
(J u k k a s j ä r v i – L a p p l a n d) 
I Jukkasjärvi finns 
rikets smartaste affärs-
idé. Det är härifrån man 
exporterar isblock till 
tokstollar världen runt 
och säljer glas tillver-
kade av Torneälvens 
frysta vatten.  Men 
kärnan i verksamheten 
är ett gnistrande isho-
tell där gästerna lägger 
upp 6 550 kronor för 
att sussa i en svin-
kall de luxe svit.  Natt-
värmen hålls med ren-
fällar och pälsmössa, 
men de flesta skän-
ker mer förtroende åt 
utbudet i den magni-
fika isbaren. Själva är vi 
här för att vintertesta 
nya Volvo C30 – givet-
vis med absolut ”sprit” 
i tanken!

Att genomföra biltester tjugo 
mil norr om polcirkeln innebär 
att möta en värld full av drama-
tiska fjäll och orörd pudersnö. 
Bilens egenskaper pressas till 
det yttersta, speciellt med 
tanke på att temperaturmäta-
ren visar -35° C och vi sitter 
bakom ratten på en Volvo C30 
Flexifuel. Här behövs såväl 
motorvärmare, långkallsingar 
som raggsockor. Så håll huvu-
det varmt och häng med på ett 
iskallt uppdrag i Lapplands 
fjällvärld. 

Volvo C30 är trots sin cou-

péform en relativt rymlig bil. 
Man sitter bra i framstolarna 
och baktill har bilen inga nöd-
säten utan ett par separata 
stolar som fullvuxna sitter bra 
i. Att köra bilen innebär heller 
inga konstigheter: testvagnen 
rullar tryggt på Gislaveds dub-
bade vinterdäck och är stabil 
så länge man håller sig på 
landsvägen. På isbanan är dock 
C30:n lite sladdbenägen innan 
”DSTC-autopiloten” tar över 
och styr in bilen på rätt kurs. 
Men det är för motorns skull 
vi är här och i maskinrummet 
arbetar en Flexifuel på 125 
hästkrafter, vilket är spännande 
i vinterland. Etanol är ökänt 
för sina dåliga startegenskaper 
när kvicksilvret faller, men det 
är väldigt få som vet att bräns-
let E85 inte har samma bland-
ningsförhållande vintertid som 
under sommaren. Normalt 
består etanolen av femton pro-
cent bensin, men under vinter-
halvåret hela tjugofem. På så 
vis säkras kallstarterna!

Under vinterkörningen 
märks ingen skillnad mellan 
bränslena (bensin/etanol) för-
utom att lillen dricker mera 
alkohol om den körs på det 
energifattiga etanolbränslet. 
En ökning med trettiofem 
procent är vad utvecklings-
folket anger och det är säkert 
rätt. Rent kostnadsmässigt 
innebär det en liten nackdel 
för etanoldriften, vilket i sin 

tur beror på att bensinpriserna 
just nu är relativt låga. Bräns-
letörsten resulterar dessutom 
i kortare körsträcka då tanken 
bara är på femtiofem liter som 
i bensinversionen. Detta är ett 
problem eftersom stations-
nätet inte är fullt utbyggt och 
själva vitsen är naturligtvis att 
köra med etanol. Om sprit är 
framtidens bränsle bråkar de 

lärda, men det är ett bevis för 
att man bryr sig om miljön och 
ett tänkbart scenario är att köra 
på rent E100. Tänk dock på 
varningen i instruktionsboken: 
”OBS! Undvik att svälja bräns-
let”. Systembolaget vill nog 
inte ha konkurrens av bensin-
mackarna, hur skulle det se ut?

JOHANNES GARDELÖF
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• Nybilsförsäljning 
• Finansiering 
• Begagnadbilsförsäljning
• Trygghetsavtal
• Volvokort 
•  Lånebil vid service 
•  Reparation av personbilar 
 och lätta släpvagnar  
•  Däck/Fälg
• 4-hjulsmätning
•  Hyrbil 
•  Akreditering - efterkontroll av 
 2:or vid besiktning 
• Pvg/Vagnskadereparation för  
 samtliga försäkringsbolag

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-749637
 Email info@hardesjobil.se 

www.hardesjobil.se

AUKTORISERAD 
NÄRSERVICE
VOLVO/RENAULT

5598

ISO/TEC 17020 (B)

Samarbetspartner

999:-999:-
inkl hjulskifte

Beställ   
 nu!Beställ   
 nu!

Låt oss se över din bil. Ett billigt sätt 
att behålla god bilekonomi.

Kontroll av:
• Varnings o indikeringslampor
• Belysning yttre o kupé. 
 Torkare spolning.
• Vindruta, stenskott, sprickor
 Torkarblad, vindruta, strålkastare
• Parkeringsbroms, spakläge
• Strålkastare inställning
• Byte Motorolja och fi lter
• Drivaggregat, bränsletank o
 ledningar, läckage o skador
• Bromsar, slitage skivor o belägg
• Bromsledningar o bromsslangar
 läckage o skador
• Avgassystem, kondition o täthet
• Hjulskifte vinter/sommar

• Styr- o kulleder, driknuts-
 damasker, slitage
• Däck, mönster o slitage
• Drivrem, remspännare
• Kylvätska, nivå o fryspunkt
• Bromsvätska, nivå
• Servoolja, nivå
• Automatisk växellåda, oljenivå
• Batteri, kablar till jord o start-
 motor, polskor o fäste
• Motor, växellåda o koppling
• Bromsar, funktion färd- 
 o parkeringsbroms
• Chassi, styrning, stötdämpare,
 funktion, oljud o skrammel

Erbjudandet gäller 
t o m 07-04-30. 
Gäller ej 6 cyl eller 
dieselmotorer.

Verkstad Vard 07–16
Filaregatan 7, Kungälv 
0303–20 86 10
www.kongahallabil.se

Vårservice!
Saab  Opel  Subaru

 och motorolja!

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal

Professionellt montage!
Snabb och personlig service!

Ring och boka tel 0303-21 16 27
FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV

LAGERRENSNING
BEGAGNAT BEGAGNAT BEGAGNAT BEGAGNAT

Audi A4 1,8T / Kombi -97  59.900 kr 
Audi A6 2,4 Sedan -98 58.500 kr 
Audi A6 2,4 / Sedan -98 74.900 kr 
BMW 520 Sedan -02 129.900 kr
BMW 520 I / E 39 Sedan -96  39.900 kr
BMW 520 Touring / Kombi -99 59.900 kr
BMW 528 IA / Sedan -00 99.900 kr 
BMW 530 Navi/TV Sedan -01 159.000 kr
Chevrolet Special s10 4,3 V6 -98 59.900 kr
Daewoo Kalos 1,2SE / 5D/ -03 49.999 kr
Ford Escort 1,6 16V / Kombi -00  39.900 kr 
Jeep Grand Cherokee 5,9 V8 -98  79.500 kr
Mercedes-Benz C 180 / AC -95 34.900 kr
Mercedes-Benz C 200 T Esprit -96 54.000 kr
Nissan Almera Halvkombi -00 35.000 kr 
Opel Astra 1,6 16v Sedan -99 47.500 kr
Opel Astra 1,6 Komfort Kombi -02 69.000 kr 
Opel Corsa 1,2 / AC / 5D / -00  39.900 kr
Opel Omega 2,2 Elegance Kombi -01 59.900 kr
Opel Tigra 1,4 Sport Cab -05 129.900 kr
Opel Vectra 2,2 Elegance -01 64.900 kr
Peugeot 806 2,0 HDI / 7Platser / Diesel 
Minibuss -00 75.000 kr 
Renault Scenic 1,6 -99 39.900 kr
Saab 9-3 1,8t Sportsedan / 17tum 
LM-fl gar Sedan -03 99.900 kr 
Saab 9-3 2,0T SE Halvkombi -00 64.900 kr 
Saab 9-3 2,0T Sport Edition / 185hk / 
Halvkombi -00  64.900 kr 
Saab 9-3 AERO / Sportkupe -99 64.900 kr 

Saab 9-5 2,0T SE Sedan -99 64.900 kr 
Saab 9-5 2,0t Linear Sportcombi -04 114.900 kr
Saab 9-5 2,0t Linear Sportcombi -04 117.500 kr 
Saab 9-5 2,0t SE Aut. Kombi -00 64.900 kr 
Saab 9-5 2,3T SE/ Sedan -99 59.900 kr 
Saab 9-5 2,3t Aero Kombi -03  159.000 kr 
Saab 9-5 2,3t Vector Sportcombi -02  89.999 kr
Saab 900 i Halvkombi -88 7.500 kr 
Saab 9000 2,0t CSE Halvkombi -97 14.999 kr 
Seat Alhambra 2,0 SE / Minibuss -00 59.900 kr
Seat Cordoba 1,6 sxe Sedan -97 24.900 kr 
Seat Ibiza 1,4SE 5-drr -99 34.500 kr 
Skoda Felicia 1,6 LX / -01 29.900 kr 
Toyota Corolla 1,8T Sport / 192hk / 
1 ägare Halvkombi -02 129.900 kr
Toyota Yaris Verso 1,3 -01  79.500 kr 
Volkswagen Bora 1,6 / Ac -00 49.900 kr 
Volkswagen Caddy 1,4 16v Transportbil 
- Skp -03 59.900 kr
Volkswagen Caddy 1,4 16v -03 59.900 kr
Volkswagen Golf 1,8i Sedan -91  7.500 kr
Volkswagen Passat 1,8T -98  44.500 kr 
Volkswagen Passat 1,9TDI -00 69.900 kr 
Volkswagen Sharan 1,9 TDI / Diesel 
Minibuss -00 87.500 kr 
Volvo 855 2,5 TDI / Diesel -97 49.900 kr 
Volvo 945 2,3 / Kombi -93 24.900 kr 
Volvo V70 2,4 Business / Kombi -01 89.900 kr 
Volvo V70 BI-FUEL / Aut. Kombi -00 79.900 kr 
CROSSKART 250cc 4-hjuling -06 29.900 kr 

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby

Tel. 0303-22 56 61/22 20 01. Öppet Månd-fred 10-18, lörd 11-15

www.karebybil.se

Visst är C30 en A


