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Min veteranbil del 2 

Renovering1 

M:s testprotokoll visade bl.a. en del rostskador varför bilen lämnades in till 

L&O:s BIL & TRAKTOR för fackmannamässig renovering. 23/9 1980. 

(O=Ove Larsson). 

 

1) Byte av tröskellådor 

2) Svets av vä innertröskel+stödbalk+fäste 

3) Svets vä hjulhus bak 

4) Svets vä hö bak vid infästn. Låda + fram dito 

5) Upptenning av dörr fram vä sida 

 

Som synes en hel del svetsning och ny plåt. 

Fakturan slutade på 2 086:30 kronor. 

 

 

 

 

Därefter rostskyddsbehandlades bilen med enligt Tuff-Kote metoden. 

Kostnad: 1 110:- kronor. 

 

Förutom byte av tändstift, fördelarlock, rotor och brytarspetsar rullade bilen nu 

till våren 1983 då det var dags för 

Renovering2 

Denna gång gjorde jag allt plåtarbete själv och köpte delar vid Charlies Bilservice AB. 

Reservdelskostnad: 2 434:65 kr. 

 

1) Byte av framskärmar inkl. innerskärmkanter. 

2) Byte av nedre frontplåt 

3) Byte av bottenplåt vä framdörr. 

4) Byte av inre skärmkanter bak. 

5) Byte av inv. sidoplåtar bakom bakhjulen. 

6) Byte av yttre sidoplåtar bakom bakhjulen. 

7) Byte av yttre skärmkanter bak. 

8) Byte av durkplåt vid förarplats. 

 

Som synes en hel del plåtarbeten igen. Bilen var från fabrik försedd med en tjock plastmassa 

undertill som skyddade effektivt mot rost men efter grussprut etc. hade 

massan gått sönder här och var varför fukt trängt in och förorsakat stora 

rostskador.  

 

Nu var det dags för hellackering och detta utfördes av Berndt Palmgren 

hösten 1983. 

Kostnaden var 3 200:- kr och detta inkluderade både riktning/spackling 

och moms (608:- kr).  
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Avställning 

Familjen har nu två bilar utöver MB´n, VW Transporter och Toyota Starlet S varför den 

äldsta bilen avställdes och ställdes in i ett varmgarage. 1986-08-22. Efter något år ställdes den 

upp i en carport efter att alla cylindrar besprutats med rostolja. Den pallades upp och försågs 

med en presenning för framtida behov. 

 

 

 
 

 

Fortsättning följer… 

 


