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PG har ordet
Jag vill först och främst tacka årsmötet för
förtroendet att bli omvald till ordförande
för ytterligare ett år, dessutom ett stort
tack till arrangörerna för ett fint genomfört
möte.
Under årsmötet fanns en stor fråga som
berör alla medlemmar i klubben, det
var medlemsavgiften. Styrelsens har
konstaterat svårigheten att tillgodose
medlemmarnas intressen genom att
fortsätta med medlemsavgiften på en
låg nivå. Vi i styrelsen är tacksamma för
beslutet att höja medlemsavgiften vilket ger
oss större möjligheter att tillgodose allas
vårt intresse och inte leva med kniven på
strupen varje dag.
Positiv är också medlemsutvecklingen
i klubben just nu, nio nya medlemmar
presenteras i detta nummer samt sju i förra.
Det ger oss ytterligare stimulans att göra
klubben ännu mer attraktiv för Healeyägare
i vårt land. Målsättningen är naturligtvis att
alla skall vara med i vår klubb, men vi har
en bit kvar till detta ännu.

Third European Healey Meeting in
Sweden 2008
När denna publikation släpps har vi
antagligen beslutat att mötet kommer att
hållas på Hotel Tylösand i Halmstad.
Vi har också lyckat skaffa oss en huvudsponsor för mötet.
Dessutom kan vi konstatera att det har
kommit in många preliminärbokningar från
hela världen. Ni kommer att kunna följa
detta på mötets webbsida där vi kommer att
presentera antalet bokningar.
Det mest iögonfallande är att det inte finns
några anmälningar från Sverige förutom
OC kommittén.
Om ni vill säkerställa en plats på mötet är
det bra om ni gör en preliminär anmälan
på pgj@swipnet.se  Detta ger oss en
uppfattning om hur många deltagare som
kommer på ett tidigt stadium så att vi kan
planera mötet efter detta.
Keep your Healey on the road!

STYRELSE

Per Gunnar Johansson, ordförande
(pgj@swipnet.se)
Håkan Hansson, kassör
(hansson.reklam@swipnet.se)
Anders Gustafson, sekreterare
(anders@myhealey.com)
Robert Eriksson
(tullgarn@zeta.telenordia.se)
Per Schoerner
(healeyguy@bredband.net)
Lennart Nystedt
(lelle@lellesgarage.com)
Johan Aggeryd, webmaster
(webmaster@healeysweden.com)
Ditte Freudenthal, medlemsregistret
(membership@healeysweden.com)

0501-186 00
08-720 02 71
08-749 31 13
08-711 14 08
08-746 71 69
08-768 54 74
0159-318 50

Hej och välkommen till nummer 101 av Enthusiasten!
Sommaren har varit varm, solig och perfekt för
att åka sportbil. Tyvärr blev det inte så mycket
åka med Spriten på semestern då den var tillfälligt indisponibel pga lätt plåtrenovering. Det
fick bli M.G. B i stället och det är ju nästan lika
roligt...
Nästa nummer av denna tidning är planerat att
komma i nov/dec. Till den vore det bra med lite
hjälp med matriel t ex i form  av text och bilder
från smestertrippen eller Healeyrenoveringen.
Kontakta gärna mig om det är något du tvekar
om.
Ha en riktigt bra fortsättning på sommaren och
en riktigt bra början på hösten!

08-746 71 69

/Tommy
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Nedanstående nya medlemmar, t om den 10:e augusti,
hälsas välkomna i Austin Healey Club Sweden
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Arne Amandusson
Bo Jonsson
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Lennart Persson
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Johan H Larsson
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Uppställning inför klubbtävlingen. Healeyklubben hade detta år sökt hjälp av artilleriet
men det hjälpte inte, kojaklubben var i kanonform och svarade rätt på alla frågorna.

Så blev då äntligen dags
igen!  -Vårmönstringen!
Den årliga kraftmätningen
mellan Austin Healey
Club of Sweden och Mini
Seven Club. Efter en lång
och snöig vinter då det
ibland kändes som om
detta tar aldrig slut kom
ändå våren med solen,
värmen och healeysarna och
hundkojorna vågade sticka

ut huven och känna lite på
luften. Lite svalt men torrt
och fint på
vägarna.
Lördagen
den 13 maj
samlades
en massa
entusiaster
med totalt 24 bilar vid
Shellmacken i Alby. Som
vanligt var det en brokig
blandning av bilar
och människor.
Efter lite
däcksparkande och
huv-öpppningar var
det genomgång av
roadbook.
Nytt för i år var
att följa roadbook
med hjälp av
avståndsuppgifter
i stället för
fotografier på
vägskyltar. Det gav
upphov till några
ojoj! och ack!
från entusiaster
med bilar utan
tripmätare. Men det
Vårtecken på latin satte myror i
gick bra att följa
huvudet på ärrade healeyveteraner...- beskrivningen utan

tripmätare också. Därefter
var det dags för start.

Järna ner till Mörkö och
därefter färjan Karin till

Temat för tävlingen var
vårtecken. Ett 5-mannalag
från vardera
klubben fick
i uppgift att
sätta svenska
namn på
25 olika
vårtecken
skrivna med latinska namn.
Det borde vara lika svårt
för båda lagen. Det var
många kloka huvuden som
funderade över konstigheter
som Grus grus, Paravespula

Vårmönstringen 2006
Ditte skrev, Tommy fotade

Först ut på gamla riksettan
förbi Sturehofs slott och
krokiga vägar till Södertälje
och vidare förbi Taxinge
och Läggesta och sedan
söderut till Skottvångs
gruvor, en sträcka på
ungefär 7 mil. Där var det
dags för fikapaus i strålande
sol.
Skottvång är en gammal
järnmalmsgruva som var i
drift redan på 1500-talet.
Malmen fraktades till Åkers
Styckebruks kanongjuteri.
Gruvan var i drift ända till
början på 1920-talet då den
stängdes.
Efter ca en timmes
fikapaus i solskenet var
det dags att åka vidare på
slingriga vägar.
Den andra etappen som
gick förbi Nykvarn mot

vulgaris, Motacilla alba
och Anemone nemorosa.
Till hjälp fick lagen en lista
med de svenska namnen
men det var nog svårt ändå.  
Healeyklubben fick ihop
13 rätt men Kojaklubben
fick 25 rätt! Det fanns ett
latinproffs i Kojaklubben!
Det var bara att gratulera.
Vi kommer igen nästa år
eller hur?

Grödinge var drygt 7 mil
lång. Målgång en var vid
Ladan i Tyskbotten som
vanligt. Alla hade klarat att
följa vägbeskrivningen så
ingen blev borttappad på
vägen.
Efter lite
däcksparkning
och eftersnack
var det dags
för grillning
av medhavda
korvar eller
annat grillbart
samt tävling
precis som
vanligt.
Kojaklubben
har vunnit
tävlingen varje
år så nu var
det dags för
Förbrödring medelst grillning i det flödande solskenet
revansch.

Gemytligt årsmöte på
Hotel Rogge i Strängnäs stod för värdskapet
på årets årsmöte. Vädergudarna stod för ett slösande solsken och ett femtiotal medlemmar stod
för stämning och kamratskap.
De flesta anlände under fredagskvällen.
Välkomstdrink, förbrödning och pytt-i-panna
klarades av på en mycket solig och varm altan.
Puben öppnade och ett par pilsner senare drog
sig de flesta tillbaka för vila inför en spännande
lördag. Alla Healeys var tryggt parkerade på
bakgården som var spärrad av en Land Rover
och med nattportierens öga spejande i den
ljumma juninattens skymning.
Efter frukost på lördagsmorgonen var det uppställning på torget framför hotellet. Ytterligare
några Healeys hade dykt upp så det kunde räknas in 24 st samt fyra stycken så kallade ”övriga
fabrikat” . Vi försågs med varsin road-book för
vidare färd och flaggades iväg.
Färdens första etapp gick på trevliga, sportbilsvänliga vägar till Sparreholms bilmuseum
där Helge Karinen själv mötte upp på parkeringen. Det är ingen dålig samling med bilar Helge
köpt på sig under åren och naturligtvis finns
även en big Healey där.
Andra delen av rundturen tog oss på lika
roliga vägar till Malmby flygfält där vi möttes
av en lunch i form av en mustig gryta med tillbehör. Solen fortsatte att skina och alla trivdes i
den generösa värmen.
Nästa övning var körning på idealtid genom
en konbana. Meningen var att man skulle köra

på så lika tid som möjligt på två varv runt banan,
alltså ingen hastighetstävling. Efter kollektiv
genomkörning av banan och med mycket tydliga
instruktioner om hur konerna skulle passeras
släpptes vi iväg en och en. Några olika körstilar
utkristalliserades snabbt; full fart framåt och
bredsladd genom banan (gurun Goran),  full fart
framåt och soppatorsk i sista kurvan (Gunnar
Berger), full fart framåt och skit i konerna (PG).
Den som bäst snappat vad det hela gick ut på var
Anders Fredén som körde de två varven med en
tidsmarginal på endast två hundradelar (!!) av en
sekund.
Tillbaka i Strängnäs var det målgång och uppställning framför hotellet igen. En stunds vila
innan årsmötet gav tillfälle att svalka strupen.
Mötet förlöpte smärtfritt, några kommentarer
hördes dock från sedvanligt håll, vad som hände  
framgår av protokollet på sidan 18.
Lördagen avslutades med en delikat supé som
följdes av pilsnerdricka och ännu mera förbrödring och försystring. Kvällen blev lång och vid
sängdags känndes tydligt att man varit ute i
solskenet hela dagen, eller var det pilsnern??
Söndagsfrukosten intogs lite senare och sedan
väntade hemfärd, fortfarande i strålande sol.
Ett stort tack till familjerna Larsson och Aggeryd som ordnat en så trevlig årsmöteshelg.
Dessutom ett stort välkommen till klubben till
en av arrangörerna, Johan H Larsson som under
helgen rattade sin nyinköpta Healey 100/BN1.

En solig Healeylördag
i Strängnäs

foto: tommy lyngborn

Årsmötesprotokoll
1
2

Mötets Öppnande
Val av mötesordförande
och sekreterare för
årsmötet.
3 Mötets behöriga
utlysande
4 Val av justeringsmän
5 Fastställande av
dagordning
6 Föredragning av
årsberättelse
7 Föredragning av
klubbens ekonomi
8 Föredragning av
revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat
och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen
11 Fastställande av
årsavgifter och
kostnadsbidrag till
styrelsens ledamöter

AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN den 10 juni 2006
Ordf. PG Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Nils-Fredrik Nyblaeus valdes till årsmötesordförande och Anders
Gustafson till sekreterare
Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst
Röstlängd; 37 medlemmar deltog på årsmötet.
Gunnar Berger och Göran Berger valdes till justeringsmän.
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
PG Johansson föredrog årsberättelsen. Inga kommentarer från mötet

14 Val av revisorer
15 Val av valberedning
16 Information från
försäkringskommittén
17 Information från
sektionerna
18 Information från
redaktionen och
webmaster

Resultat och balansräkning fastställdes av mötet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

19 Övriga frågor

PG Johansson redovisade styrelsens förslag till ny medlemsavgift; 300:per år för ordinarie medlem och 50:- för familjemedlem. Inträdesavgift
oförändrat 50:Mötet diskuterade förslaget samt ett antal olika motförslag från
deltagarna. Efter förenklad omröstning beslutade mötet enhälligt att
följande årsavgifter skall gälla fr o m 2007:
Ordinarie medlem = 350:-, Familjemedlem = 50:-, Inträdesavgift = 50:-

12 Stadgeändringar
13 Val av ledamöter till
styrelsen

PG Johansson redogjorde för Styrelsens förslag avseende arvoden till
styrelsemedlemmarna. Förslaget innebär att arvodena tas bort och ersätts
med fritt medlemskap i klubben när man är aktiv styrelsemedlem. Mötet
biföll förslaget.
Per Schoerner föredrog styrelsens förslag till nya stadgar för klubben.
Efter diskussion beslutade mötet enhälligt att införa de nya stadgarna.
Börje Engwall i valberedningen föredrog förslaget till ny styrelse.
Samtliga ledamöter omvaldes för en mandatperiod om ett år, följande
personer ingår i styrelsen:

Tidningen: Tommy Lyngborn rapporterade. Ny liten tidning planeras
efter sommaren. Stor tidning kommer i november. Bidrag till tidningen
efterfrågas, både bilder och berättelser.
Web. Johan Aggeryd gick igenom beslutade aktiviteter från förra
årsmötet. Dessa inkluderar ett medlemsforum, regelbundna uppdateringar
av hemsidan varje månad samt engelska sidan kopia på den svenska.
Kommande planer och mål; Uppgraderad design med bättre funktioner
och lättare navigering.

Håkan Hansson redogjorde för klubbens ekonomi. Inga kommentarer från
mötet
Revisorerna förslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

PG Johansson redovisade motiv för höjning av årsavgiften. Tryck och
distribution av tidningen innebär ökade kostnader (4 nr per år + matrikel
var annat år) som måste täckas upp med inkomsterna från årsavgifterna.
Håkan Hansson redovisade kostnadskomponenterna. För att kunna få
momsfrihet avseende tidningen krävs det att klubben ger ut minst fyra
nummer per år. Total kostnad för tidningen är ca 65-70 kkr per år. Mötet
konstaterade att tidningen är viktig för klubbens verksamhet och skall
prioriteras.

Sekreterare, Anders Gustafson
Göran Utter och Kerstin Engwall har avböjt omval. Till nya revisorer
valdes Kjell Eriksson och Göran Berger
Till valberedning valdes Börje Engwall och Gunnar Berger
Per Schoerner rapporterade; Ytterst få besiktningar genomförda under
året. Klubbens försäkringsansvariga kvarstår.
Inget att rapportera utöver det som finns i verksamhetsberättelsen

20 Mötets avslutande

Mötet visade sin stora uppskattning för den mycket ambitiösa och
innehållsrika klubbtidningen Entusiasten, likaså utvecklingen av klubbens
hemsida
19.1 Val av sektionsansvariga, inga förändringar
19.2 Fastställande av plats för Årsmöte 2007. Mötet enades om att mötet
arrangeras i samband med Velodromloppet i Karlskoga. Till
projektledare för mötet valdes Anders Gustafson
19.3 Inriktningsbeslut om Årsmötet 2008. Mötet enades om att mötet
skall hållas i juni och att Velodromloppet kan vara ett alternativ även
2008. Eftersom klubben samma år arrangerar det internationella
Healey-mötet i Sverige kan deltagandet på årsmötet bli något mindre.
19.4 3:rd European Healey Meeting 2008 – PG Johansson rapporterade
från projektet. Plats för mötet kommer att vara Tylösand i Halmstad.
Mötet kan komma att tidigareläggas en vecka pga bokningsläget på
Tylösand. Några sponsorer för mötet är klara. Det har också
genomförts ett ”coordinators meeting” med arrangörerna för de
tidigare mötena, ett till sådant möte kommer att hållas i höst. De
Danska och Norska klubbarna kommer att bidra med resurser i
arbetet vilket är mycket positivt. Websidan är publicerad sedan i
vintras och nås via länk på klubbens hemsida. Ett 50-tal förhandsanmälningar finns (Internationella).
19.5 Göran Berger föreslog att klubben har ett ”ladies program” på
årsmötena. Mötet enades om att remittera frågan till Styrelsen för
vidare behandling.
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Anders Gustafson

Johan Aggeryd, Robert Eriksson, Ditte Freudentahl, Anders Gustafson,
Håkan Hansson, PG Johansson, Lennart Nystedt, Per Schoerner, ,

Justeras:

På efterföljande konstituerande styrelsemöte fastställdes följande poster i
styrelsen:
Ordförande PG Johansson
Kassör, Håkan Hansson

Gunnar Berger

Göran Berger

$

AGGERYDS MARKNADSKOLL

Vi har sedan några år tillbaka prenumererat på en Amerikansk tidskrift
som heter Sports Car Market. Den började som ett litet nyhetsbrev som
månadsvis rapporterade försäljningsresultat från olika auktioner världen
över. Idag är det en diger tidskrift på 150-170 sidor i full färg som förutom
rapporter från auktioner även ger detaljerade profiler av olika bilmärken,
rapporterar trender och även ger tekniska och legala råd. Då det är en
Amerikansk tidskrift blir tyngdpunkten ibland lite ”USA inspirerad” men
tidningen kan varmt rekommenderas till alla bilentusiaster. Kommer en gång
i månaden och en prenumeration kostar ca 90 US Dollar per år.
Då det är lite känsligt med copyright frågor ger vi ett litet utdrag från
tidningen där Healeybilar finns med. Det ska poängteras att de siffror som
presenteras av SCM är faktiska försäljningspriser, inklusive provisioner etc.
En stor del av behållningen är att läsa de bedömningar & kommentarer som
tidningen ger om respektive bil.
Man graderar bilarna efter en fem-gradig skala där 1+ är perfekt och 5- skrot.
För vidare information om prenumerationer mm gå in på:
www.sportscarmarket.com
Houston Classic Auction, USA.
1962. Austin Healey 3000MK1. HBT7L15927.
Blå / vit. Blå inredning. 56 029miles. Hardtop.
Nylackerad och servad. Motor & bagagerum ser
mycket bra ut.
Kondition 2+.
Såld för 35 750 USD – ca SEK: 260 000:-.
Kommentar: Healeys som är riktigt renoverade
och i bra skick fortsätter att gå upp. Man
hade räknat med ett resultat mellan 38-48 000
USD vilket får betraktas som optimistiskt. Vi
betraktar dock detta som ett bra köp.

Branson Collector Car Auction, USA.
1955. Austin Healey 100M. BN2L230235.
Röd med svart inredning. 28 108 miles. Fd
race bil i SCCA produktionsklass. Har racing
logg bok. Halvdålig lack och passningsproblem
baktill på lucka & schroud.
Skaplig inredning som dock visar slitage.
Kondition 3-.
Såld för 42 400 USD – ca SEK: 308 000.
Kommentar: En Engelsk ”leksak”
som förmodligen ger mer nöje än som
penningplacering. Priset blev en överraskning
för mig och för många andra. Jag hade förmodat
att bilen skulle säljas för betydligt mindre. Men

100-6 konverterad till race skick. Bilen hade
ingen känd tävlingshistoria så budet skulle ha
accepterats av säljaren. Får knappast mer vid
nästa auktion!
Silver Auctions, USA.
1961. Austin Healey 3000 MK1. HBT7L13080.
Svart / röd med svart inredning. 48 019 miles.
Delvis renoverad och nylackad. Mycket jobb
återstår.
Kondition 3-.
Såld för 18 126 USD – ca SEK: 132 000.
Kommentar: Sund bil med ingen synlig rost.
Kräver en hel del jobb för att få den till 2
kondition. Bra köp med tanke på att det inte
kostar all för mycket att få bilen till ett bra skick.
Barret-Jackson Scotsdale Auction, USA.
1956. Austin Healey 100M. BN2L233290.
Röd med svart inredning. Äkta 100M med en
fullständigt dokumenterad renovering. Bilen är
som ny och av högsta kvalitet. Kondition 1-.
Såld för 61 560 USD – ca SEK: 447 000.

mina vänner det är därför som auktioner är
roliga, framförallt för vissa säljare!  
RM Auctions, Canada.
1965. Austin Healey 3000 MK3. HBJ830602.
Vit med svart inredning. Renoverad 1997.
Färgen i motorrummet matchar inte exteriör
färgen! Bubblor i färgen runt skärmarna.
Kofångaren bak är intryckt. Dåliga gummilister
runt om.
Kondition 3+.
Såld för 27 534 USD – ca SEK: 200 000.
Kommentar: Den här bilen gav mig kalla kårar!
Renoveringen var dåligt utförd och man vet inte
vad som döljer sig under skalet.
H&H Classic Auctions, England.
1958. Austin Healey 100-6. DN6352.
Röd med svart inredning. 3 877 miles. Race
bil med dokumenterad historia. Renoverad
för några år sedan. Har en senare 3000 motor
med tre dubbla Weber.. Sebring växellåda,
skivbromsar runt om. Lackeringen dålig.
Kondition 2-.
Inte såld, högsta bud var 57 420 USD – ca SEK:
417 000.
Kommentar: Säljaren ville ha runt 70 000
USD vilket var alldeles för mycket för en

Kommentar: Problemet med 100M är att hitta
en äkta bil. Men å andra sidan kunde vilken
återförsäljare som helst installera 100M satsen
och på så sätt sälja bilen som en ”äkta” 100M.
Denna bil är dock dokumenterad som en
fabriksbyggd 100M. Skicket var mycket bra och
med tanke på att Healey marknaden är ”het” så
får vi betrakta detta som ett bra köp.
RM Auctions, USA.
1962. Austin Healey 3000MK1. HBT7L16927.
Blå med blå inredning. 524 miles. Fullständig
renovering. Perfekta dörrspringor. Perfekt lack
och inredning. Kondition 1-.
Såld för 57 200 USD – ca. SEK: 415 000.
Kommentar: Säljaren har ett gott rykte för sina
renoveringar och priset får betraktas som bra
både för köpare & säljare. Inte lätt att renovera
en Healey till bra standard. Köp ett vrak och
försök att få den till detta skick för detta pris!
Mer information kommer framöver!  
Hälsningar, Ulf & Johan Aggeryd.
   

johan blåser sotet ur pappa ulfs bil på malmby flygfält

Glöm inte att anmäla matrikelförändringar,
t ex adressförändring, ändrat bilinnehav,
nytt mobilnummer etc! Vi vill gärna ha din
e-postadress också. Uppgifter skickar du till:
membership@healeysweden.com
eller med ett vykort till klubbens adress.

EKERHJUL
S E RV I C E
Blästring Riktning Lackering Splinesrenovering
Riktning av alum./plåtfälgar Rengöring av kromfälgar
Utbytesfälgar Montering/demontering av däck
Vi säljer även nya fälgar, se vår hemsida
-

-

-

-

-

BRÅLUNDEN 14, 167 74 BROMMA
Tel. 08-26 59 34, 070-422 23 44, www.ekerhjulservice.nu
e-postadress:lindgren_kurt@hotmail.com

NOTERAT

Kolla in PG:s föredömliga körteknik på
slalomkörningen på årsmötet. PG behöll
lugnet trots den mycket stressiga situationen
i den pressande värmen. Dock blev han lite
förbryllad när han efter målgång blev upplyst om att konerna skulle passeras varannan
gång på höger respektive vänster sida...

De manligaste kalsongerna på årsmötet
visade Mats Svanberg upp. Till damernas
stora besvikelse visades dock ej upp vad
som fanns under huven.

Less is more. Fyra hjul
kan ibland vara onödigt
mycket. På Röda Caféet
syns ibland Claes Aggestig
och Robert Eriksson på
tvåhjuliga fordon. Claes
på Cresent Compact och
Robert på BMW R100RS.
Båda använder också sina
Healeys regelbundet. Sommarens väder har ju erbjudit flitigt åkande, tvåhjuligt
såväl som fyrhjuligt.

