Kära Saabvänner,
Oj, vad tiden går snabbt, redan framme i sista delen av 2019.
Tiden går ju fort när man har roligt.
Den stora händelsen i år var ju Saab Car Museum Festival i början av sommaren.
Otroligt mycket folk, ca 20 000 och 1020 bilar utställda för bedömning, nytt rekord i båda
fallen.
”Carlsson på taket” Award utdelades till Tom Donney från Iowa USA för hans otroliga
insatser på Bonneville Salt Flats i Erik Carlssons anda.
Under året som gått har vi även genomfört ett flertal projekt för att stödja Saab Bilmuseum,
alla pengar kommer från medlemsavgifter och donationer och det är tack vare er givmildhet
och stöd vi kunnat genomföra följande:


Nya fräscha Skylthållare står nu prydligt utplacerade vid varje utställningsföremål



Under året installerades en hörslinga i Filmsalen



På Saabfestivalen visade vi upp vår ”Replica” på den 1962 Saab Grupp 3 bil som kördes av
Gösta Karlsson bl.a i Landsvägsloppet i Falkenberg 1962. Den färdiga bilen lämnades
samtidigt över till Saab Bilmuseum för utställning och användande i sammanhang som
promotar Museet



En TV skärm är nu installerad för att kunna presentera Saab Bilmuseum Stödförening, våra
Projekt samt våra Donatorer på plats i Museet

Vår sida på Facebook, Saab Car Museum Support Organization, fungerar väldigt bra och vi har
över 800 följare som vi hoppas kunna få med som medlemmar i Stödföreningen.
Kom ihåg att det efter Julstöket är dags att förnya medlemskapet för 2020 (här) , ert stöd
betyder väldigt mycket för att vi ska kunna hålla Museet levande och spännande för framtiden.
Vi har ett flertal projekt planerade för att göra museet ännu bättre.

Nu ser vi fram emot Jul och Nyår och en härlig Helg i lugn och ro,

supportsaabcarmuseum.se
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Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt

God Jul och Gott Nytt År!
Thomas Sinclair
Ordförande Saab Bilmuseum Stödförening
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