
Till föreningens medlemmar och kunder

Styrelsen och affärsledningen fram för ett 

tack till Eder för ännu ett års fruktbärande 

samarbete. Sam tidigt tillönska vi Eder en 

God H elg och ett G ott N y tt År.



D å jag  omkring det förestående 
årsskiftet läm nar min tjänst som

chef för föreningen och dess olika 
dotterföretag känner jag  behov av  
att till föreningens alla  medlem
m ar och kunder fram föra mitt 
hjärtliga tack fö r de år jag  haft 
förmånen stå i föreningens ledning.

T ill styrelsens och förvaltnings
rådets ledamöter samt övriga fö r
troendevalda inom föreningens 
olika organ , och personalen med 
vilken jag  haft ett utomordentligt 
gott samarbete fram för jag  ett a ll
deles särskilt tack.

D et har varit m ånga och ibland  
krävande arbetsuppgifter men det 
har också varit mycket stimuleran
de att leda föreningen under de 
sista årens utvecklingsskede.

M ånga projekt har med förenade 
krafter kunnat förverkligas och 
blivit till fram gång för föreningen 
och dess verksamhet. A v allt att 
döm a finns goda förutsättningar 
för fortsatt fram gång. J a g  kom
mer även i fortsättningen att med 
stort intresse fö lja  föreningens ut
veckling och uttalar min lyck
önskan till fortsatt fram gång för 
föreningen i dess arbete att främ ja  
bilägarnas intresse.

Höstens distriktsmöten

Estraddiskussionen pågår. Fr. v. till h.: Kanslichef O. ö stm an , dir. S. H agardt K A K , dir. B. Liljekvist, dir. C . W. Carlsson ord
förande, om budsman T . Heierson Svenska Lasttrafikbilägareför bundet, riksdagsmännen G. Spetz, G. N ilsson o. H . Kärrlander

I Stadshuset ordnade föreningen 
möte för sina medlemmar p å  N orr
malm med förorter, Kungsholmen 
med Bromm a och Östermalm.

En dagstidning skrev, att mötet

besöktes av 1500 personer. Fullt så 
m ånga var det dock inte.

Sammankomsten avslutades med 
en estraddiskussion om det förslag 
till höjda bilskatter, som då hade

offentliggjorts veckan innan. T y 
värr ville utredningen inte låta  sig 
representeras, men eftersom utred
ningen hade omgett sig med riks
dagsm än från  alla partier, och des
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700 kg bananer, päron och äpplen och 2.100 läskedrycker beställde föreningen för 
medlemmarnas räkning i Stadshuset

sa hade vänligheten att ställa sig 
till förfogande, fanns dock under
lag för en livlig diskussion.

Förslaget om ökade pålagor för 
bilismen, var grundtemat för alla 
mötena. K vällen  efter Stadshusm ö
tet samlades medlemmarna på Sö
der i M edborgarhusets stora sal. 
H är höll sekreterare Pellijeff i 
Svenska Vägföreningen ett orien
terande föredrag. D ärefter släpptes 
diskussionen fri.

M edlemmarna på Lidingö, som 
träffades på Restaurant C arla  tis
dagen den 1 december, kunde ock
så taga del av innebörden i bilskat- 
teutredningens förslag. Direktörs- 
assistenten i föreningen, Bertil 
Ackell, höll en kort orientering.

Den m äktiga B lå H allen och 
den pam piga inramningen bidrog 
naturligtvis till att medlemmarna 
under de egentliga mötesförhand- 
lingarna i Stadshuset inte förhöll 
sig så aktiva. M ötesdeltagarna ac
cepterade förslaget från  distrikts- 
rådet på Kungsholmen att inrätta 
ett särskilt Bromm adistrikt. För
slaget går fram  till årsstäm man i 
vår för beslut.

M edborgarhusets ” intimare m il
jö ”  gav i stället mötesförhand- 
lingarna en prägel av aktivt in
tresse för föreningens angelägenhe
ter, och föreningens ledning fick 
både ros och ris. Beträffande riset 
fann sig direktör Seving — som 
satt ordförande — föranlåten att 
säga ungefär så här:

” Anmärkningar, som kommer 
fram , förklingar inte ohörda, de 
noteras och vägas och åtgärder 
kommer.

De arbetsformer, som Bilägarnas 
Inköpsförening Stockholm tilläm 
par —  liksom alla andra IC -för- 
eningar — ger intimare kontakter 
mellan föreningens ledning och

dem som tar föreningens tjänster i 
anspråk. D et är ett särmärke för 
oss, som vi i ledningen inte kan och 
inte v ill vara  utan.”

Lidingö har sina speciella prob
lem. T om tfrågorna är svårlösta 
och föreningen har tidigare inte 
få tt byggnadstillstånd. Den ben
sinstation och verkstad, som finns 
p å  Stockholmsvägen kan inte till
godose alla Lidingö-bilister, som 
är intresserade av IC-rörelsen.

D roskägare J . E. Andersson m ot
tog med stor tillfredsställelse ett 
förslag från  direktör ö stlin g  att 
bilda en ” byggnadsförening”  för 
Lidingö-medlemmarna.

Denna förening skall bygga en 
anläggning, som bättre tjänar bi
listerna än den nuvarande på 
Stockholmsvägen.

Bilägarnas Inköpsförening Stock
holm kommer enligt direktör ö s t 
ling att delvis finansiera byggnads- 
föreningen och Lidingö-medlem
m arna själva skall bidraga. För 
dessa tillskott från medlemmarna 
utfärdas någon form  av räntebä
rande byggnadslånebevis.

De medlemmar, som sam lats på 
C arla  tog emot förslaget med posi
tivt intresse.

En sådan här lösning av stations- 
och verkstadsfrågan för Lidingö- 
borna passar alla kategorier av 
medlemmar — personbilägare, last
bilägare och droskbilägare.

N är  distriktsm ötet visade sig så 
intresserat av förslaget, och då vi 
kan räkna på allt stöd från  våra 
medlemmar kommer vi omedelbart 
att taga itu med frågan.

Med ett fotom ontage — 8 meter långt och 2 m eter högt — belystes några avsnitt av 
föreningens arbete
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Edra verkstäder
E dra verkstäder p å  Västm anna- 

gatan, Hornsberg och V ollm ar 

Y xkullsgatan  är väl rustade.

Vintern betyder alltid en mindre 

press p å  verkstäderna och fö r

eningen kan gläd ja sig åt en del 

förändringar p å  sam tliga bilverk

städer. D et gör att vi kan taga 

emot flera vagnar för justering och 

reparation i vinter än v i kunde 

göra förra vintern. M ånga m ed

lemmar har passat p å  att utnyttja 

vintersäsongen —  när de inte an

vänder vagnen så m ycket — till 

att snygga upp både bilens yttre 

och inre.

Svetsning

Både m ålarverkstaden och ta- 

petserarverkstaden kan taga emot 

Eder vagn.

M askinverkstaden i Hornsberg 

har byggts ut under året och kan 

snabbt arbeta fram  renoveringar 

och andra genomgående m otorre

parationer. Hornsbergsverkstaden 

fungerar som uppsam lingsverkstad 

för kom plicerade arbeten från  de 

övriga verkstäderna.

Tapetserararbete

Underarbete för lackering

Bilcentralen har konstruerat ett 
enkelt rattlås. Prelim inärt har lå 
set godkänts av polisen, men innan 
polisen kan registrera konstruk
tionen, måste v i hitta p å  ett namn. 
H jä lp  oss! D öp rattlåset!

Vinnaren få r  ett rattlås med 
montering som belöning.

Låset kostar med montering på 
t. ex. en Standard V anguard kr. 
95 :— . Låset enbart kostar kr. 
45 :— D et är marknadens lägsta 
pris.

Pristävling
Skriv Edert förslag p å  ett ku

vert, stoppa in en lapp med Edert 
namn och kundnummer i kuver
tet. Lägg sedan kuvertet med 
namnsedel i ett ytterkuvert och 
adressera det till A.-B. Stockholms 
Bilcentral, H uvudstavägen 12, 
Stockholm.

Som jury fungerar ing. Gösta 
Bollvik —  verkstadschef i H orns
berg och direktörsassistent Bertil 
Ackell.

Förslagen skall vara  inlämnade 
före den 10 januari 1954.
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Fam iljevagnen — Standard 8
Standard M otor Co. har efter 

flera års arbete kommit fram  med 

en sm åvagn. Bilder säger mer än 

ord, men något skall dock skrivas.

Vagnen är fyrsitsig med rym ligt 

bagageutrym me — rym ligare än 

på m ånga större bilar.

T oppfarten  ligger p å  ungefär 

100 km/tim. M otorn är bränsle

snål och utvecklar 26 hk vid  4.500 

varv/m inut. Växlingen underlättas 

genom att kopplingen är hydrau

liskt kontrollerad. T våan , trean

och fyran  är synkroniserade.
Allt detta och två personer d ä rt ill . . .

Brom sarna är naturligtvis hyd

rauliska och verkar p å  alla fyra  

hjulen. Instrum enttavlan har en 

skärm, som hindrar reflexer i vind

rutan, då instrumentbelysningen 

brinner.

Standard 8 har all nödvändig 

utrustning, men för dem som vill 

förse vagnen med ytterligare till

behör finns det t. ex. värm e, radio, 

öppningsbar bakruta, tem peratur

m ätare och andra praktiska till

behör.

Hem ligheten bakom  vagnens låga vikt 
ligger i konstruktionen av chassi cch 
kaross

Interiör

Medlemmarnas behållning på 
sina sparkonton hos föreningen 
ökar år från år. För närvarande 
uppgår summan till drygt 200.000 
kronor.

Från och med i år har styrelsen 
och förvaltningsrådet beslutat att 
höja räntan från  3 till 4 % . Den 
vanliga gången för insättning på 
sparkontot har varit att återbä- 
ringsmedel överföres. M edlemmar

Sparkonto
na kan emellertid också göra d i
rekta insättningar på sparkontot 
och således erhålla 4 °/o ränta.

Från sparkontot kan tas ut kr. 
1.000:— per m ånad utan uppsäg
ning. För större uttag än kr. 
1.000:— per m ånad gäller en upp
sägningstid av 3 månader. M ed
lemmarna inbjudes att i större u t
sträckning än tidigare utnyttja 
föreningens sparkonto.
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Kundnummer 25.000
Den 13 juli — när högsommaren 

stod i sin fägring och glada m ed

borgare i vårt avlånga land för 

första gången utnyttjade sin 3- 

veckors semester för resor eller me

ditation i hängm attorna — då reste 

Carl östergren  med sin fästm ö 

Inga Lindström  söderut. Men in

nan de gav sig iväg, körde de upp 

fram för IC-huset i H ornsberg för 

att tanka O ktan-extra och för att 

ta  emot det jäm na kundnumret 

25.000.

Nytt från Gummi & Laddning

G. W icklund, chef för AB Gum m i & 
Laddning pä Söder

V id vår huvudaffär på H ornsgatan har 
vi tagit upp till försäljning den synner
ligen förnäm liga italienska Super-Scoo- 
tern ” Ekorren”  om 125 cc av R um is 
välkända kvalitetstillverkning.

Denna maskin kom pletterar vår ti
digare m opedförsäljning.

H är följer några data av intresse:
K aross: H elpressad med benskydd o c h . 

långa fotbräden för förare och passa
gerare.

F jädring: teleskopfjädring fram  o. sväng- 
gaffelfjädring bak.

H juldim ension: 3 ,25X 14. Snabbt u tby t
bara ekerhjul.

K oppling: flerskivig, löpande i oljebad. 
V äxellåda: sam m anbyggd med m otorn, 

4-växlad med fotm anövrering.

För något över ett år sedan bör
jade Gummi & Laddnings filial på 
Bondegatan 46 försöksvis med för
säljning av reservdelar och till
behör till Volkswagen. Det kan 
kanske synas vara ett väl d järvt 
steg att ta upp konkurrensen med 
generalagenturen, men det har v i
sat sig, att försäljningskurvan sta
digt stiger.

I vetskapen om att det är m ånga 
av våra  medlemmar, som har 
Volksw agen och gärna går till 
företag inom den egna organisa
tionen, har v i inte tvekat. Vi har 
för den skull ökat våra  kontakter

med utlandet. D et är särskilt g läd
jande att kunna notera det stora 
intresse, som inköpsföreningarna 
ute i landet visat oss.

I dag kan vi säga, att vi p rak
tiskt taget har allt i reservdelar och 
tillbehör för Volkswagen. Inte ens 
karosser och fabriksnya motorer 
saknas i vårt lager. V åra  Volks- 
wagenägande medlemmar är a ll
tid välkom na till vår VW -avdel- 
ning på Bondegatan 46, där herr 
Ekström  och hans m edhjälpare all
tid är beredda att stå till tjänst 
med råd och anvisningar.

T an kvolym : c:a 7 liter, räcker för c :a  M ax. hastighet: c :a 90 km /tim .
275 km. körning. V ik t: c :a  95 kg.

Bränsleförbrukning: c :a  0,25 liter/m il.
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Gum m iverkstaden Gummi & Laddning
D et är kanske inte bekant för 

alla våra  medlemmar, att v i vid 
sidan av vår gum m iverkstad för 
däck och slangar driver en teknisk 
avdelning, där vi tillverkar en del 
specialartiklar och utför en hel del 
arbeten av speciell natur.

V år största artikel är för när
varande fördäm ningsm attor, som 
användas vid sprängningsarbeten

för att skydda omgivningen för 
splitter. M attorna tillverkas av 
slitbanorna från  kasserade bildäck 
och har vunnit en m ycket stor po
pularitet. De är slitstarka och smi
diga.

En annan verksamhetsgren är 
skarvning och uppsättning av tran
sportband. För dessa arbeten har 
vi en transportabel vulkaniserings-

utrustning. V i kan då åtaga oss så
dana här arbeten ute p å  olika ar
betsplatser och anläggningar.

De av våra  medlemmar, som ha 
några speciella problem i gummi
branschen, är h järtligt välkom na 
att diskutera med oss. Folke 'A cke’ 
Eriksson står gärna till tjänst med 
råd och upplysningar.

Bic Försäljningsaktiebolag,
U pplandsgatan 16, har övertagit 

försäljningen av oljebrännare. H är 

säljer Bic också mopeder, spisar, 

kylskåp och frysboxar. Lennart 

Jaconelli dem onstrerar en brän- 

nare för en av våra medlemmar

N ågon  gång under 1955 skall 
Södergaraget börja sin tjänst. Ben
sinstationer vid  T järhovsgatan  och 
vid  K atarinavägen  kan då betjäna 
bilisterna med olja, bensin och die
sel. Bensinstationen mot K atarin a
vägen blir den största och utrustas 
med tvätt, smörjplatser, service
verkstad och butik.

N ärm are 600 bilägare få r  då 
tak  över huvudet för sina bilar. 
Föreningens kostnader för att stäl
la detta jättelika skyddsrum  i ord
ning för sitt fredsändam ål — att 
tjäna stockholmsbilisterna — upp
går till mellan 3 å 4 miljoner kro
nor.

Södergaraget

7



U tgivarekorsband.

IC garage K lara Strand
Byggnaden beräknas bli klar vid 

nyår. I garaget finns plats fö r 52 
vagnar i boxar. V arje plats mäter 
3X 7  meter .

G araget utföres såsom k all
garage, men vi kan tillhandahålla 
elektriska m otorvärm are, som hy
resgästerna kan ansluta till nätet.

Garaget kom till Stockholm  ” i 
paket” . D et gick åt tre järnvägs
vagnar för transporten från  T y sk 
land. I mitten p å  november kom 
en tysk verkm ästare, som under en 
veckas tid dirigerade uppsättning
en av några sektioner. Sedan har 
svenska arbetare sjä lva fu llfö ljt 
arbetet, som helt har karaktären 
av montage.

G a r a g e ,  b i l i s te r  och b y g g n a d s s t a d g a
Byggnadsbestäm m elserna talar m yc

ket noggrant om hur hus i allmänhet 
skall byggas. D et skall vara  så och så 
tjocka väggar. D et skall vara  så och 
så högt i tak  och det få r  vara  det m a
terialet och inte ett annat etc. De de
taljerade bestämmelserna gäller även 
hur garage skall byggas.

I de bostadsområden, som under 
de sista årtiondena byggts t. ex. om 
kring Stockholm, har man visserligen 
planerat fristående garagebyggnader. 
Men de har aldrig blivit byggda. Dels 
har det berott på, att man tidigare 
icke få tt  byggnadstillstånd. I de en
staka fall, när man få tt tillstånd för 
garagebyggnad har det v isat sig att 
kostnaderna blivit för höga m ot bak
grunden av vad  bilägarna kan tänkas 
ha råd att betala.

Bilägarnas Inköpsförening Stock
holm, som väl är det enda företag i 
Stockholm, som driver garagerörelse 
i stor skala, har under de senaste åren 
m ånga gånger h aft anledning att

ställa frågan : ” H ur skall egentligen 
ett garage byggas för att hyrorna 
skall bli acceptabla för b ilägarna?”

För att få  svar p å  frågan  —  som 
angår m ajoriteten av bilägare i Stor
stockholm — kommer föreningen att 
utlysa en tävling för arkitekter och 
husbyggnadskonstruktörer för att få  
fram  nya friska initiativ.

U ppgiften  blir i stort sett att, obe
roende av nuvarande byggnadsbe- 
stämmelser, försöka åstadkom m a ett 
personbilsgarage för c :a  100 bilar 
med eller utan utrymmen för service 
och bensinstation.

M an behöver naturligtvis inte vara 
arkitekt eller byggm ästare för att del
ta i tävlingen. Intresserade medlem
m ar i vår förening har fu ll rätt att 
skicka in bidrag. T ävlingsprogram 
met är ännu inte klart. Fram  p å  ny
året räkna vi emellertid med att täv- 
lingsbestämmelserna skall offentlig
göras i dagspressen.

t t s  I A O H S 3 N N V H G f  Tryckeri-AB Dahlberg & Co.
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