
Jaha, så blev man portad från CCS Facebook efter en intressant frågeställning! 
Under de senaste 3-4 åren har minst fem Corvetter brunnit upp bl.a. på Malmby, men också på 
gatan efter trimning hos någon trimverkstad. Jag känner till vilken i två fall, där man uppenbarligen 
har slarvat med monteringen av fuelrails (glömt att byta o-ringar) och kunden har blivit blåst på 
ersättning både från verkstad och försäkring. Passa er för den trimverkstaden – det kan bli dyrt!
Och så kommenterar ”Alfa-hannen” mitt inlägg och Facebookansvarig raderar mitt konto???
Robert

Peter Berglind har kommenterat Hans Abenius inlägg i Club Corvette Sweden.
Peter 
Berglind

den 3
augusti

19:36
Sven Erik Anthun det är en av forumens funktioner, ställa frågor, byta erfarenheter, stötta
i tekniska frågor. Vad forumen inte är till för är att ropa på uteslutning bara för att sättet 
en person skriver inte tilltalar. Och att hålla en allmänt pissig ton och försök till 
superriority hör definitivt inte hemma här eller i Club Corvette Sweden.

Kommentarshistorik
Sven Erik Anthun den 3 augusti 20:05
Vi är en club av glädje och vi vill gärna vara trevliga mot varandra och vi vill inte ha folk 
som sparkar på dem som ligger ner eller söker konflikter.så därför hoppas jag att admin 
gör sitt jobb här...och tar bort Robert Palmqvist
Christer Jonsson den 3 augusti 20:06
Vilken jävla idiot han är, jag håller med tabort.
Vi som är här vill bara ha positiv inställning
Robert Palmqvist den 3 augusti 21:15
Ni får ju tycka vad ni vill, MEN det är inte första bilen som brunnit upp efter besök hos 
den trimverkstan - viktig info som måste fram!
Peter Berglind den 3 augusti 22:28
Ja censur är ju bra, synd att dra lärdom av händelser för att undvika framtida misshaps.
Sven Erik Anthun den 3 augusti 22:40
Vad för fel var det då som gjorde att det brann Peter Berglind och Robert Robert 
Palmqvist...?så vi lär oss alla av er...och vad blev gjort fel? Så vi alla vet?
Visa alla kommentarer

Christer Jonsson har kommenterat Hans Abenius inlägg i Club Corvette Sweden.
Christer Jonsson den 1 augusti 19:39Vilken jävla idiot han är
Kommentarshistorik
Tino Åkerman den 1 augusti 21:13
Vilken jävla käftsmäll, hoppas att inte bilen blev för illa åtgången.
Christer Jonsson den 1 augusti 21:38
Ser ut som att det inte är så mycket kvar från rutan å framåt. Får åka ned och titta på 
den i morgon.
Urban Sjögren den 1 augusti 21:49



Kan ha kört utan huv? Det finns sprinklersystem i bilen om det är den vi pratar om.
Robert Palmqvist den 3 augusti 19:36
Och vilken verkstad är det som trimmat denna bil?!
Sven Erik Anthun den 3 augusti 20:05
Vi är en club av glädje och vi vill gärna vara trevliga mot varandra och vi vill inte ha folk 
som sparkar på dem som ligger ner eller söker konflikter.så därför hoppas jag att admin 
gör sitt jobb här...och tar bort Robert Palmqvist
Visa alla kommentarer
Ursprungligt inlägg
Hans Abenius den 1 augusti 17:20
http://www.expressen.se/nyheter/bil-borjade-plotsligt-brinna-mitt-pa-e4/


