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Ledare

Jag har följt debatten och läget för 
SAAB inför GreenLights Maga-
zine’s Saab Special och tror detta 
om SAAB’s framtid. SAAB har 
som många vet inte gått så bra 
på pappret de senaste åren och 
även om man med vissa medel 
och eldsjälar kanske skulle kunna 
få plus siffror på SAAB inom några 
år kommer inte GM att ge någon 
den möjligheten. Att starta ett nytt 
bilmärke med tillverkning i Europa 
är både dyrt och kostsamt och inte 
minst i Sverige. Varför skulle GM 
vilja få en konkurrent som de själva 
inte har något ekonomiskt intresse 
i. GM ser mer vinst i att avveckla 
tillverkningen än att ge sig själv en 
konkurrent på den hårt pressade 
bilmarknaden. För GM är det kost-
samt att avveckla och mest eko-
nomiskt vore att sälja SAAB. Men 
att släppa teknisk kunskap och 
utvecklad teknologi till de fruktade 
kineserna kan vara domedagen 
för en biljätte som GM. I slutändan 

kan nedläggning av SAAB ge vinst. 
Tyvärr ser det inte ljust ut i tunneln 
men att GM som det diskuteras 
om skulle sälja varumärket ser 
jag heller inte som troligt. Varför 
sälja ett etablerat varumärke till en 
konkurrent? Ju mindre konkurrens, 
desto bättre.
Som det talas om idag är att andra 
GM-ägda bilmärken kommer få ta 
del av SAABs teknik och produk-
ter. Det kan betyda att nästa Opel 
bygger på nya 9-5:an. Tråkigt för 
Saab är att nya 9-5 verkar öppnat 
en köplust hos nya kunder. Själv 
tycker jag bilen är ett steg framåt 
för ett bilmärke som halkat efter när 
konkurrenterna kört på heta mod-
ellprogram och med miljö i fokus. 
Men Spyker då? Ja att låta dem 
komma med nya bud och hålla 
humöret uppe för arbetarna på 
SAAB. För inte vill väl GM skapa 
panik på fabriken om man kan 
sköta det med finess. Det bästa 
som kan hända är att låta budgi-

varna flöda. Kan det sedan bli en 
långdragen process tjänar GM 
massa tid för att i slutändan ändå 
tacka nej. 
Låga bud säger GM, jag säger 
struntprat. Kunskap är pengar och 
det är värt att betala för att slippa 
se konkurrenter utnyttja den. Så 
min prognos säger att SAAB tyvärr 
är ett redan förbrukat kort för GM 
och att nedläggning är enda 
vägen GM vill ta. Men mitt hjärta 
säger SAAB i framtiden och att jag 
hade önskat att även GM använde 
hjärtat i stället för plånboken när de 
beslutar om bilmärkets framtid.
Tråkigt för Trollhättan men livet går 
vidare och om några år kommer ny 
tillväxt att blomstra, där är männi-
skan makalös. Kan jämföras med 
när varven i Göteborg lades ner 
och flera tusen drabbades. Idag är 
detta bara en rad i en historiebok 
och nya branscher har gett nya 
jobb.
Efter regn kommer solsken!

Saabs öde redan  
förutspått av GM 

TEXT: wilhelm Danielsson, Foto: saab



reportage

Varv efter varv ser vi ofta den här, helt 
enastående Saab 9-3 sportcombin, lämna 
långa tjocka rökridåer som får publiken att 
jubla. 

TEXT: ChristoFFer Talvis  



Hela historien började med att 
Johan Lundgren, byggherren, fick 
en förfrågan under Elmia 2008. 
Claes på Speedparts frågade Jo-
han om han skulle vara intresse-
rad av att bygga en driftingbil 
utav en Saab. Johan, som är sen 
tidigare känd för sin kolfibertäckta 
Volvo 954 T5R, tackade ja direkt.
- Det är inte varje dag man får ett 
sådant erbjudande, säger Johan.
Johan och Claes började samtala 
om vilken kaross de skulle använ-
da sig av. Det var antingen sedan, 
kombi eller cab som han hade att 
välja mellan. Johan tyckte att det 
helt klart skulle bli grymmast att 
bygga på en kombimodell, och 
även montera in en Volvo motor i 
den.

Karossen anlände i början av 
Januari 2009, det blev en Saab 
9-3 sportcombi från 2009. Karos-
sen var hel tom och Johan körde 
ner den direkt till Adolfssons 
Composite & Motor i Karlsk-
rona, där de började ta fram huv, 
bagagelucka, dörrar, frontspoiler, 
sidokjolar och bakskärmar i kol-
fiber.  När de hade tillverkat alla 
dessa delar, hämtade Johan bilen 
och körde hem den till garaget, 
där han började bygga på buren. 
Men innan han fäste rören vid de 
bakre hjulhusen så kapade han 
upp dem för att bygga om. När 
Johan höll på med detta dök två 
kompisar upp, Zacco och Pelle, 
som till vardags jobbar på Wargia 

Engineering.
- De tyckte synd om mig då 
bilen skulle stå färdig på El-
mia 2009 i april, så de erb-
jöd sig att hjälpa mig, säger 
Johan med ett stort leende på 
läpparna.
Bilen transporterades till 
Wargia’s lokaler i Vänersborg, 
där de började kapa bort 
ännu mer. Allt kapande tog en 
stund, då det krävs en hel del 
modifieringar för att montera 
en Volvo motor i en Saab.
De jobbade dygnet runt ända 
fram till april, då bilen skulle 
vara färdig. Men bara 10 da-



gar innan Elmia skulle starta 
kom de på idén att bilen 
skulle ha en rörram fram, 
vilket tog några dagar att 
tillverka. Fredagen innan El-
mia skulle börja fick lacker-
aren bilen. Som tur var så 
hade de redan fått alla lösa 
delar innan, annars hade de 
aldrig hunnit. På söndagen 
ringde lackeraren och sa att 
bilen var klar att hämta. Tre 
stressfyllda och sömnlösa 
dagar kvarstod innan mäs-
san öppnade.
- Det var tur att jag hade 
många som hjälpte till att 
montera tillbaka alla delar, 
säger Johan med en lättnad.
Klockan 21:30 anlände de 
med båda bilarna på mäs-
san, sista insläppet var 
22:00. Under mässan fick 
Johan njuta och bara ta det 
lugnt. Bilen var ju inte helt 
färdig så när mässan var 
avklarad kördes bilen till 
garaget direkt för att byggas 
klart. Bilen skulle vara helt 
klar och få sin premiärtur 
på Gatebil Rudskogen den 
30-31 Maj. Det var mycket 
kvar för att få motorn och 
drivlinan att fungerar. Listan 
med saker var lång. Veckan 
innan Gatebil jobbades det 
dygnet runt för att premiär-
turen skulle bli klar. Väl 
framme på det norska rök-
fyllda eventet hade Johan 



inte sovit på 65 timmar. 
- Liten besvikelse var det att 
den inte var helt färdig, men det var 
ändå skönt att den gick att köra, 
säger Johan. 
Just nu står bilen i garaget bred-
vid Volvon. Inför 2010 års säsong 
kommer Johan göra lite förfiningar 
på båda bilarna. Det märks att han 
brinner för sitt intresse, då han just 
nu bygger på en ny bil. Den bilen är 
en Volvo 945 som är tänkt att an-
vändas som utlåningsbil till spon-
sorer och kompisar.  



Effekt: 498 hk

Motor: Volvo v70 från -06, nyrenoverad, portad topp, omgjort insug, proflo-grenrör, gt37, Verdi-stakar, 
KL Racing-intercooler, Nuke-fuelrail, Nuke-bränsletrycksregulator, Bosch 044-bränslepump, catchtank, 
omgjort tråg, Nira sprut

Fälgar: 19” dotz hanso, bakfälgarna vid drifting är 17”
Däck:  Toyo r888 235/35/19
Lack:  Ford electricorange
Interiör:  Momo stolar och ratt, digidash, massa knappar och en hel del kolfiber

Tack till: Adolfsson composite och motor, Wargia Engineering, Speedparts, Trollspeed, Vikens maskin, 
KL Racing, Ralphs däck, Xtremt, Hallindens granit, David, Jonas, Anders, Johnny, Anders, Epa, Ocko, 
Daniel, P-A, Stark, tack till alla andra som också hjälpt till, och ett stort tack till min tjej Linda.



We fix your car



PULSEN
Vi är din bils 

bästevän

Hjul instäl lning

Däckbyte

Däckbalansering

Chiptr im/Ecotr im

Bi lverkstad

Bi lservice

Stenskotts lagning

Fixar mindre bucklor

m.m.

“Vi är värda en omväg”
Du kommer inte ångra dig!

www.persverkstad.se

Namn: Robert Uhr. 

Ålder. 28 skorpioner 

Bor: Metropolen Borlänge City 

Arbete: Programmerare, Mekan-
iker, tekniker osv på Dahlbäck Rac-
ing - Nordic Uhr Performance

Civilstatus: Sambo med min un-
derbara Emelie.  

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar? Lång story 
kort så började det redan när jag precis kunde gå. Finns kort på mig 
som liten med blöja ståendes med ett fälgkors i näven, farsan drog 
även med mig på alla tävlingar som kördes. Längre fram i tiden så bör-
jade jag på Fordonsgymnasiet, gick där någon vecka tills far min ringde 
och frågade om jag ville börja jobba åt honom. Visste redan i små/mel-
lanskolan att det var detta jag skulle jobba med. Lärarna frågade t.e.x 
vad vi ville bli när vi blev stora osv, då svarade jag självsäkert att jag 
skulle hoppa av efter 9:an och börja jobba som biltunare, varpå jag fick 
långa retsamma skratt i ansiktet av lärarna. 
Skratta bäst som skrattar sist! 

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken 
nivå tycker du att du ligger på? Oj, svår fråga. Innan jag byggde 
min senaste Racebil så skulle jag svara 5:a kanske, för jag vet hur lite 
tålamod jag har. Allt ska bli klart snabbt. Om jag lagt ner jobb på en de-
talj som skall lackas, den hinner jag inte ens vänta på en dag att torka 
utan försöker montera den försiktigt medans den torkar. Men nu efter 5 
års byggande av den nya racebilen så har jag bättrat mig, så jag sätter 
mig på en 6a eller 7a.

Vilken är din värsta garageupplevelse? Värsta var i ett av mina 
tidigare år som bilbyggare, runt 2001-2002. Skulle montera ihop bilen 
jag hade fixat med under vintern för lite banåka med Saabklubben på 
Knutstorp Ring , nere i Skåne. Man är ju alltid ute i sista sekunden. 
Kvar var nu bara att montera den nya Sachs dubbelskiviga Racekop-

FAKTA

PULSEN



Arbetslös?
1 mars har 

Sveriges nya 
jobbsite premiär

Alla som går med i 
vår Facebook-grupp
innan premiären får
ett unikt erbjudande. 

PULSEN
plingen, lät enkelt, men det slutade med att jag 
fick bygga en egen slavcylinder. Monterade till-
baka lådan, testade koppla, fungerade inte. Riva 
ner lådan igen och bygga om, montera tillbaka 
igen. Tror jag satte ihop och isär motor/låda minst 
6ggr den natten. Mina kompisar som skulle följt 
med mig ner till Bankörningen var med in på sena 
natten, men gav upp och åkte hem runt 1-2 tiden. 
Vi hade planerat åka vid 5 tiden på morgonen så 
de tyckte de inte såg ljust ut, men jag gav inte 
upp och vid 5:30 ringde jag min polare som skulle 
med
- HALLÅ!! Fort som fan på med kläderna, 
nu drar vi ner mot skåne! 
Hans svar blev enkelt 
- Du är ju fan helt dum i huvudet, hahahah!! 
Men jag plockade upp honom och drog ner, 
mycket fort ner. Det blev en mycket lyckad dag 
på “Knutan”.. =)

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Det jag innan nämnt, jag har för dåligt tålamod. 
Noggrannhet och tålmodighet är något jag skulle 
vilja ha mer av!

Vem är din bilförebild? Är det nån är det min far! Men an-
nars har jag inga förebilder på det viset, jag går min egna 
väg och gör de jag vill. Jag är min egna förebild, är och vill 
bli den jag siktar på att bli, förbättra mig själv o lära mig nya 
saker. 

Bästa garagedrycken? Kaffe

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? Jag jobbar ju 
med bilar på det sättet blir de svårt att hålla isär jobbet med 
min hobby. Men som minst när de inte är byggsäsong så blir 
de väl normala 40tim/veckan, men i sommras då ja spurtade 
klart med racebilen blev de kanske 80-90tim/vecka

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket 
/ vilka? Ja, alltså den nya racebilen som figurerar lite här 
och var i texten måste ju gå som pågående projekt, jag har 
ju bara hunnit köra den en helg, mycket justering och tes-
ter kvarstår. Men den ska byggas om lite till nästa säsong, 
dock är jag i stort sponsorbehov, men de är nog bland de 
svåraste som finns att hitta! Sen är ju jag lika övertygande 
och säljande som en blöt disktrasa, skulle inte kunna sälja 
en klump guld. Blir de åka av lovar jag både Sverigerekord 
och Europarecod..!



I Rampljuset

9-3 möter 9000
SPEC.

Motor, växellåda och avgassystem 
*2.3T
*T04E turbo 
*Extraktorgrenrör 
*Separat wastegate
*Ombyggd Iveco intercooler
*Större spridare
*3” egensnickrat avgassystem
Effekt och prestanda (ingående)
Mer än orginal: ET 13,97 168 km/h 

Chassi:*Sänkt ca 110 mm
*Ombyggda och kortade bilstein fram
*Justerbara Konidämpare bak
*Fram/bakvagn blästrat och lackerat
*Powerflex bussningarälgar, däck och 
bromsar5-bultade 19x8.5, 
Darwin Spyder, 225/35 19 Hankook S1

Interiör / Inredning*Stolar och inredning från 
9000 aero “Musse Pigg” från 1994
*Lackade paneler.

Exteriör / Styling 
*Ombyggt frontparti till 9-3 SS
*Modifierad huv, skärmar och front från 9000 
CS 
*Egen designade huvscoop
*Utvalsade skärmkanter fram/bak
*Modifierade skärmlister från 9000 Aero an-
passade till valsningen
*Framflyttad kyl ca 15 cm

*Övre kylarbalk från 9-3 SS kortad och 
igensvettsade hål
modifierade rambalkar fram för att sänka in 
9-3 lyktorna
*Uppflyttade och modifierade innerskärmar 
fram/bak
*Flyttad ac kompressor med egenkonstru-
erat fäste för att få plats med 9-3 lyktorna
*Ombyggt och flyttat elsystem i motorrum 
för motor och lyktor
*M3 speglar
*Lister från 9000 CD
*Kjolar gjutna från 9-3 SS
*Stötfångare bak gjuten från 9-5
*Egentillverkad singeltorkare med CS arm
*Takvinge 855
*Modifierad BMW M3 vinge
*Förlängd baklucka ca 4 cm samt modifi-
erade bakskärmar för att passa mot baklyk-
tor samt ombyggd panel mellan baklyktorna
*Opel Astra F Lexus style baklyktor
*Lack: Laser blå med mini mirra effekt

Inte klart med 
Arena Vänersborg 
för WestCoast 
Motor Show
2010

Det är fortfarande inte klart om det blir 
staden Vänersborg med sin nybyggda 
arena som blir värd för WestCoast Mo-
tor show. Diskussionerna hos arrangör-
erna har lutat på att det blir Vänersborg 
som blir värd för den populära träffen. 
Men allt handlar om intresse från kom-
munen gentemot andra kommuner 
säger ryktena. Trots dåliga förutsättnin-
gar med en långt ifrån färdigbyggd
arena kom det över 4000 besökare. 
Enligt mässgeneralen Pontus Karlsson 
hoppas man på en mycket högre siffra 
nu 2010. 



nyheterTEXT: Wilhelm Danielsson FoTO: Saab 

Saab har fått hårda slag av kritikerna 
de senaste åren och speciellt 9-5:an. 
Facelift som suger och inredning 
som ser ut att komma från budget 
bil från mitten av 90-talet, sa en del 
. Men i tider där Saab har kniven på 
halsstrupen visar tekniker, utveck-
lare och designers sina rätta jag och 
levererar äntligen en modell som folk 
vill ha. Saabs comeback skulle man 
kunna kalla bilen som just nu alla ta-
lar om. Men med ett fast beslutat GM 
ser det ut som bilen för blir en folk-
dröm och även om nu fabriken står 
klar att leverera till de kunder som 
redan bokat modellen, ser det oklart 
ut om de blir levererade. 

Nya Saab 9-5 har en mycket tillta-
gande design och är fullproppade 
med helt ny teknologi när det gäller 
körglädje och säkerhet. Inredningen 
är som tagen från en flygplanscock-
pit. En del säger att inspirationen 
kommer från gamla 9000 och efter 
snabb jämförelse kan man kon-
statera att det är en 9000 inredning 
med design från 2010.
För en gång skull levererar Saab 
inte en bil som liknar något annat på 
marknaden, som kan erbjudas och 
inte bara som konceptbil. 

Vi är nu många som hoppas på att 



Vår programmerare samt 
valfritt program steg 1-3 för 
6500:- inkl moms

För program samt programme-
rare till 9-5 kontakta oss för 
pris.

Den lagrar 2 st trim program 
samt original.

Programmen är gjorda av 

Robert Uhr 

nya 9-5:an skall få levereras ut på 
marknaden innan nedläggningen är 
fulländad. “budget bil 

från mitten 
av 90-talet”

GreenLight 
Magazine blir 
officiell E-tidning 
till Need4Speeds 
banträff.
I sommar kommer gänget bakom 
tidigare Need4Speed träffa att som 
årligtradition att anordna banträff 
på Kinnekulle ring, Lidköping. Vi 
fick för frågan av arrangörerna om 
att vara med som partner. Efter lite 
fundering tog vi beslut om att ställa 
upp som officiell E-tidning.  Träffen 
som tidigare varit en sluten banträff 
med ett 50-tal bilar kommer i år 
att satsa på att bli större. – Målet 
är att få tillbaka en riktig allmän 
banträff på kullen igen, säger Martin 
Jacobsson, en av arrangörerna 
bakom träffen.
Träffen Martin syftar på är tidningen 
bilsports ” en dag på racerbanan”. 
Vilket försvann från Kinnekulle 
år 2005. Träffen har blivit mycket 
uppmärksammad av olika medier 
förra året och arrangörerna hoppas 
på att detta gett lite extra publicitet 
nu när de lägger ribban högre än 
förra året.



Vår programmerare samt 
valfritt program steg 1-3 för 
6500:- inkl moms

För program samt programme-
rare till 9-5 kontakta oss för 
pris.

Den lagrar 2 st trim program 
samt original.

Programmen är gjorda av 

Robert Uhr 



Vi monterar & Servar alla 
fabrikat av automatiska 
dörröppnare.

över 20års kunskap och 
hög service gör oss till det 
självklara valet för er.

Läs mer på vår hemsida

I Rampljuset

SPEC.
Effekt / Vridmoment (kortfakta): 230 hk / 
355 Nm 

Motor, växellåda och avgassystem: T7 
motor som är chip trimmad med nordic steg 2 
(230 hk). Växellådan är original. 2,5” rör från 
katalysatorn och bak.

Effekt och prestanda (ingående):  Nordic 
steg 2 (230 hk)

Chassi: Sänkt 3,5cm

Fälgar, däck och bromsar: Fälgar från Asa 
med Pirelli pzero nero 225*35/18
Bromsarna är orginal 

Interiör/Inredning: Instrument panelen har 
blivit lackad, mätarhus på A-stolpen med 
vakuum och turbo mätare.
Bilstereo och multimedia: PioneerFH-
P80BT 

Exteriör/Styling: Nytt kjolpaket runtom
 
Framtidsplaner: lite annat smått och gott.

Övrigt: Joker02 har fått en baslåda byggd i 
bagaget med tillhörande belysning. Turbon är 
utbytt.
Bilen håller på att bli ljud isolerad. Det som är 
gjort är bagaget, dörrar och baklucka. Golvet 
har fått asfaltmatta.

Joker O2



reportageTEXT: ChristoFFer Talvis Foto: Erik Nygren 

Med ett skinande yttre och en detaljrikedom som måste beskådas har P-O Eckegren fått till den perfekta saaben.



I Värmlands skogar några 
mil norr om Karlstad, i den 
lilla staden Forshaga, bor 
53 åriga P-O Eckegren 
med sin fru Lisbeth. P-O 
jobbar som skötare inom 
Socialpsykiatrin och är en 
man som efter jobbet lever 
ut sin förkärlek till fordon 
på fyrahjul.

P-O och Lisbeth var ute 
efter en ny bil. Efter le-
tande på olika bilfirmor 
hittade de en Saab 9-5 
2.3t Arc Edition av 2006 
årsmodell, på bilhuset i 
Skövde. Redan där kände 
de båda att det var något 
speciellt med denna bil. 
   Det visade sig sedan att 
kulören på Saab’en bara 
fanns på ett fåtal bilar i 
Sverige. De var ämnade 
för att exporteras, men 
några blev kvar. Det blev 
affär och bilen togs med 
hem till Forshaga.

Året var 2007 och då som-
maren äntligen började 
närma sig kände P-O att 
ett par fälgar skulle sitta 
fint. Det inhandlades ett 
par 19 tummare och en 
sänkningssats, som gjorde 
bilen 40mm lägre runt om. 
Men P-O kände att det 
inte räckte, så en kompis 
till honom hjälpte honom 

“40mm lägre runt om” 



att sänka den till 50mm fram 
och 55mm bak. 
   När äntligen bilen rörde 
sig på Värmlands vägar så 
märkte P-O att fälgarna han 
hade fanns på för många 
andra bilar. Då valde han att 
sälja fälgarna och köpa ett 
par nya, det blev ett par 20 
tums ACE Matrix som fyllde 
ut hjulhusen ännu bättre 
och var då inget man såg 
sitta på för många andra 
bilar. Fälgarna lämnades till 
en lackerare direkt för att 
lackas till det stuk han ville 
ha. Det blev samma kulör på 

fälgkanten som på bilen och 
centrumet lackades svart. 

P-O kände att de nya omlac-
kerade 20 tummarna hade 
fått det rätta stuket, men han 
ville göra något mer. 
- Har man väl börjat att 
skapa sitt eget stuk på en bil 
är det enormt svårt att sluta, 
säger P-O
 
Bromsarna uppgraderades 
till slitsade och borrade 
skivor. Fram mäter diame-
tern 308mm och bak monter-
ades större skivor än original 

som mäter hela 300mm.  
Men då passade inte brom-
soken bak, så där fick P-O 
köpa ett par Aero bromsok. 
   Emblemen som fanns på 
bilen togs bort och där blev 
det hål som sedan spack-
lades och lackades. För att 
få samma tema (black and 
white) som på resten av 
bilen tonade han bakljusen 
mörka. En hajfena köptes 
och monterades.

Interiören var orörd länge in-
nan P-O kände att något var 
tvunget till att göras. Bilens 
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paneler lämnades in på ett 
lackcenter hemma i Forshaga. 
Han åkte till sin saabhandlare 
och köpte ett par Hirsch ped-
aler, som sedan monterades. 
När panelerna kom hem från 
lack monterades dessa direkt 
och P-O blev mycket nöjd med 
resultatet. 
   Eftersom bilen är automat-
växlad så är det inte lätt att 
hitta en ny växelspaksknopp. 
Efter mycket letande hittade 
han en dyr men läcker kol-
fiberknopp och det blev ett 
givet inköp. P-O köpte också 
en brandsläckare, även den 
lackades för att passa temat. 

Under huven finns en motor 
som trimmats upp med ett Nor-
dic Steg 3, vilket innebär ca 
270 hästar och ett vridmoment 
på 390 Nm.  Avgassystemet 
är 3 tum, det börjar från turbon 
och löper sedan ut i en Ferrita 
racekat, som sedan avslutas 
med två ljuddämpare med 4 
tums diesel krök på vardera 
sida. 
   P-O kom på idén att motiv-
lackera alla kåpor och vissa 
andra delar i motorrummet. 
Mikael Finsberg fick fria hän-
der att göra detta, vilket visade 
sig vara en bra idé. 

Bilsäsongen 2008 och 2009 
var allt monterat och P-O åkte 
mest runt i landet och visade 

upp sin kronjuvel, dock hittade 
sig en aero-ratt tillrätta som 
senare vart motivlackad. Det 
visade sig att folk gillade bilen 
och priserna började ramla in.
Just nu går han i tankarna på 
att etanol-konvertera bilen, samt 
några andra ideér som kanske 
blir verklighet.

. 

Tack till:
• Peter på Hedlunds bilser-
vice, att han orkar stå ut med 
mig när jag kommer med mina 
ideér.
• Wafab i Karlstad som 
vill sponsra mig, mycket trevlig 
personal och ett trevligt be-
mötande.
• Kemidepån i Kil som 
också vill sponsra mig med allt 
som behövs till att polera bilen 
plus mycket trevligt bemötande.
• Anders Lackcenter i 
Forshaga, aldrig några problem 
där när jag kommer med mina 
grejer



Smyg TittTEXT: ChristoFFer Talvis  

Tobias Sahlin’s  Saab 9-5x Coupé 
Då var det fart på Tobias Sahlin ännu en gång. Denna bil köptes för ett bra tag sen men eftersom han byggt på 
sin frus Volvo XC70 som vann första pris i klassen ”Volvo S60/80 V70 nya” på Vallåkra-träffen har detta projekt 
blivit stående. Denna gång är det en Saab 9-5 som ska byggas om till coupé, i skrivande stund har han flyttat 
b-stolparna 10 centimeter bakåt, förlängt framdörren och svetsat igen bakdörrarna. När karossen är färdig ut-
vändigt är det motor och drivlina som kommer ses över, tanken är att använda sig av delar från en Opel Calibra 
Turbo. Vilket vi väntar med stor spänning på hur slutresultatet kommer att bli.

Mats Englund’s 
Saab 9-5 Wide-
body Kombi 
Mats Englund’s widebody projekt börjar 
arta sig, utsidan har han näst intill färdig, 
några små detaljer kvarstår. Temat för bilen 
är gamla hedliga Saab med 2-taktarna och 
allt. Innan breddningen av karossen började 
ritade Mats upp en skiss hur allt skulle se 
ut, sen därifrån tillverkades allt. Just nu är 
all inredning utriven för att ljudbygget ska 
fixas, dock håller Mats detta hemligt fram till 
Bilsport Performance & Custom Show där 
han hoppas få en plats med bilen. Men vi 
kan säga att ljudbygget kommer garanterat 
att väcka mångas uppmärksamhet.  

Jimmy Bronwaller’s Saab 9-5 2,3T
Nu är byggandet i full gång, Jimmy Bronwaller håller på att bygga om sin Saab 9-5 till racebil, bilen är tänkt att 
vara färdig till maj. Då ska bilen upp på biltransport för att åka ner mot Tyskland och Nürburgring. En tid som 
Jimmy har som mål att komma ner till är 8 minuter och 30 sekunder, men om den tiden kommer bli av i maj, 
får vi vänta och se. Bilen är i skrivande stund trimmad till 250 hästar men det ska bli runt 300 till att börja med. 
Karossmässigt är alla bussningar ersatta mot Powerflex och subframen fram och bak är stummonterade. Även 
vikten är reducerad från 1600 kilo till 1340 kilo. Det som är på gång är coilovers och större bromsar, även ett 



Vi är din bils 
bästevän

Hjul instäl lning

Däckbyte

Däckbalansering

Chiptr im/Ecotr im

Bi lverkstad

Bi lservice

Stenskotts lagning

Fixar mindre bucklor

m.m.

“Vi är värda en omväg”
Du kommer inte ångra dig!

www.persverkstad.se

Smyg Titt
I Rampljuset

SPEC.
Effekt / Vridmoment (kortfakta): 450 hk 
/ 500 Nm

Motor, växellåda och avgassystem: 
Motor kommer att bli en 2.ot då det vart 
alldelse för dyrt att bygga på en sug 
motor . Motor. 2,0 t med extraktor gren-
rör moddad så ett t-19 aggregat passar. 
portad topp och turbo utfört av Tm racing.  
Förstärkt 900  låda för att få ett den kvick-
are på låga varv. Smida klovar och stakar, 
förstärkt block, demonterad ballans axel 
kedja, större ic, grövre insugs rör i rostfritt, 
short shift.

Effekt och prestanda (ingående): Öns-
kad effekt. 450-500

BTCC inspiration

Chassi: Gula koni ,med eibach fjädrar sä-
songen -06 coliover hinner ej bli klara inför 
denna säsong. Krysstag i framvagnen, från 
Saabstyling.
Fälgar, däck och bromsar: Vinter . 16” 
plåtfälgar med is däck för icracing.
Sommar 19” BBS challenge cenrumbult 
med slick. 
4-kolvs ok från nordic med gigantiska 
skivor, 9-5 aero -05.
Broms våg som styrs från kupén elektroni-
skt

Interiör / Inredning: Bur. godkänd för 
rally grupp N, Sparco Evo stolar 2 st med 
6 punkts bälte. Automatiskt släcknings 
system för brand, huvudbrytare. 

Exteriör / Styling: Special tillverkat 
kjolpaket enligt bilderna av saabstyling, 
samt äkta btcc vinge från Nordic.

Framtidsplaner: 1. Ha jävligt roligt. 2. 
Hamna på en vikt under 1000 kg. 3. 
Skärma skiten ur alla olyckskorpar med 
tider både på bana och strip



Då var det dags att avsluta spon-
sorskolan och sist gick vi genom 
införsäljningen. Nu tänker vi oss 
att vi redan har fått våra sponsorer 
klara och fördelat ut dem efter de 
olika sponsorpaket vi skapat.  Som 
sponsor tecknar man oftast ett 
kontrakt som varar en säsong och 
det är en fördel att inte teckna 
längre avtal än så. Men det gäller 
att du är duktig på arbetet efter en 
införsäljning. Dels att du uppfyller 
alla utlovade punkter i avtalet och 
förser sponsorn med det material 
som kan tänkas behövas. Steg ett 
brukar vara att ge sponsorerna ett 
litet galleri med bilder som de kan 
utnyttja i sin marknadsföring. Detta 
är alltid uppskattat och då de använ-
der bilderna får du i din tur ut din bil 
till allmänheten. Det gör det lättare 
att i framtiden kunna hitta fler spon-
sorer.  Men för att de skall kunna 
använda bilderna skall de ju hålla 
kvalité. Känner du att du inte är 
den bästa fotografen i stan kan det 
vara ett alternativ att hitta en duktig 
professionell fotograf. Brukar inte 
bli jättedyrt om man letar lite. Glöm 
inte att påpeka att du efter köp skall 
äga rättigheterna för bilderna så du 

fritt kan utnyttja bilderna och att din 
sponsor i sin tur kan använda dessa 
bilder. Du kan hitta en duktig fotograf 
via GreenLight Magazine’s fotograf-
guide. 

Men det räcker ju inte bara att förse 
sponsorn med bilder, man måste 
också hålla en bra kontakt med 
sponsorn så de känner sig informer-
ade. Dock kan det bli lite jobbigt att 
kontakta sponsorn varje gång du 
skruvat ur eller bytt en sak på bilen. 
Därför rekommenderar vi att skapa 
ett sponsorbrev. Detta är ett sätt att 
hålla sponsorn uppdaterad om vad 
som händer samt man får också en 
känsla för bygget. Det gör att spon-
sorn inte känner att de sponsrat i 
onödan. En del skapar i samband 
med sina byggen en projekttråd i 
olika forum. Detta är kanon för att 
marknadsföra bygget samt skapa en 
förväntan hos allmänheten och som 
jag nämnt tidigare, ju fler som vet om 
ditt bygge, ju större värde för din bil. 
Här kan vi också dra en parallell med 
sporten. För om du vore ett företag 
som skall sponsra för att förstärka ditt 
varumärke och öka köplusten för just 
din produkt. Vem skulle du sponsra, 

GuidenTEXT: Wilhelm Danielsson 



Zlatan eller Nisse Johansson i Folkun-
ga IK? Självklart är det en skillnad på 
prislappen men fortfarande är in-
tresset större om ditt bygge är om-
talat. Att skapa förväntning är viktigt 
för att lyckas. Men även om du har 
en projektråd i ett forum är det viktigt 
att du riktar sponsorinformationen  
direkt till sponsor annars känns det 
inte tillräckligt personligt. 



Enklast för att skapa ett sponsor-
brev är att använda elektronisk 
form, att man helt enkelt skickar 
ut ett e-postmeddelande till sina 
sponsorer med bilder på hur 
bygget utvecklas framåt samt 
kortfattad information. Tänk på att 
göra detta även när bygget är klart 
och säsongen börjat. Det kan då 
innehålla resultat på träffar eller 
annan information som berör bilen.

Ett annat sätt att underhålla spon-
sorn är att anordna en sponsor-
träff och lättast är ju i samband 
med vanlig bilutställningen eller 
banträff. Detta brukar innehålla lite 
information om hur bygget gått 
samt att sponsorerna får se bilen i 
verkligheten. 

Att låta sponsorn utnyttja din bil 
som attraktion till egna aktiviteter 
brukar också vara mycket uppskat-
tat. Det förutsätter ju att detta inte 
är reglerat i sponsoravtalen. Att till 
exempel endast huvudsponsorn får 



Topplistan

#1

#2

#3
#4

#5

1  | 93B, Gran tourismo 
750

2    |  Saab 9-5 kombi

3   |  P-A Saab 9-3 X4R
 

4   | 9-3 SS Aero V6 2.8TSaab
Bilden tagen av: Niklas Edenholm

  
5  |  9-3, Dreamcar

LÄGG UPP DIN BIL PÅ MOTORZON.
SE FÖR ATT KOMMA MED HÄR



EventText o FOTO: DS

Saab Turbo Club bjöd på banträff på 
Gelleråsen. Detta var avlutningen på säsongens 
evenemang anordnat av föreningen
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Fotograf Guiden

Vänersborg
Daniel Serenus 
 
tel: 0704-421421
E-post: 
daniel.serénus@hotmail.com 
Hemsida:

Järpås
Eddie Rudolfsson 
tel: 0735 13 34 36
E-post: 
eddiesfoto@telia.com 
Hemsida:

Eskilstuna
Rani Salam 
tel: 0735 - 98 21 16
E-post: 
info@ranisfoto.se 
Hemsida: www.ranisfoto.se

Västerås
Sami Holm 
tel: 0703 - 44 23 13
E-post: 
sami.holm@home.se 
Hemsida: 

Katrineholm
Christoffer Talvis 
tel: 0707 - 71 61 91
E-post: 
christoffer@talvis.se 
Hemsida: www.talvis.se

Karlstad
Erik Nygren 
 
tel: 070-585 31 11
E-post: erik@eriknygren.com
daniel.serénus@hotmail.com 
Hemsida: www.eriknygren.com

Vill du vara med i fotograf 
Guiden? 
Kostar 200kr inkl. moms  
för 8 nummer 



Rekommenderade 
företag

Dessa företag stödjer GreenLight Maga-

zine. Handla högkvalitativa produkter från 

någon av dessa leverantörer.

Bilverkstad | Däckverkstad

Bilverkstad, däckbyte & balansering, 
4-hjulsinställning, Chiptrim, Service. 
 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66
 
Gillstad

Avgasysystem

Försäljning av Inoxcars avgassystem 
Vi agerar vi återförsäljare.
 
www.biltuning.se 

Styling

På BlueRide finner finner du bilstyl-
ing, biltillbehör, dekaler och mycket 
annat för att pimpa din ride. Snabba 
leveranser och allt till riktigt bra 
priser. 
 
www.blueride.se 

Tuning

Vi har specialiserat oss på effekthö-
jande produkter till så väl landsvägs 
som tävlingsbilar vi har också BMW 
reservdelar, tillbehör och specialdelar.
 Motor Nord representerar ett flertal 
välkända fabrikat på den Svenska 
marknaden som Wiseco, Samco, Super-
chips, Forge, Schrick, CatCams, Tial, 
ITG, Supertech, Link mf.
 Vi har funnits på marknaden sen sex-
toitalet och i nuvarande lokaler sedan 
sjuttiotalet. Ett flertal Svenska mäter-
skap har vunnits med produkter från 
Motor Nord. Vi är kända för våra snabba 
leveranser och dom flesta produkter 
som du hittar i webshopen finns i lage
 
www.motornord.se 

Bilvård

Här hittar Du det mesta inom rengöring 
och rekond med alla slags tillbehör. 
Vi lagerför de flesta produkterna för 
snabba leveranser. 
Våra varumärken är bl a 3M, Turtle Wax 
Professional, Sanego, Blue & Green, 
Flex, Frosty, Mesto, Vikan, Unisorb, 
Tork, 
Alcon, Gloria, Kama Rostfria Styling-
bågar, Ferrita, Kamasa Tools mfl mfl.

 
www.kemidepan.se

Lackering

Lackering | Modifiering | Kolfiber | 
Glasfiber | Rekond m.m. 
 
www.improxcustoms.com

Vi har 10 000 -tals produkter i vårt 
sortiment och du hittar nästan allt 
på vår nya hemsida.
 
www.dalhems.se

Grosist i biltillbehör  
Våra avarumärken: Powerflex, Bilstein, 
Tarox, Ansa, Green, H&R, Jamex, Pagid, 
SFS Performance och Supersprint  
 
www.forza.se 

Fullspäckad webbshop med bilre-
laterade produkter från kvalitativa 
leverantörer.  
 
Vi är din bil kompis, så ta en titt i 
vår online butik.

www.collexstyling.se



Tuning CarTEXT: Christoffer Talvis, Foto: Racefoto.se

Teknisk data:
Motor Saab B206 2,0 liter  
(utan balansaxlar) 
Turbo Garrett GT 30
Motoreffekt 550 hk
Miljöbränsle E85
Växellåda 5 växlad  Trac-
tive 
Koppling 2 skivig  sachs
Fälgar BBS 11 x 18 tum 
centrummutter
Slicks  235 650 18”
Bilens vikt 1200 kg 
Toppfart 285 km/t- 8500 
rpm
 

2005-2007
Bilen har körts av Johan 
Weglin i Nordic supercar. 
Här finns bilar såsom 
Dodge viper, Corvetter, Lo-
tus, Porschar, BMW, Audi 
mm. 
Johan  kör i klassen GT3 
denna serie har NEZ sta-
tus, vilket betyder Norra 
europamästerskap



Vinnare av titel årets hetsaste 
radiokanal i bilen 2010 går till 
Sverigesradio P3. Folket sa: 
Med riktigt bra musik mix och 
med mycket humor har P3 bli-
vit ett givet val i bilen. P3 har 
även tagit stormsteg i att få 
ett bra morgon program.

Rix FM fick många röster men 
det räckt inte till första plat-
sen. Folket sa: bra morgon-
program med bra humor och 
lätt att bli beroende av. Men 
med dålig musikvariation. Det 
känns som om samma låtar 
dyker upp hela tidenT
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På tredje plats hamnar Bandit 
Rock. Folket sa: Det är rätt 
schysst att lyssna på Rock 
när man kör bil, passar rätt 
många till smaken utan att 
få fötter i förarstolen av arga 
med passagerare. T

h
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Out off topic: 
Projektbilen

Lite ”out of topic” blir projektbilen upp 
i allt SAAB:ande. Men då vi lovat att
följa projektbilen i varje nummer skall 
vi inte svika våra läsare trots att
vi kör SAAB special
.  Vi har dock inte hunnit så långt 
vi önskat och det gör att vi nu 
måste växla ner och lägga på ett 
kol om bilen skall bli klar till kom-
mande säsong. Sist monterade vi 
in Xenon-lampor från Collexstyling.
se i strålkastarna och uppgraderade 
med LED lampor från Blueride.se.  
Nu fortsätter arbetet i fronten och 
vi satsade på att ta bort de ständigt 
krånglande dimljusen och använda 

hålen de efterlämnar till kylning för 
bromsarna. Men vi har nu börjat inse 
att en Opel Speedster inte är den 
ultimata projektbilen om man söker 
bil som är lätt att skruva med. För det 
började så otroligt bra med att en av 
skruvarna som vi tvunget måst sk-
ruva loss satt som f*n. Men efter lite 
smörjmedel och ett handtag av Per 
Gustavsson på Pers verkstad los-
sade skruven efter en timmes arbete. 
Sedan var det ägaren Leif Serénus 
som plockade fram händigheten 
och borrade upp plats för slangen vi 
skulle använda för att få luften från 
fronten till bromsarna. Vi köpte 2st 

formbara aluminiumslangar på kända 
biltema. Brukar inte rekommendera 
Biltemas produkter men denna gång 
gör vi ett undantag. För att minimera 
att rören lossnar vid högt vindtryck 
använde vi montageband för att hålla 
rören på plats. 

När vi ändå hade nere plasten till 
hjulhusen monterade vi dit infästnin-
gar så vi kunde skruva dit dem istäl-
let för att popnita fast plasten som 
tidigare. Detta för att vi enkelt skall 
kunna komma åt framlyktorna om det 
skulle bli problem. Vi ökade vikten på 
bilen med 50 gram då vi ljudisolerade 



i hjulhusen. Även om det är charmigt när man hör alla småstenar 
som studsar på en dåligt sopad väg, kan det vara skönt att ibland få 
lite mindre väsen i kupén. 
Vi har även börjat kolla på hur vi skall lossa inredningen som blir 
nästa steg i bygget, denna skall tas loss och köras till bilens spon-
sor Improx customs som är specialister på just specialbyggnationer. 
Sedan har vi även beställt 2st nya kolfiberbackspeglar i F1-modell 
från vår sponsor Dalhems. Dessa skall anlända i slutet av januari 
för att ersätta de gamla tråkiga backspeglarna.
I nästa nummer har vi förhoppningsvis kommit en bra bit på vägen. 
To be continued 

Vi tog bort dom 
gamla dimljusen

Biltema rören 
fungerade



Leif borrade hål för 
att kunna dra rören

Resultatet  blev ju 
som väntat, kanon



Officiella Partners

www.collexstyling.se

www.fordonsoptimeing.se

www.blueride.se

www.dalhems.se

www.biltuning.se

www.improxcustoms.se

Officiell bilverkstad: Officiell leverantörer:

wargia engineering, 
Tengrengstorp i Vänersborg

www.hova.com










