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En Doftande historia
Så är det dags att byta ut den
gula vaniljgranen mot den gröna
doftgranen.

Alla måste ha
Julpyntet till bilen
Nu är det äntligen Jul igen och det är tillåtet att inte bara
julpynta hemmet. Julpyntnadet på senare tid har spräckt alla
gränser så varför inte julpynta garaget och bilen.

Adventsstaken på plats.
”Nu tändas tusen juleljus” går refrängen i den klassiska
julsången. Det är för många ljus att ha i bilen och det skulle
bli alldeles för ljust i kupén så här års.

Vanilj, Newcar och Skogsfrisk är
doftgranarna som ska den vara
de mest sålda i Sverige.
Det var 1952 i Watertown, New
York, USA. En mjölkbilschaufför/
mjölkbud hade fått nog av lukten
av spilld mjölk och nämnde
problemet för Julius ”Jules”
Sämann. Jules hade tillbringat en
del tid i den kanadensiska
tallskogen där han forskade och
studerade på de aromatiska oljor
som ger de vintergröna träden
dess rogivande, karaktäristiska
doft. Väl på arbetet provade han
att tillsätta de ljuvliga dofterna på
ett speciellt material, och den
första luftfriskaren var skapad.

Men väl en adventsljusstake skulle nog sitta fint på
instrumentpanelen. Denna lilla adventsljusstaken som drivs
med 12 V, och ansluts i cigarettändaruttaget, finns att köpa på
Biltema.

Fortsättning sidan 2.

Vid tangenterna. Dick Nicklasson.
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Han ritade också granens form
och gav den varumärket CARFRESHNER.
CAR-FRESHNER Corporation
har sitt högkvarter i Watertown
Newyork USA men exporterar
över hela världen. I USA heter
den LITTLE TREES.
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Mini Julgran
Vi får heller inte glömma julgranen. Den är ju den viktigaste
dekorationen vi har. Den har naturligtvis också sin plats i
kupén.

I Europa så heter doftgranen
ARBRE MAGIQUE och
WUNDER-BAUM, som bekant,
och tillverkas i filialerna Italien,
Sverige och Schweiz.

Wunder-Baum i
Skandinavien
5 juli 1961 inregistrerades Far
Yngve Niklasson, som skulle
syssla med import och
grossistverksamhet. Under 1962
importerades de första
doftgranarna från CARFRESHNER i Watertown U.S.A.
De första doftgranarna i
Skandinavien såldes vid Yngves
fars Caltex mack strax utanför
Strömstad i början av 60-talet.
I Augusti 1965 upprättades ett
avtal mellan Yngve och
doftgranens skapare Julius
Sämann, Schweiz vilket innebar
att Yngve erhöll
licenstillverkningen för Sverige,
Norge, Danmark och Finland av
WUNDER-BAUM®, doftgranar.

Det gäller att ha gott om cigarettändare uttag i bilen då denna
också drivs på 12 V likström och ansluts till
cigaretttändaruttaget. Denna lilla gran, med lysdioder som
julgransbelysning, finns naturligtvis också på detta fantastiska
Biltema. Ett måste ha tillbehör för att julen skall nå sin
fulländning.

Rudolf med Röda mulen
Vi får heller inte glömma vår kära vän Rudolf med Röda
Mulen. Honom firar vi med kul utrustning från CoolStuff.
Även om nu bilen har blivit ren så får man inte glömma bort
att man kan få ett horn i sidan till biltvätten.

1974 byggdes en ny fabrik på
Prästängens industriområde i
Strömstad . 1986 gjordes en
tillbyggnad, som fick till resultat
att fabriken blev mer
ändamålsenlig. Företaget är ett
familjeföretag och drivs idag av
familjen Niklassons andra
generationen.
Källa: doftgran.nu och
littletrees.com
Vid tangenterna. Dick Nicklasson.
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Klubbens
kontaktinformation
Svenska Volvoklubben
info@svenskavolvoklubben.se
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Garage pyntet
Vi får inte glömma att pynta i garaget. Med lite Julpyssel så
kan en fälg till en Volvo PV A-model (fyrbultad) bli en
trevlig adventsljusstake som kan höja mysfaktorn i garaget.

Ordförande: Jonas Fogelström
070-579 33 05 (kvällar o helger)
jonas.fogelstrom@volvocars.com
Besiktningsman för MRHF och
IF entusiastförsäkring
Jonas Kjellberg 0708-262294
pjakje@gmail.com
Kassör och medlemsregistrering
Johan Rudbäck. 072-577 38 41
kassor@svenskavolvoklubben.se

Klubbens hemsida
svenskavolvoklubben.se har
några stycken i klubben börjat
med att uppdatera och försöka
förbättra funktionaliteten på
hemsidan. Det kan förekomma
störningar medan vi jobbar med
hemsidan. Om det är någon som
upptäcker att något inte fungerar
eller ser konstigt ut hör av er till
Dick Nicklasson
nickebo.motor@gmail.com. Om
någon av er medlemmar har
kunskaper och vana i Word Press
så går det också bra att höra av
sig med sitt kunnande. Målet
just nu är att lägga fokus på att
öka funktionaliteten och inte så
mycket på designen.

Dock bör tilläggas att vid renoveringar av bränslesystem så
kanske man ska vänta med mysfaktorn, tills bensinångorna
lagt sig, om man använder sig av levande ljus. Idag finns också
batteridrivna ljus i vax vilket förbättrar säkerheten avsevärt.

Svenska Volvoklubben Önskar alla
Medlemmar en Riktigt God VolvoHjul och ett Gott Nytt Volvo År.

Bilagor
• Medlemsavgiften inför 2018
• Annons Veteranmarknaden
Tips: Skriv gärna ut annonsen
och sprid den till vänner och
bekanta.
Vid tangenterna. Dick Nicklasson.
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Dags att förnya ditt medlemskap!
Betala medlemsavgiften redan nu.
Styrelsen har beslutat att årsavgiften för 2018 rabatteras med 200kr till endast 300kr.
För nya medlemmar i klubben som betalt sin medlemsavgift under VROM 20 augusti och därefter
gäller denna även för 2018.
Ett nytt nummer av Volvo Klassiker kommer i början av Juni.
Här kan Du läsa mer om klubben: www.svenskavolvoklubben.se
Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem genom att betala in avgiften på
300 kr till BG 5074-8029
Så vi kan fortsätta vårt arbete med att få klubben till att bli den största Volvo
märkesklubben!
OBS! Det är viktigt att Ditt användarnamn och namn eller medlemsnummer
framgår på talongen oavsett betalningssätt!

OBS! Sista betalningsdag är 31 Januari 2018
Tack på förhand!
Styrelsen, Svenska Volvoklubben

Meddelande till betalningsm ottagaren

BANKGIRO

INBETALNING/GIRERING AVI

Medlemsavgift 2018
Betalas senast 2018-01-31

Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

Svenska Volvoklubben
Användarnamn + Namn eller medlemsnummer
Svenska kronor

öre

300 . 00

Till bankgironr

5074 - 8029

Bilaga 2. Annons

Skriv gärna ut sidan nedan och häng den på din arbetsplats eller på något annat ställe så
hjälper du till att sprida nyheten.

