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Ibiza blandad körning 4,6-8,0 l/100 km, CO2 120-192 g/km. Leon blandad körning 5,2-8,6 l/100 km, CO2 139-206 g/km. Altea blandad körning 5,4-9,1 l/100 km, CO2 145-218 g/km. Altea XL blandad körning 5,4-7,6 l/100 km, CO2 145-187 g/km. Alhambra blandad körning 9,4-9,7 l/100 km, C02 226-233 g/km.
Miljöklass 2005/2005PM. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti (Alhambra 6 år) samt SEAT Servicex Mobility. *SEAT Prislån, 36 mån, 30% kontant, 45% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar 07-04-24, uppl. och avi (autogiro) tillkommer, (effektiv ränta 6,59-6,71%).

**Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. SEAT Alhambra 2.0 TDI, förmånsvärde 1.800 kr. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Dieselpartikelfilter är standard på alla SEATs dieselmotorer. Paketerbjudanden gäller t o m 2007-10-30 och så länge lagret räcker.

MILJÖBIL TILL KAMPANJPRIS !

IBIZA MILJÖBIL 1.4 ECO NU FRÅN 139.900 KR
ibiza 1.4 ECO-TDI 80hk. Grundutr.ESP, ABS, 4 st Airbar, fjärr.c-lås,Elspeg,NU 10.000 kr i miljörabatt + 6.000 kr i partikelfilter rabatt.

SEAT Leon 1,6 Ref NU 149.900 kr
Välj till ett förmånligt utrustnings-pkt för 3.900 kr
värde 14.500 kr med bl a helautomatisk klimatan-
läggning, 16" lättmetallfälgar, farthållare inkl fär-
ddator.Förr 170.400 kr.Gäller endast lagerbilar

ALHAMBRA 1.8T NU 235.000 kr
6-vxl,7-sits,Klimat ACC,audio-pkt mp3,17"fälg,
Elhiss,Elspeg,Farth,Färdd,Backsensor,Förr 267.700kr
Gäller endast lagerbilar

Göte Carlssons Bil ABOrrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se

NÖDINGE. Han har kört 
250 000 mil, vilket 
motsvarar 60 varv runt 
jorden.

Den före detta taxi-
chauffören Peter Malm 
har visserligen kvar 
bilen som arbetsred-
skap, men numera 
sitter han i passagerar-
sätet.

Som körskolelärare 
utbildar Peter män och 
kvinnor i den miljö han 
känner till allra bäst 
– trafikens.

1985 gick Peter Malm in som 
en av 16 delägare i Ale Taxi. 
Innan dess hade han varit med 
och kört fyra år för Surte-
Bohus Taxi.

– Vi var några taxibolag 
som valde att gå samman och 
på så sätt åstadkomma en ef-
fektivisering. Tidigare hade vi 
kört om varandra och för att 
kunna behålla styrkan var det 
helt rätt beslut, säger Peter 
Malm.

Efter 21 år i bolaget valde 
Peter Malm att hoppa av Ale 
Taxi. Den sista juni i fjol tog 
han ett vemodigt, men be-
stämt farväl.

– Det fanns två orsaker till 
beslutet. Efter avregleringen 
har man märkt att det inte tas 
någon som helst hänsyn till 
kvalitet, upphandlarna tittar 
bara på priset. Det känns trist 
att en kunnig yrkeskår med 
god lokalkännedom får stå 
tillbaka för lycksökare, säger 
Peter och fortsätter:

– En annan starkt bidra-
gande orsak till att jag valde 
att lägga taxiyrket bakom mig 
var tiden. Jag arbetade stän-
digt 60-70 timmar i veckan 
och det sociala livet blev lika 
med noll. Jag kände att det 
var dags att komma bort från 
kvälls- och helgarbete.

Körskolelärare
Bilen spelar emellertid fortfa-
rande en central roll i Peter 
Malms yrkesliv. Nu är han en 
av fyra körskolelärare på Al-
fredssons Trafikskola i Nö-
dinge, och trivs väldigt bra 
med det.

– Vi är ett gott kompis-
gäng. Det som var viktigt för 
mig var också att få ha kvar 
kundkontakten. Som taxi-
chaufför blev det många flyk-
tiga kontakter, nu bygger du 
upp en annan sorts relation. 

Som lärare 
har du ofta en 
och samma 
elev från det 
att han eller 
hon börjar, till 
det att perso-
nen bärgat sitt 
körkort. Dess-
utom tycker 
jag det är väl-
digt roligt att 
vara med i tra-
fiken där jag 
har bott i 25 
år, säger Peter 
Malm.

Hur känns 
det att sitta 
vid sidan av 
ratten och 
inte få köra 
själv?

– Nu måste 
jag tänka ännu 

snabbare än när jag kör själv. 
Jag måste hela tiden ligga 
ett steg före och tänka hur 
eleven ska handskas med si-
tuationen.

Hur har trafiksituationen 
förändrats från den tid då 
du började köra taxi?

– Det är otroligt hetsigt i 
trafiken och intensiteten är 
helt annorlunda idag än vad 
som var fallet på 80-talet. Det 
är betydligt mer trafik på vä-
garna idag, säger Malm.

Vad är de viktigaste egen-
skaperna för att bli en bra 
bilförare?

– Att man är lugn och inte 
brusar upp. Sedan gäller det 

att vara förutseende i trafi-
ken, säger Peter Malm och 
fortsätter:

– Sedan har jag funderat på 
en sak. Bilarna blir säkrare och 
säkrare för varje år, men hur 
är det med oss chaufförer? Jag 
tycker det borde finnas någon 
typ av vidareutbildning. Idag 
kan du ha haft körkort i 40 år 
utan någon som helst uppfölj-
ning.

En tanke värd att funde-
ra kring.

Peter Malm har tagit 
plats bredvid ratten
– Tiden som taxichaufför är över

KÖR NISSAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Peter Malm har lagt livet som taxichaufför bakom sig. I fjol hoppade han av som delägare i 
Ale Taxi och numera verkar han som körskolelärare på Alfredssons Trafikskola i Nödinge.

PETER MALM
Ålder: 45.
Bor: Älvängen.
Familj: Fru och två barn.
Kör: Mercedes.
Intressen: Fiske och golf när möj-
lighet ges.
Ser helst på tv: Sport och engel-

ska deckare.
Musik i bilen: Lugna Favoriter och 
P4.
Framtidsdröm: Att få skaffa mig 
en träbåt.
Motto: Gör det bästa av situatio-
nen just nu.
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15. :-
för din besiktigade,

fungerande gamla bil!

Gäller i inbyte mot av Backman bil utvalda
bilar. Vi hjälper dig med lösen och finans. 

Alltid ca 6  bilar i lager

E6:an syd Kungälv 2 km. 
Tel. 3 3-24 8  1  

Öppettider
Vardagar 9-18 • lördagar 1 -15
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Volvo 780 Bertone-87
mycket fi n, nybesiktad

Peugeot 206 GTi -04
6,500 mil nybesiktad

Grönnäs 0303-33 60 87/0303-33 61 20

SAAB 95 -00
Daewoo Matiz -04

3 års Garanti
3 års Vagnskadegaranti
6 års Rostskyddsgaranti
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