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Miljöbilspremie 10.000 kr för Aygo
www.toyota.se

AYGO är en nykonstruerad liten bil för ett aktivt liv i och kring staden. Pigg, kul och snål med sin VVTi-motor. 
Bilen har plats för fyra personer och håller hög säkerhetsnivå: 8 airbags inklusive sidokrockgardiner.

AYGO 1.0 3D Pris från 95.400 kr.

Parkera gratis!
Aygo är miljöbil

och parkerar gratis
i Göteborg

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 4,6 (AUT 4,6)  L ITER/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 109 (AUT 109)  G/KM. MIL JÖKLASS 2005.

“Regeringen inför en miljöbilspremie på 10.000 kr från den 1 april, 
detta meddelade miljöministern den 29 mars.”Källa: Miljödepartementet 20/3-07

Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14
Tel. 0303-24 57 70 Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr. • www.toyotakungalv.se

Gäler i vissa kommuner med 
särkilt tillstånd

NÖDINGE. Hemma i 
garaget görs de sista 
finjusteringarna.

I år ska de ta 
revansch för fjolårets 
snöpliga sorti i 24-tim-
marsloppet på klassiska 
Nürburgring.

– Målsättningen är 
att vi ska vinna vår 
klass och komma bland 
de 40 främsta totalt, 
säger Mikael Redsäter 
som kommer att köra 
loppet tillsammans med 
Inge Andersson, Hans 
Andréasson och Chris-
ter Penvall.

Efter 23 timmar och 40 minu-
ter brast en del av framvagnen 
och teamet från Ale tvingades 
bryta. Just då låg ekipaget på 
en fjärde plats med goda chan-
ser till en framskjuten place-
ring.

– Vi deppade i två timmar, 
sedan infann sig revanschlus-
tan. Vi sade till varandra att 
detta måste vi göra igen, be-
rättar Hans Andréasson.

Mikael Redsäter och Hans 

Andréasson har mångårig er-
farenhet från långdistanslopp 
i Sverige. Såväl säsongen 2000 
som 2001 blev man totalseg-
rare i ERF och året därpå blev 
paret mästare i SLC (Svenska 
Långdistanscupen).

– Vi har väl tänkt att åka 
någon SLC-tävling i år också, 
men det primära målet är na-
turligtvis Tyskland i början av 
juni, säger Hans Andréasson.

24-timmarsloppet på le-
gendariska Nürburgring (7-
10 juni) tilldrar sig motor-
vänners intresse världen över. 
Tävlingen brukar locka över 
200 000 åskådare och visas på 
ett 100-tal tv-kanaler.

Unik racerbana
– Nordslingan på Nürburg-
ring är racerbanornas racer-
bana. Det finns ingen mot-
svarighet någon annanstans. 
Banan är så lång, cirka 2,7 mil, 
att den innehåller allt man 
kan tänka sig. Det är en grym 
skillnad jämfört med att köra 
på någon av banorna i Sveri-
ge. Medelhastigheten blir be-
tydligt högre på Nordslingan, 
vi är sällan under 120 kilome-
ter i timmen, säger Hans An-
dréasson.

24-timmarsloppet är öppet 
för standardvagnar, så kalla-
de täckta fordon vilket inne-
bär att inga formelbilar finns 
på startlinjen.

– Klassen som vi tävlar i 

heter SP5, som betyder en 
motorvolym på max tre liter 
utan överladdning. 1 100 kilo 
är minimivikten för fordonen. 
Själva kommer vi att köra vår 
Porsche 944 S2 av 1991 års 
modell. Vi har haft bilen i vår 
ägo sedan 1998, men den har 
byggts om i många olika mo-
torvarianter under årens lopp, 
berättar Mikael Redsäter och 
fortsätter:

– Det är en ganska udda bil 
i sammanhanget. I övrigt fö-
rekommer alla möjliga kända 
bilmärken, men just i vår klass 
är det många BMW och även 
Audi.

Förbereder sig
Besvikelsen över fjolårets 
brutna lopp har lagt sig och 
nu förbereder sig Aleteamet 
för årets tävling. Återstår gör 
bland annat ett vingtest i An-
derstorp och lite småskru-
vande i garaget hemma i Nö-
dinge.

– Vi ligger väl framme och 
är nöjda med våra förberedel-
ser. Utan våra kompisar som 
ställer upp i vått och torrt och 
grejar med bilen hade detta 
inte varit möjligt, betonar 
Mikael Redsäter och vänder 
sig till serviceteamet beståen-
de av Karin Dalesjö, Mattias 
Dalesjö, Nicklas Lindberg 

och Håkan Lindberg.
– Det ska bli väldigt kul. 

Vi vet hur vi ska disponera 
loppet. Det gäller att använ-
da insidan, man behöver inte 
vara först i alla situationer. Ett 
enda misstag kan göra att man 
hamnar i depån och då är mål-
sättningen fördärvad, säger 
Hans Andréasson.

Låt oss hoppas att upplös-
ningen på årets 24-timmars-
lopp på Nürburgring utveck-
lar sig på det sätt som grabbar-
na från Ale drömmer om.

De ska ta revansch på Nürburgring

KÖR NISSAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

BILEN
Modell: Porsche 944 S2
Årsmodell: 1991
Motor: 3.0L R4
Effekt: 310 Hk
Vikt: 1 100 kg
Fälgar: EvoCorse 17”
Däck: Michelin Slicks 235/17

Mikael Redsäter, Inge Andersson, Hans Andréasson och Christer Pernvall (saknas på bild) har 
siktet inställt på seger i sin klass när 24-timmarsloppet på klassiska Nürburgring avgörs i 
början av juni. Bakom förarna syns serviceteamet som består av Niklas Lindberg, Håkan Lin-
berg, Karin Dalesjö och Mattias Dalesjö.

Bilen är en Porsche 944 S2 
av 1991 års modell som har 
byggts om i många olika mo-
torvarianter under årens 
lopp.

– Klasseger är målet i 24-timmarsloppet

Sport


