
29

Sprite Mk 1 1959 Renoveringsobjekt till salu.
Enligt de uppgifter jag kan komma åt köpte min man Peter bilen 1973 och gick senare med i klubben (#144). Den har varit avställd sedan 
1980-09-02, min man har p g a sjukdom inte orkat ta hand om den sedan dess. Bilen besiktigades senast 1980-06-04. Bilen har förvarats i 
en ouppvärmd lada under alla år fram till 2016 då vi förlorade platsen och de sista åren stått utomhus under överdrag. 

Jag har absolut för mig att både motor och växellåda är original. Suffletten finns inte kvar, bara själva ställningen. Sidofönstren finns kvar 
och samtliga hjul – även om två är borta på bilden.Som du kan se av bilderna är det ju ett renoveringsobjekt som kommer att kräva en hel 
del arbete. Tycker det vore kul om bilen kom till en ny entusiast! 

Säljes i befintligt skick till högstbjudande.   Barbro Holmgren, Tel. 072-587 48 47, e-post barbro.holmgren53@gmail.com 

Blev för någon månad sedan kontaktad av hustrun till en av våra medlemmar ända sedan 1973. Tyvärr har Peter, som han heter, 
varit långvarigt sjuk, och bilen ar blivit stående. Tyckte detta kunde vara ett bra tillfälle, kanske för någon junior (med hjälp av 
händig fader/moder?) att få en möjlighet till en trevlig bil och ett inträde till Healeyvärlden. Red.

Jag har ägt bilen sen 1981 och säljer den 
bara till någon som vet vad det gäller. 

Bilen är fullt raceutrustad och anpassad 
för race, men också gatlegal.

Har dessutom det mesta kvar av originalde-
larna till bilen, inklusive en massa ”godis”.

Efter att ha ägt bilen i 37 år, så vill jag att den 
ska hitta ett nytt hem, hos någon som vet att ta 
vara på den. Behöver inte sälja den, men tycker 

det är synd att den bara står.
Kontakta mig om du tror att du är "rätt 

köpare som förstår vad det är för en bil".
Det som behövs är nya däck, nytt batteri och 

ny kamrem. 
Bilderna är tagna 2006 och det var sista (se-

naste) gången jag körde den.
Fler bilder finns! Ring i så fall!

Nils-Arne Kihlström, Tel 0703-14 94 28

Austin Healey Sprite MK 1 till Austin Healey Sprite MK 1 till salu!salu!

En bil med lång historia i klubben och som vi racebelastade har många minnen av! (Red.)En bil med lång historia i klubben och som vi racebelastade har många minnen av! (Red.)

Lizzie For Sale!    (se också sid 12)
The work done on her as been as follows:
Four new white wall tyres. Resprayed British 
Racing Green. New wooden dashboard made 
and installed, new seat covers, carpets and in-
ternal door panelling, New soft-top hood in bei-
ge mohair. Miscellaneous pipes, petrol pump, 
new petrol cap, wiper blades, internal lighting 
etc etc.
What is left to do, is nothing really. ”Ur-
sprungskontroll” on Feb 14th and then Swedish 
registered (i hope!)
If I keep her the next things I would do is put on 
a new exhaust and begin cleaning out the eng-
ine bay and replacing the old carburettors etc. 
Why am I selling her? Well, I am half hoping 
no one makes any offers and then I can tell 
the wife ’that’s it we’re keeping her’. But it 
is simply time for the next project and maybe 
time for a Triumph Stag or a hard top MG6!?
Questions and Offers from 500 000 SEK  
to peterjohnfyles@gmail.com (Swedish OK!)
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