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Vi har nu lämnat 2010 bakom oss och ser 
med stora samt förväntande ögon fram 
emot ett 2011. Tänk att för mindre än tre år 
sedan fanns inte ens Facebook i vårt sven-
ska sociala liv, idag är det en självklarhet 
för fyra miljoner svenskar. Vem vet, om ett 
år är e-tidning ett komplement till dagens 
fysiska tidningar. Vi har ju känt en växande 
trend när det gäller läsning av tidningar på 
nätet och vi har växt hela tiden under 2010. 
När vi startade förra årets upplaga av 
GreenLight Magazine hade vi ca 500 pre-
numeranter och runt 4000 läsare. Nu har 
vi ca 1400 prenumeranter och över 6000 
läsare. Vi har gått från att finnas i 190 orter 
i Sverige till att vi nu finns i 296 orter från 
norr till söder. Förhoppningen är ju att vi 
växer lika mycket även nästa år och blir ett 
fenomen som under min storhetstid med 
car24.se. 
Ingen har väl missat att läsplattan blev 
årets julklapp 2010. Vilket vi ser positivt 
på och lanserar en lightversion av tidnin-
gen som inte håller samma höga upplös-
ning som den vanliga versionen men går 
snabbare att öppna i din Ipad eller Iphone. 
Vi måste ju hänga med i utvecklingen och 
med en läsplatta kan du nu kolla i Green-

Light Magazine direkt ifrån sängen. Allt du 
behöver är en internetuppkoppling. 
Om vi bortser från tidningen för en stund 
och funderar över vad som kommer att 
hända 2011 inom bilvärlden. Vad händer 
med SAAB? Vem blir årets Peoples Choice 
vinnare på Elmia? Vem släpper årets het-
aste sportbilsnyhet? Frågor vi inte kommer 
att kunna hitta några svar på men min tan-
kar kretsar till den snabba konjunkturåter-
hämtningen. Jag tror nämligen att vi kom-
mer att få känna på ett bakslag i mitten av 
året när det gäller bilförsäljningen och det 
gynnar inte våra svenska bilmärken. Abso-
lut inte SAAB som gjort ett dåligt resultat 
om man ser till målsättningen, klarar bo-
laget en konjunkturförändring är min fråga. 
Vem som vinner Elmia i år är det nog in-
gen som vet men att det byggs i garagen 
runt om i Sverige kan jag intyga och det 
kommer att bli en riktigt tuff kamp om den 
ärofyllda Peoples Choice pokalen. Vilken 
som blir årets hetaste sportbil kan verkli-
gen ingen svara på men jag tror att Audi 
kommer att vara en stark konkurrent med 
sitt utlovande om ett brett modellprogram 
2011. Ser fram emot vad 2011 har att er-
bjuda.

Nytt år & läsplattan blev 
årets julklapp Text: Daniel Serénus 

Ledare





Reportage
Text: Christoffer Talvis 

Foto Daniel Serenus

Av alla bilälskare där ute i vårt avlånga land har nog mån-
ga drömmen att någon gång få äga en Dodge Charger . En 
bil som hängt med länge i branschen.



Amerikanska bilar är något 
som alltid varit en stor pas-
sion hos Anders Tångklev från 
Uddevalla. Första bilen som 
köptes var en Mustang Mach 
1från 1973, då var Anders 
bara 18 år. 
- På den tiden tyckte jag 
bilen lät grymt, därför jag köpte 
den, ler Anders.
 Allting började med att Anders 
var sugen på att köpa ny bil, då 
han vid denna tidpunkt hade 
en Pontiac Bonneville Cab från 
1966 som han ägt i några år. 
Efter att kollat i en mängd olika 
tidningar och mängder av in-
ternetsidor hittade han till slut 
en Dodge Charger 1969 som 
såg fin ut, ett e-mail skickades 
iväg till ägaren för att se om 
hans Pontiac var av intresse i 
inbyte. Efter mängder av sam-
tal fram och tillbaka lyckades 
Anders få till affären och bilen 
hämtades hem, en dröm hade 
gått i uppfyllelse. Den sommar-
en hände inget med bilen, han 
bara gled runt och nöjt, senare 
på hösten/vintern bestämde 
Anders sig för att fräscha upp 
lacken. Den visade sig inte 
vara i så bra skick.
- Det jag trodde var lack 
visade sig bara vara en fo-
lie, den var bara att slita bort, 
säger Anders.
Underarbetet gjordes mycket 
noggrant och bilen sågs över 
för att se så det inte var någon 

rost som behövdes fixas till. 
När detta var gjort rullades 
bilen in i lackboxen för att se-
dan komma ut i en orange 
kulör, kallad Gemmeni. När 
bilen var ihopsatt igen var det 
dags att njuta en sommar till 
med den, några träffar besök-
tes och man kan ju inte säga 
något annat än att bilen inte 
fick uppmärksamhet. Bilen fick 
ett tidigt slut denna sommar då 
Anders drabbades av oturen 
att någon var klåfingrig och 
inte kunde låta bilen vara ifred. 
Ett inbrott senare och bilen var 
förstörd både invändigt och ut-
vändigt. 
- Man blir bra arg när 
man inte får ha något ifred, 
säger Anders lite irriterat.
Några dagar senare tog han 
kontakt med Stefan och Mikael 
på Lottas Bilvård för att se vad 
dem skulle ha för att åtgärda 
skadorna, priset blev okej och 
ett datum bestämdes. Några 
dagar innan inlämningsda-
tumet monterade Anders ur 
motorn ur bilen för att han tän-
kte passa på att se över den, 
medans den var inlämnad. 
Men som vanligt blev det inte 
att bara se över motorn. Med 
det motorkonceptet som han 
hade i huvudet och ville köra 
med skulle det bli billigare att 
sälja den befintliga och leta 
efter en annan motor med bät-
tre innehåll. 

Svartkrom, 
bäde älskat & 
hatat. Anders 
tycker i alla fall 
om det.



Ett magnumblock hade Anders re-
dan ståendes i garaget och skulle 
passa perfekt till detta, samt via 
några tips fick han nys om en kille 
i Uddevalla som hade en 500cui 
Crate till salu. Denna blev han rik-
tigt intresserad av och började leta 
efter telefonnummer. Efter många 
samtal fick han tag på killen och 
en affär blev av. Tog inte många 
veckor innan motorn var komplett, 
nu var det bara att montera tillbaka 
den i bilen, som Anders nyligen 
hämtat hem. Ett par Sparco racing-

stolar monterades för att de gamla 
slitna stolarna inte var speciellt 
bekväma längre. När väl allt var på 
plats och bilen var uppstartad var 
Anders på riktigt glatt humör igen 
och bilen fick sig många mil på 
mätaren under sommaren. Några 
repor på Bilsports arrangemang i 
Säve avverkades men resultatet 
blev något sämre än med den tidi-
gare motorsetupen. Tråkigt nog är 
det ofta något som går sönder och 
denna dag gick växellådan sönder. 
Anders kunde inte riktigt förstå 

En Amerikansk 
klassiker som 
aldrig dör ut



varför då denna motor var 
bra mycket bättre.
- Det är som vanligt 
med min tur, först sämre 
tider och sen att växellådan 
som gick sönder, säger An-
ders.
Ny växellåda monterades 
rätt snabbt därefter och 
några andra delar byttes ut, 
men motorn gick inte riktigt 
bra i alla fall. Anders ringde 
ett samtal till kända bilbyg-
gare Dr.Hemi, Kaj Saukko 
och han trodde det berodde 
på ventilfjädrarna. Anders 
testade att byta dessa och 

Man siter sta-
digt i Sparco 
stolarna som 
eftermonterats



då varvade motorn ur or-
dentligt. 
- Nu kom det ljuv 
musik ur bilen igen, ler An-
ders stort.

Finish:en har 
Anders inte 
spara på, inte 
ens under 
bilen.



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Min bror började smått att styla bilar innan jag fick mitt körkort, köpte 
min första bil av honom. En kadett 1,6i som var ombyggd till en kadett 
GSI. Men kände ganska tidigt att jag vill vara med i toppen på utställn-
ingar. Det blir som ett gift att bygga fina bilar

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken 
nivå tycker du att du ligger på?
 6

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Tror det var när en av mina ombyggda bilar var redo för lack, då lyck-
ades jag köra med min vinterbil rakt genom garageportarna in i den 
klara bilen. Tog några veckor extra innan det blev lack igen kan jag 
säga. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det skulle vara motorer då som jag känner att jag skulle vilja bli bättre 
på.

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Ronnie Hilmersson! Men även folk som bygger mycket själva från grun-
den! 

Bästa garage drycken?
Red Bull

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Sen jag fick barnen har det lugnat sig ganska mycket. Gissar på max 
5 timmar i veckan, tyvärr, men den tiden ökar ju när man bygger något 
nytt.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu bygger jag garage hemma och har en hel del kvar där att göra. 
Hinner jag med något kommer jag ta tag i min Peugeot 106 och göra 
något nytt skoj med den.

Fakta
Namn: 
Henrik Elg
Ålder: 
31
Bor: 
Klippan
Arbete:  
Anläggare/ Stensättare
Civilstatus:  
Sambo, 2 Barn



Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus

Uddevalla behöver en ny bilträff för entusiaster och ga-
rage pulare tyckte Linda Alexandersson.



Mitt på torget i västkustidyllen 
Uddevalla hade denna dag i 
Augusti en rad ”biltokar” sam-
lats för att visa upp sina pärlor. 
Träffen som Linda Alexander-
sson anordnat nästan helt på 
egen hand hade lockat både bil-
byggarkändisar och en rad helt 
okända ansikten. 
- Jag tyckte det var på tiden att 
min hemstad fick en ny bilträff 
att se fram emot , säger Linda.

Det är en rad mycket nöjda bi-
lutställare som tagit sig hit och 
vart vi än frågar så hoppas de 
på att träffen blir ett återkom-
mande fenomen. 

Tidningen var en officiell E-

Häftig Japansk 
racerbil



tidning till denna bilut-
ställning och hoppas få 
vara med även om Lin-
da fortsätter att anordna 
träffen framöver. I hennes 
ögon lyser glädje trots allt 
slit och all tid hon lagt ner. 
Det är ett bra tecken på att 
vi kommer troligtvis kan få 

se en träff även nästa år. 
Linda är ju även en bilbyg-
gare som för några sä-
songer sedan stod med ett 
helt unikt Nissan 200-byg-
ge på en rad olika utställ-
ningar. 

Det var en och
annan som 
rattade Volvo 
som dök upp på 
träffen



Även en Saab i 
toppklass fanns 
representerad. 

Inget för för 
höga farthinder. 



Retro Golf GTI i 
trevligt brukss-
kick 

Som hämtad 
från Las Vegas



Linda i egen 
hög person, 
arrangör och 
intiativtagare

Prisutdelning 
på torget



i Rampljuset

Effekt/Vridmoment
200 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
1.8t 20Vt
50mm PPF Dumpventil
Chassi
V-Maxx Front Coilovers
Monroe Dämpare Bak
Momo Fjäderbenstag Fram (Aluminium)
Wiechers-Sport Fjäderbenstag Fram Nedre 
(Aluminium)
Monroe Topplagringar
Fälgar
16” OZ Racing Superturismo Corsa
Interiör
2 St Sportstolar
2 St MOMO Master Pro 4-P Bälten
Momo Mod. 08 Ratt
Auto Meter 5” Varvräknare
Auto Meter Oljetempmätare Sport-Comp
Auto Meter Oljetrycksmätare Sport-Comp
Auto Meter Vattentempmätare Sport-Comp
Momo Rattnav 
Momo Challenger Pedalkit

Golf GTI Mittkonsol
Durkplåtsmattor
Sparco X-FAST Växelspaksknopp
Exteriör
Klarglas Lyktor Med Svart Hårkors
Emblemlös Grill
RP Glasfiber Front
RP Glasfiber Skärmbreddare
CCC Sports F1 Backspeglar
Halvbur
Pro Net Tailgate Net
Durkplåtsflak
Hood Lift
Sparco Huvlås
British Racing Green
Sidepipe
Antenn Aero 150mm
Öppningsbar bakruta

Övrigt
Fotograf: Paul Baumann, PB 
Studio



Tuningcar



1971 var ett händelserikt år!
Stellan Bengtsson vinner bor-
dtennis-VM, Gösta ”Fåglum” 
Pettersson segrar i Giro d’Italia 
ochRonnie Peterson blir tvåa i 
F1-VM.

Det första Saab 37 Viggenplanet 
levereras, Thorbjörn Fälldin blir 
Centerledare, Almarna i Kung-
strädgården räddas och filmerna 
”Utvandrarna” och ”Emil i Lönne-
berga” har premiär. Dessutom är 
det startskottet för det som idag är 
landets största bil- och mc-utställn-
ing på Elmia i Jönköping!

Sedan 1976 äger utställningen rum 
under påskhelgen och för motor-
folket har den blivit ett lika självklart 
resmål som fjällen är för skidåkarna. 
De gångna 40 åren har mässan
lockat sammanlagt 1.800.000 
besökare och påsken 2010 kom 
80.558 motorintresserade entusi-
aster. Det gör dagens Bilsport Per-
formance & Custom Motor Show 
till ett av de största årligen åter-
kommande publikevenemangen i 
Sverige. Bilsport Performance & 
Custom Motor Show är en bred mo-
torfest för hela familjen. Där visas 
inte bara bilar utan även motorcyk-

lar, tillbehör och det mesta som hör
till motorhobbyn. Dessutom bjuds
det på underhållning, tävlingar och 
häftiga utomhusshower. – Det kom-
mer att bli något alldeles extra nästa 
påsk, lovar projektledaren Lasse 
Theander. Det är ju inte bara vi som 
har jubileum. Bilen fyller 125 år. Den 
29 januari 1886 fick Carl Benz pat-
ent på sin bil och räknas som bilens 
fader. Dessutom är det 100 år se-
dan Chevrolet Motor Car Company 
startades av Louis Chevrolet och 
William Durant. Det kommer alltså 
finnas gott om gamla fina bilar att se 
på Elmia till påsken.

Petter ft. September 
Bakfylla

BLACK EYED PEAS 
The Time (The Dirty Bit)

DAVID GUETTA F. RIHANNA 
Who’s That Chick

DUCK SAUCE 
Barbara Streisand

Kylain Mash Feat Akon & Glasses
Club Certified

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
SEAN KINGSTON ft. Nicki Minaj
Letting go
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Från Japan
Foto: & Text: Tony Pettersson

Tokyo Auto Salon 2011
Nu sitter jag här igen efter en trevlig 
jul hemma i Sverige.
Det är faktiskt mycket kallare här i Ja-
pan nu än vad jag hade väntat mig 
och värmeaggregatet jobbar för fullt 
för att värma min lilla lägenhet här 
i Kyoto. Men nu är det ju inte min 
svinkalla lägenhet jag ska skriva om 
utan om Tokyo Auto Salon som jag 
besökte 15:e Januari.

Tokyo Auto Salon är en mycket viktig 

och rolig mässa tycker jag, då jag har 
besökt den innan och det är en mäs-
sa som till storleken är ungefär som 
Elmiamässan men som är lite mer in-
riktad på racing och “street” bilar.
Jag tog med mig kameran och satte 
mig på en så kallad nattbuss till Tokyo 
och vaknade 8 timmar senare upp på 
Makuhari Messe, där mässan håller 
hus.
Väl inne så möttes jag inte bara av 
massvis med folk utan även bekanta 
från Ebisu-veckan, vilket var otroligt 

trevligt.
Det som var lite tråkigt iår var dock 
att det fanns inte så mycket “nyheter” 
utan det mesta bara var “omgjort” och 
det drog ner betyget en del.
T.ex. så tänkte jag kolla upp Toyota/
Subaru´s nya sportbil FT-86 men den 
premiären sköts upp och visades 
alltså inte här. Inte heller så mycket 
företag som ja skulle velat besöka.

Med tanke på att jag själv håller på 
med drifting så kollade jag upp om 

det fanns lite nyheter där och visst 
fanns det.
Den första är att Daigo Saito´s spon-
sorproblem verkar ha löst sig så han 
kommer köra även 2011 och han 
tyckte själv att det var kul, eftersom 
han var lite nervös inför detta år.
Sen kom det upp en mycket tråkig ny-
het också, och det är att Naoki Naka-
mura som vann D1SL 2010, har bli-
vit av med sitt körkort i 2år, böter på 
500.000JPY, motsvarande 40.000kr.
Detta pga att han för tredje gången 



“åkt dit” för streetdrifting.  Efter det-
ta så blev han fråntagen sina D1GP 
och D1SL licenser på obestämd 
framtid. Så Team Dmax står just 
nu utan förare på obestämd fram-
tid. Det skumma med detta var 
att D1 folk var framme hos Dmax 
monter och tog bort ALLA dekal-
er på Nakamura´s bil, t om hans 
namndekal, bilen fick inte på nåt 
sätt förknippas med honom eller 
D1. Så det är tveksamt om han 
kommer tillbaka till D1, iallafall un-
der 2011. 

Det som jag tyckte hade förbättrats 
på mässan sen jag var där sist var 
att de hade lite mer olika stilar på 
bilarna, tex VIP, JDM, Exotic, osv 
osv. Visst är det bra att de be-
håller Racing som största område 
men att det drar en större publik 
och man blir inte lika utmattad om 

det finns flera stilar representer-
ade. En annan bra grym sak var 
D1 Kick-Off Show som dom hade 
på en stor parkeringsyta utanför 
mässhallarna där D1GP förarna 
hade uppvisning hela dagen. 

Sen så är det ju klart att den största 
punkten är ju att kolla upp vad som 
är nytt för året och vad man tror 
kommer bli den nya trenden. Som 
jag såg på mässan så var den ab-
solut vanligaste bilmodellen Nis-
san GTR, och då helst med ett 
widebody-kit.  Nu kommer ju detta 
knappt bli en trend i Sverige då de 
flesta inte har råd med en GTR, 
men det var trenden på mässan 
iallafall.
Trenden bland vanliga bilar var nog 
mer som den brukar, widebodykit 
är ju alltid intressant och det har 
som sagt kommit en hel del nytt på 

den fronten.
Men sen såg jag även att folier-
ing av bilar är mycket vanligt här 
i Japan, visst har vi det hemma i 
Sverige med, men jag skojar inte 
om jag säger att 40% av bilarna på 
mässan var folierade. 
Sen har vi också alla nya fälgar 
som jag fick upp ögonen för, alla 
japanska märken har släppt helt 
nya serier med fälgar. Så var 
beredda på en del mycket ovanliga 
fälgar framåt sommaren, nu vill jag 
ju inte avslöja för mycket men en 
del tappar man verkligen hakan av, 
men kan ändå tänka mig att köpa 
en uppsättning bara för att, och det 
kommer folk göra när dom blir till-
gängliga i Sverige.

Överlag så var det en mycket bra 
mässa och den verkar bli bättre 
och bättre för var år så jag tycker 

Kolla med oss, vi har bra priser
och alltid förstklassig service!
mer info på: www.absolutdack.se
 



att alla som kan ska besöka den. 
Nu måste jag dock avrunda här för nu ska 
jag fortsätta njuta av min kalla lägenhet här 
i underbara Kyoto, samt fila på vad som 
ska komma i nästa nummer!
MVH Tony

   

Kolla med oss, vi har bra priser
och alltid förstklassig service!
mer info på: www.absolutdack.se
 

Så var 
beredda 
på en del 
mycket 
ovanliga 
fälgar





Från nästan helt okänd till 
räddaren i nöden på några 
månader.
När allt kändes klart med 
Koenigsegg, går allt åt sko-
gen med affären och alla tror 
att SAAB är ett minne blott. 
Men snabbt kliver en ny aktör 
in i affären om det svenska 
bilmärket och snart pratar ett 
helt land om bilmärket Spyk-
er. En för oss Svenskar helt 

okänd tillverkare har nu blivit 
en huvudnyhet i landets alla 
mediekanaler. Entreprenören 
Victor Muller kommer in som 
en livräddare och nytt hopp 
väcktes hos oss svenskar 
och staden Trollhättan fylldes 
med hopp igen. Men snart ta-
las det om PR-trick och ryska 
miljarder. Men allt är nu ett 
minne i historien om SAAB 
affären. Idag äger Spyker 

Cars företaget SAAB Auto-
mobile och Koncernchef är 
Victor Muller.
Spyker Cars som bildades 
1999 i Nederländerna av af-
färsmännen Victor Muller och 
Maarten Burjin har på knappt 
10 år blivit ett framgångsrikt 
företag med ett modellpro-
gram som är minst sagt unik 
när man talar design och in-
novation. Företaget flyttade 

sin produktion förra året från 
Nederländerna till England. 
Det senaste tillskottet i Spyk-
ers modellutbud heter C8 
AILERON SPYDER. En bil 
med en helt otrolig design 
som blandar klassiska influ-
enser med modern sportbil. 
Man kan kalla den nya Spyk-
er modellen för rent ögongo-
dis för den kräsna. Men alla 
gillar inte Spyker, det är ett 

bilmärke man antingen äls-
kar eller hatar. Finns inget 
riktigt mellanting och kom-
mentarerna från motstån-
darsidan brukar låta ”lite för 
mycket gubbracer för mig, 
Ferrari är mer riktig sportbil”. 
Men är du n ägare av en C8 
AILERON SPYDER behöver 
du inte ligga i väggrenen när 
sportbilskonkurrenterna är 
ute och söndagsåker. För i 



den mittmonterade motorn hittar du ett kraftpa-
ket på 400 hästkrafter levererade från en 4.2li-
ters V8-motor. 
Att bilen fått sin design från mer flygande maski-
ner går nog inte att undgå och bilen har en rad 
detaljer som luktar klassisk flygplanstillverkning.  
C8 AILERON SPYDER chassi är tillverkat i alu-
minium för att få ner vikten och på så sätt få 
motorkraften att ge bilen en rejäl skjuts framåt. 
Spyker säger i sin pressrelease att de inspire-
rats mycket av Jet turbin motorer från flygindus-



trin, känns lite bekant med ny 
förvärvet SAAB’s historia. Vem 
vet snart sitter det en turbo även 
i C8:an.
Inredningen känns klassisk och 
liknar tidigare modeller från 
bilmärket. Varför ändra ett vin-
nande koncept. 





i Rampljuset
Effekt/Vridmoment
225 Hp / 280 Nm

Motor, Växellåda, Avgassystem
1.8 20V Turbo
6 Växlad
Miltek Catback Avgassystem 
Forge Dumpventil 
Pipercross Injection Kit
Röda Silikonslangar

Chassi
German Airride Luftfjädring V1

Fjäderbensstag (Brembo Rött)
Brembo Bromsar

Fälgar
 18” WRD Adamas (3-delade 
Splitfälgar) (9 Respektive 10 Tum 
Breda) 

Interiör
Svart Läderklädsel
RS4 Ratt

Bilstereo/Multimedia
Bose Ljudsystem med Cd-väx-
lare(6 Skivor)

Exteriör
Special Strålkastare Med OEM 
Audi RS6 Positionslysen 
Bakkofångare Från Audi TT 3.2
Kolfiber Backspegelkåpor
Polerat Tanklock
Lackad I En Subaru Svart Kulör 
med Guld Effekt



Poster
Foto: Ranis foto
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Foto: Ranis foto

Vänersborg 
 
Daniel Serenus 
Tel: 0704-421421
E-post: 
daniel.serénus@hotmail.com 
 
Trollhättan 

Christoffer Johansson
Tel: 0708-105373
coffe5@gmail.com
Hemsida: 
www.coffe.dk
coffe5@gmail.com
http://

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 

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
Hemsida: www.eriknygren.com

Stockholm 

JalleGraphics
Hjalmar van Hoek

Tel:  076-203 64 08
info@jallegraphics.se
Hemsida: 
www.jallegraphics.se

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



Komposit & Kolfiber

Lackering

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

Bilverkstad

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

Vill du att din verksamhet syns här?

Kontakta oss på info@greenlightmag.se

Fr. 89kr / nummer



Projektbilen

Projektbilsbygget fortsätter och Dan-
iel som i förra numret berättade att 
han brutit benen är nu tillbaka på föt-
terna igen.
- Skönt att man äntligen kan vara med 
och bidra lite igen, säger Daniel
Även om Jonas tyckte han var korkad 
som trotts gipsad fot bar fronten från 
garaget till kärran för att fraktas till Im-
prox customs. Företaget som jobbar 
med lackering dagligen har en viss 
talang för glasfiber och plastraketer. 
Därför skall Goran på företaget hjälpa 
till med att snygga till fronten efter att 

den förra året fick ta lite stryk då läp-
pen hade en viss tendens att lossa i 
höga hastigheter. Sedan skall Improx 
custom montera nytt nätgaller i front-
en som införskaffats från Dalhems. 
De skall också monteras en läpp 
hämtad från Seat Leon Cupra R. 
- Den bör passa efter lite modifikation, 
säger Goran på Improx Custom
Sedan har fas två i inredningsbygget 
kommit en bra bit på vägen. Tack vare 
de tre nya partners, Carbix.se, Thors 
bilsadelmakeri  och Adrian styling. 
Carbix.se jobbar med försäljning av 

kompositmaterial som kolfiber och 
glasfiber. Adrian Styling är experter 
på just dessa material och kommer 
därför att drapera dörrsidorna i kol-
fiber till bilen. Vi fick också prova Car-
bix kolfiber strumpa när vi skulle slut-
föra ljudbygget. Vi provade att lägga 
kablarna i denna strumpa och det var 
lättare sagt än gjort som man i folk-
mun brukar säga. För Daniel berättar 
att det inte var så lätt som man önskat 
men resultatet blev riktigt bra och det 
är ju det som är huvudsaken.  Thors 
bilsadelmakeri är proffs på bilinred-

ningar när det kommer till allt från fixa 
till dörrsidor som på vår projektbil till 
att fixa till en hel skinninredning på en 
gammal jänkare . Mikael Thor som 
är ägare till företaget har lovat något 
alldeles extra men känsla av ameri-
kansk sportbil. Sedan har vår sponsor 
Vinyl make up i Jönköping klivit in i 
bygget i år igen för att utföra flocknin-
gen på en del av dörrsidorna.
- inredningen kommer att kännas 
lyxig och absolut lukta exklusiv sport-
bil, säger Daniel



Fronten påväg 
till Improx cus-
toms



Officiella Partners

www.collexstyling.se

www.fordonsoptimeing.se

www.blueride.se

www.biltuning.se

www.improxcustoms.se

Officiell bilverkstad:

Officiell leverantörer:
wargia engineering, 
Tengrengstorp i Vänersborg

Vargöns Mekaniska, 
Vargön i Vänersborg

Dalhems
www.dalhems.se

www.hova.com

www.persverkstad.se

Officiella Partners

www.trendab.se

www.vinylmakeupjonkoping.se

Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

Solfilm & Säkerhet 
www.solfilmosakerhet.se

Officiell multimedia leverantör

www.adrian-styling.com

www.xenonkungen.se www.ljudia.se

www.racefactory.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

www.carbix.se



i RampljusetEffekt/Vridmoment
225 Hp / 280 Nm
Motor, Växellåda, Avgas-
system
1.8 20V Turbo
6 Växlad
Miltek Catback Avgassystem 
Forge Dumpventil 
Pipercross Injection Kit

Röda Silikonslangar
Chassi
German Airride Luftfjädring V1
Fjäderbensstag (Brembo Rött)
Brembo Bromsar
Fälgar
 18” WRD Adamas (3-delade 
Splitfälgar) (9 Respektive 10 
Tum Breda)

Interiör
Svart Läderklädsel
RS4 Ratt
Bilstereo/Multimedia
Bose Ljudsystem med Cd-
växlare(6 Skivor)
Exteriör
Special Strålkastare Med 
OEM Audi RS6 Positionslysen 

Bakkofångare Från Audi TT 
3.2
Kolfiber Backspegelkåpor
Polerat Tanklock
Lackad I En Subaru Svart 
Kulör med Guld Effekt



Reportage
Text & Foto: Daniel Serénus

Bilkonst från de småländska skogarna samt en pizza-
sponsor på huven har gett denna bil en rad pokaler på 
hyllan.



Det är få som missat denna bil som 
sedan säsongsstarten på Elmia 
2010, rullat runt i vårt avlånga land 
på en rad olika utställningar. Ägaren 
till denna skönhet heter Robin Pet-
terson och bor i den småländska 
orten Nässjö, där även hårdrocks-
bandet Backyard Babies härstam-
mar ifrån. Intresset för modifierade 
plastraketer kom inte av sig själv. 
Nej, allt började med hans systers 
kompis. Vilket numera är lite av 
en kändis inom bilbyggarvärlden, 
nämligen Lukas Koos. Robin var 
då 10 år och redan då hade Lukas 
påbörjat sitt intresse för ombyggda 
fyrhjuliga fordon. 
- Lukas hade ständigt nya ombyg-

gda bilar när han kom på besök, 
säger Robin
Som för många andra har en viss 
film vid namn ”The Fast and The 
Furious” inte heller gjort saken bät-
tre när det kommer till inspiration. 
När Robin fyllde 18 år så stod kör-
kort på förstaplats på hans prioriter-
ingslista. Men på plats nummer två 
stod garage, sömnlösa nätter och 
projektbil. Robin gjorde så att före 
han köpt sin projektbil beställde 
han det widebody kit han önskat ha 
på sitt kommande bygge. När han 
väl beställt kitet, tack vare lite hjälp 
från sin vän Lukas Koos som ock-
så var bilens första sponsor, gick 
han ut på Blocket för att hitta sin 

Inte massa vrå-
lande hästar men 
otroligt vacker 
skapelse.



drömbil. Ganska så snart därpå var 
projektbilen i Robins ägor. Det blev 
som väntat en Honda Prelude, ingen 
skönhet från bilmärket men helt klart 
en perfekt grund att sätta klorna i.
 Han delade garage med en vän som 
också höll på att bygga om sin bil.
- Blev lite som en tävling om vem som 
byggt om sin bil mest, säger Robin.
Därför var det kanske inte så kon-
stigt att bilen snart efter köpet var 
totalt nedplockad. Robin som bli-
vit inspirerad av Lukas Koos teman 
hade storartade planer för sin pärla 
och han började med att plasta om 
dörrsidorna. Projektet döptes till 
”Dreadful” vilket är engelska och be-
tyder skräckinjagande. Att bilen är 
modifierad till max är inget man kan 
missa och det enda som lämnats 
original är, A-B-C stolparna, fram-
lyktorna, rutorna och stolarna. Res-
terande har Robin sett till att det fått 
en helt egen touch på. Några av de 
detaljer han älskar mest förutom hel-
heten är lösningen för luftfiltret i front-
spoilern. Samt de motivlackerade 
och helt unika dörrsidorna. 
Invändigt hittar vi även en Koos in-
spirerad detalj i form av en arm med 
mätare. 
- Det är en sådan där detalj man 
antingen hatar eller älskar, säger 
Robin.
Robin har även hämtat inspiration 
från den allt mer växande kolfiber-
trenden som slagit vårt avlånga land 
sedan några år tillbaka. På hans bil 
hittar mycket kolfiber som draperats 

Här har proffsen 
visat hur man mo-
tivlackerar.



av ingen mindre än Adrian på Adri-
an styling. Även hela inredningen 
har fått motivlackering på en rad 
olika detaljer och man hittar även 
ett rätt så häftigt arbete i bagageu-
trymmet, allt utfört av Crazypaint. 
Robin har strävat efter att bygga 
så stilrent som möjligt för att inte 
kliva över den gyllene gränsen att 
det blir för mycket. Att han ligger på 
den gränsen är han väl medveten 
om, men än känns bilen extrem 
men inte för extremt. 

Han har även en lite annorlunda 
sponsor till bilen. Han insåg att om 
man lägger massa tid i garaget 
med att bygga bil kommer man inte 
hinna med att laga mat. Därför tog 
Robin kontakt med den lokala piz-
zerian Casablanca i Nässjö. Snabbt 
var pizzakostnaderna reglerade 
och vi fick se den första bilen som 
är sponsrad av en pizzeria
- Trots det så blir det inte så mycket 
pizza till lunch, säger Robin.
Robin har under förra säsongen 
besökt en rad olika träffar som re-

Robin Petersson, i 
egen hög person!



sulterat i en hel del priser hemma i 
bokhyllan. 
- Kul att folk gillar det man utfört 
med de 1200 – 1400 timmar  man 
lagt i garaget under nästan två års 
tid, säger Robin.
Än är inte bilen klar då Robin har 
en hel del framtidsplaner för hans 
Honda Prelude. Han är dock lite 
förtegen om vad vi kan förvänta 
oss 2011. Men att det blir lite mer 
kolfiber kan vi skriva upp och att 
motorutrymmet kommer få sig en 
uppfräschning.

Robin gillar kofi-
ber och det märks 
i detta bygge.





i RampljusetEffekt/Vridmoment
305 hk / 440 Nm

Motor, Växellåda, Avgassystem
2.5l Duratec RS 5cyl 
6 växlad Manuell Med Quife Diff
Borg-Warner K16-turbo, Laddtryck 1.4 - 
1.6 Bar
Rostfritt Specialtillverkat 3” Avgassytem 
från Fords RS Team

Chassi
Fram: 
McPherson Med Revo Knuckle & 24mm 
Krängningshämmare
H&R 35mm Sänkningsats

Bak:
SLA Multilänkupphängning & 24mm 
Krängningshämmare
H&R 35mm Sänkningsats

Fälgar
19” Ford Focus RS Fälgar, Lackade 
Blanksvart

Interiör
Kolfiberpanel Runt Stereo Samt Vid 
Växelspaken
Mätare För Oljetryck, Vattentemp & Tur-
botryck
Recaro Svart Läder/Mocka 
Recaro Skålat Baksäte
Bilstereo/Multimedia
Sony Radio/CD, 8 Högtalare, Mp3 & Aux

Exteriör
RS Optik
Kolfiberhuv Och Aerocatch Huvlås Med 
Kolfiberläpp Fram På Huven
Rally Stänklappar

Framtidsplaner
Fräscha Upp Motorutrymmet, Kolfiber & 
Diverse Färgade Slangar
Mer Kolfiber Utvändigt (Taket Samt 
Några Detaljer Runt Omkring Bilen)
Intercooler
Avgassystem Mongoose (Utan katalysa-
tor)
Chip Trim (Steg 1)
Luftfilter Mountune

Foto : Patrik Lindblom





Test



5%

Smak: 

Koffienhalt:
32mg/100ml

Volym:
500ml

Kommentarer från Juryn:
Lite dyr men smakade gott och 
fungerade bra.

Ursprungsland: USA

Så tycker våra läsare:

Smak: 

Koffienhalt:
32mg/100ml

Volym:
Finns i flera storlekar, test ex. 
250ml

Kommentarer från Juryn:
Känns väldigt söt och skarp i 
smaken. 

Ursprungsland: USA

Så tycker våra läsare:

4%

Smak: 

Koffienhalt:
32mg/100ml

Volym:
500ml

Kommentarer från Juryn:
Mycket speciell smak med kän-
sla av barntandkräm. Trotts det 
fastnade juryn för denna.
Ursprungsland: USA

Så tycker våra läsare:

5%

Speciell smak



17%

Smak: 

Koffienhalt:
32mg/100ml

Volym:
Finns i flera storlekar, test ex. 
250ml

Kommentarer från Juryn:
Klassisk energidryck som sma-
kar fruktigt och fungerar bra.

Ursprungsland: Österike?

Så tycker våra läsare:

Smak: 

Koffienhalt:
32mg/100ml

Volym:
250ml

Kommentarer från Juryn:
Absolut den produkt i testet som 
smakade bäst.

Ursprungsland: Österike/
Thailand

Så tycker våra läsare:

Smak: 

Koffienhalt:
ca 40mg/100ml

Volym:
Beror på kopp! vår kopp. 300ml

Kommentarer från Juryn:
Kaffe är alltid kaffe och svår 
att bedömma då den har olika 
effekt på olika personer. In-
nehåller mest koffien i testet.
Ursprungsland: Etiopien

Så tycker våra läsare:

Högst koffienhaltKlassiker Juryns favorit

16% 16%



Smak: 

Koffienhalt:
13-14mg/100ml

Volym:
Finns i flera strl. test ex, 330ml

Kommentarer från Juryn:
Klassisk energikälla som sma-
kar gott och passar bra för sena 
nätter i garaget.

Ursprungsland: USA

Så tycker våra läsare:

Smak: 

Koffienhalt:
0mg / 100ml

Volym:
Välj helt fritt.

Kommentarer från Juryn:
Inte lätt att bedömma i detta 
test. Men klart den mest smak-
lösa men ändå nödvändig.

Så tycker våra läsare:

5%

Läsarnas val Vinnare i energidryckstestet blev lite ovän-
tat Coca-Cola, den dryck som i testet hade 
minst koffeinhalt och där av inte samma 
uppiggande effekt som de andra drycker-
na utgör sig för att uppnå. 

Juryn som vi valt ut till detta test valde dock att 
vinnare av bästa smaken skulle gå till Shark 
Energy.  Som hade en speciell smak och som 
passade alla jurymedlemmar i smaken.

Den dryck som i testet erhöll mest koffein var 
traditionellt kaffe. Kanske lite oväntat men 
dock kombinationen med socker och koffein 
sägs vara det som gör effekten i energidryck. 
Enligt juryn tyckte de Monster, Rockstar och 
Redbull vad de drycker som gav mest uppig-
gande effekt efter att ha provat varje för sig. 
Vatten som är källan till all energi vann inget 
smaktest men i slutändan är den ändå en vin-
nare. Vi hoppas testet hjälpt er bilbyggare att 
finna energin i garaget framöver.



Evenemang
Foto: Daniel Serénus



Denna Saab 
gillar inte Troll-
hättans alla 
farthinder.



Härlig färgkom-
bination

Jensi, mannen 
bakom SCF 
träffarna. Här 
med kameran i 
högsta hugg
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Nu är det riktigt kul att prata bildelar!
Vill du köpa bildelar utan att behöva tömma plånboken, 

är det skruvat.se du ska besöka. Här hittar du enkelt din bildel 
– alltid i originalkvalitet och till ett skruvat pris! 

Nu har vi delar till fler bilmärken än någonsin. Välkommen in!

Just nu får du 15% rabatt på alla Volvo-delar!
Ange rabattkoden GreenLight. Gäller t o m 30 september.

Bra bildelar till skruvade priser



Nästa  Nummer


