge-
nom att använda Matrix- 
LED och en bländare medan 
det inre elementet genererar 
helljus med laserteknik.

De kraftfulla laserdioderna 
är väsentligt mindre än LED 
dioderna; de är bara några 
få mikrometer i diameter. 
Med en räckvidd på nästan 
500 meter lyser laserhellju-
set ungefär dubbelt så brett 
och tre gånger så starkt som 
motsvarande LED-ljus. Audi 
visar än en gång att man 
är ledande inom ljusteknik i 
bilindustrin och kommer att 
börja använda sig av laser-
strålkastare redan till våren i 
nya Audi R18 e-tron quattro.



Virtuell display och nyutvecklad 
MMI-enhet
Multifunktionssportratten visar 
hur framtida prestandamodeller 
kan komma att se ut. Den har 
två knappar som föraren kan 
använda för att kontrollera hy-
briddriften, en röd start-stop 
knapp, en knapp för Audi drive 
select och en “vy-knapp” för att 
styra den virtuella displayen. 
På den stora högupplösta TFT 
skärmen visas all nyckeldata i 
3D-grafik där Audi använder sig 
av den senaste Tegra 30 pro-
cessorn från partnern Nvidia. 
Föraren kan växla mellan olika 
lägen. I MMI-läget visas t.ex. 
navigationskartan och medi-
alistan i den stora vyn, medan 
den traditionella vyn visar has-
tighetsmätaren i förgrunden.

Nästan alla funktioner i Audi 
Sport quattro laserlight kan kon-
trolleras från den vidareutveck-
lade MMI-enheten som sitter 
på mittkonsolen. Genom att 
trycka, vrida eller föra den stora 
multiratten i fyra olika riktningar 
styrs de olika funktionerna, där 
ratten även kan fungera som 
en touchpad. Den är dessutom 
omgiven av fyra knappar på tre 
sidor – för huvudmeny, under-
meny, val, och retur funktion.



BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Sv.Bilstereoförbundet



Jens började med bilste-
reo 2002, när han fick en 
gammal tävlingsanläggning 
som delbetalning för hans 
PA-rigg. Efter lite surfande 
så hamnade Jens på SAS-
CAs hemsida och började 
fundera på om det här med 
bilstereo-tävlingar kunde 
vara något roligt. Ljudin-
tresset hade hela tiden fun-
nits där.  Efter att ha fått lite 
hjälp med att bygga om a-
stolparna i sin dåvarande 
BMW, samt fått lite inspi-
ration av sin hjälp, så blev 
det en tävling med BMWn i 
Göteborg. Som för så mån-
ga andra nybörjare gick det 
lite sådär. Kom näst sist, 
men fick blodad tand, då 
det var så bra sammanhåll-
ning och kul att få vara med 
att tävla.
En Saab 900 införskaf-

fades, planerades och 
byggdes om rejält. Då un-
derlättar det med att ha en 
rutinerad team-kompis som 
Björn Söderlindh. Björn 
hade redan tävlat ett tag, 
och kunde komma med 
både tips och trix. Nu var 
det seriös satsning som 
gällde, och framgångarna 
kom. 6 SM-guld, 2 EM-guld 
+ flera pallplatser på både 
SM och EM på meritlistan.
Sen 2007 är det en Nissan 
200sx från -90 som gäller. 
Givetvis välfylld med bil-
stereo. Men även motorn 
har fått sig en genomgång. 
Smidda kolvar och stakar. 
Stressborrat block. HKS-
kammar. Planad topp m.m. 
m.m. Och nu är motorn 
bänkad till 430Hk/500Nm
2010 när Svenska Bilstere-
oförbundet startades, fick 



Jens chansen att gå med i 
styrelsen. Och kontaktar ni 
förbundet, så ser Jens till att 
ni får hjälp och svar på era 
frågor.

Är du intresserad av att tes-
ta på att tävla, så tveka inte. 
Kontakta Jens på 
info@bilstereoforbundet.se



SEAT Leon ST Kombi 4Drive 



Samtidigt som vintern verkar 
ha anlänt i stora delar av 
Sverige presenterar SEAT 
en passande nyhet för vin-
terväglag. Nya Leon ST 
Kombi blir snart ännu mer 
mångsidig med elektroni-
skt kontrollerad fyrhjulsdrift 
4Drive. Tack vare fyrhjuls-
driften hanterar den nya 
modellen de allra tuffaste 
väglagen med maximal kon-
troll och säkerhet. Leon ST 
med fyrhjulsdrift lanseras 
med två dieselmotorer: TDI 
105 och TDI 150 hk . Föru-
tom kraftfull prestanda visar 
siffrorna även på enastående 
effektivitet med en genoms-
nittlig bränsleförbrukning på 
4,5 respektive 4,8 liter per 
100 kilometer vilket är otro-
ligt konkurrenskraftiga siffror 
för fordon i kategorin.
Leon ST Kombi 4Drive kom-
mer att ha världspremiär på 
Wien Autoshow i januari och 
försäljningen kommer att 
smygstarta tidigt i april med 
TDI 105-versionen följt av 
TDI 150 under sommaren.
“Med fyrhjulsdrift bevisar 
Leon ST 4Drive att dyna-
misk design, spännande och 
sportig karaktär samt enorm 
vardaglig användbarhet inte 
behöver vara varandras 

motpoler. 4Drive kommer att 
bygga vidare på framgån-
gen med nya Leon familjen”, 
säger Jürgen Stackmann, 
SEAT:s president. “Med 
dynamiskt utseende, im-
ponerande funktionalitet 
och med teknik i världsklass 
definierar Leon ST 4Drive en 
ny standard bland kombibi-
lar - allt till ett mycket rimligt 
pris”.
Vid sidan av den senaste 
generationens TDI-motorer 
och den intelligenta elektron-
iskt kontrollerade fyrhjuls-
driften visar Leon ST 4Drive 
även upp ett brett utbud av 
toppmodern teknik. Bland 
denna teknik återfinns ele-
ktronisk differentialspärr 
(EDS) som överför kraft till 
det hjul som har bästa grep-
pet, XDS ett elektroniskt sta-
bilitetssystem samt en mul-
tikollisionsbroms för maximal 
säkerhet. Som tillval finns 
ytterligare tekniska finesser 
såsom full LED-strålkastare, 
adaptiv farthållare med nöd-
bromssystem för statstrafik, 
trötthetsvarnare och filhålln-
ingsassistent Lane Assist.
“Trots sin mångsidighet och 
övertygande effektivitet - 
även i det fyrhjulsdrivna for-
matet - förblir Leon ST en 



sann SEAT och levererar en 
stor portion körglädje mil efter 
mil” säger Dr Matthias Rabe, 
SEAT vice VD för forskning och 
utveckling. “Nya Leon ST med 
fyrhjulsdrift visar dagens möj-
ligheter för en bil i denna klass. 
Ett perfekt avstämt system av 
mekaniska och elektroniska 
system garanterar sportig dy-
namik, full kontroll och optimal 
säkerhet.”

2,0 TDI med 110 kW/150 hk och 
ett maximalt vridmoment på 320 
Nm ger den nya SEAT Leon 
ST Kombi 4Drive imponerande 
prestanda. Accelerationstiden 
till 100 km/h är 8,7 sekunder 
medan toppfarten noteras till 
211 km/h. Tack vare sitt maxi-
mala vridmoment på 250 Nm 
levererar även Leon ST Kombi 
4Drive med TDI 105 bra pres-
tanda med acceleration och 
toppfart på 12 sekunder och 
187 km/h.
Lanseringen av Leon ST Kombi 
4Drive sker i april men modellen 
är beställningsbar hos landets 
SEAT-handlare redan nu. Priser 
och mer detaljerad information 
på den svenska marknaden 
kommer senare.
Bild & Text: Seat
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