
Nya Citroën C5 är bra 
i gasen men det beror 
inte på fransosernas 
nationaldryck. Vi syftar 
naturligtvis på bilens 
trumfkort: hjulupphäng-
ningen. 

Du som inte provat 
på vad gashydraulisk 
fjädring kan göra för 
komforten bör prova 
- det är garanterat 
vanebildande och varu-
märkets specialitet allt-
sedan 1954. Citrofilerna 
menar att upplevelsen 
är som att flyta fram på 
ett hav av mjuk Bour-
gogne och klyschan går 
inte att förneka. 

Vi utfärdar ”gasvar-
ning” till konkurren-
terna!

Hur ser den typiske Citroën-
kunden ut? Tja, en mustasch-
prydd grodätare med basker, 
baguette under armen och 
en Gauloises i mungipan. 
Så kan det mycket väl vara – 
i Frankrike. Men varumär-
ket har ett stort dilemma, för 
samtidigt som man inte vill 
tappa sina är(r)ade entusias-
ter så vill Citroën bredda kö-
peskaran. Därför erbjuds nya 
C5 som kombi eller sedan, i 
åtta motorvarianter, fyra ut-
rustningsnivåer och faktiskt 
även två fjädringar samt lika 
många stolstyper. Individua-
list? Javisst!  

Går köparna efter utseen-
det så ligger nya Citroën C5 
bra till. Den välskulpterade 
karossen bjuder på ett fräckt 
nosparti med långt uppdragna 
strålkastare a´la lyxcittran C6 
medan bakpartiet är helt eget. 
En designfiness är exempelvis 
den lilla ”knycken” efter bak-
rutan och tittar man efter så är 
bakrutan elegant inåtbuktad 
eller konkav som det heter på 
finare språk. Låt oss hoppa in 
bakom ratten och det första 
som slår oss är rattnavet. 

Mittpartiet är fast och inne-
håller mängder av reglage till 
farthållare, ljudanläggning 
och telefon. Snacka om att 
fransoserna styr och ställer! 
Instrumenteringen är inte så 
futuristisk som vi sett på tidi-
gare cittror. Här samsas ana-
loga mätare med digitala och 
förvirrande mycket knappar. 
Tja, svettdropparna börjar 
nästan tränga fram i pannan. 
Om man sitter skönt? ”Oui, 
naturellement!”. Dessutom 
finns det två olika framsäten 
att välja på: ”harmonie” har 
mjukare stoppning medan 
sportiga ”caractére” bjuder 
på betydligt mera sidostöd.

Extra garanti 
Citroën har ofta blivit be-
skylld för att ha avancerade 
lösningar på icke existeran-
de problem. Därför är också 
komforten helt överlägsen, 
mycket tack vare den gas-
hydrauliska fjädringen. Men 

detta förstklassiga fjädrings-
system finns bara i de övre 
utrustningsnivåerna ”Com-
fort” och ”Exclusive”, vilket 
fått frankofilerna att protes-
tera. Instegsversionerna ”X” 
och ”Dynamique” får näm-
ligen nöja sig med det frans-
männen kallar ”suspension 
metallique”, alltså hederlig 
metallfjädring. Å andra sidan 
startar grundpriset på impo-
nerande 199 900 kronor – då 
med en fyrcylindrig pjäs på 
127 hästar under huven. 

Låter det lite klent? Okej, 
då har du ytterligare sju mo-
toralternativ att välja mellan: 
bensinare på 143 respektive 
207 (V6) hästkrafter samt die-
selspisar på 110, 138, 173 res-
pektive 208 (V6). I höst lanse-
ras dessutom en miljöklassad 
etanolmaskin på 143 hästar. 
På garantisidan erbjuds tolv 
års rostskydd men bara två 
års nybilsgaranti. Däremot 

kan du köpa till ett tredje år 
för 5 790 spänn! 

Har fransoserna lärt sig 
det från hemelektronikked-
jorna mån tro?  

Johannes Gardelöf
Staffan Swedenborg
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Beslut att fastställa järnvägsplan
för Norge/Vänerbanan,
Agnesberg–Bohus, 
Ale och Göteborgs kommuner

Banverket har beslutat att fastställa järnvägsplanen för 
 Norge/Vänerbanan, delen Agnesberg–Bohus i Ale och 
 Göteborgs kommuner.

Beslutet fi nns tillgängligt hos Banverket, Stampgatan 34, 
 Göteborg under tiden 12 maj-3 juni 2008.

Beslutet kan överklagas hos regeringen. Detta ska göras 
 skriftligt och vara Banverket tillhanda senast den 3 juni 2008.

Vänligen kontakta Banverket för vidare upplysningar och 
 anvisningar.

Kontakt
Banverket, 781 85 Borlänge
Tel 0243-44 50 00
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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Torsdag 1 maj

Misshandel
Vid Älvängens busstation sker 
misshandel av en 14-årig pojke. 
Målsägande får pepparspray i 
ögonen. Händelsen utspelar sig 
strax före midnatt.

Fredag 2 maj

Narkotikabrott
Vid 22-tiden sker ett narkotika-
brott i Surte. Det är i samband 
med en fordonskontroll som 
en person anträffas med amfe-
tamin. 

En 27-årig man gör en anmä-
lan om att han blivit misshand-
lad av okända gärningsmän i 
Alafors.

Lördag 3 maj

Skottlossning
Ett skott avlossas mot en bus-
skur i Skepplanda, där en kvinna 
sitter och väntar på bussen. 
Skottet träffar rutan som går 
sönder. Brottet rubriceras som 
framkallande av fara för annan. 
Vid ungefär samma tidpunkt, 
och i samma område, blir en 
man träffad i låret, troligtvis 
av ett skott från ett luftvapen. 
Tips har inkommit i båda de här 
ärendena.

Anlagd brand på Aero Spray i 
Skepplanda. Någon sätter eld på 
tre tunnor innehållande bränn-
bart material. Stor spridnings-
risk föreligger, men räddnings-
tjänsten lyckas släcka elden.

Rånförsök i Nödinge. En 
manlig pensionär blir nedslagen 
och ådrar sig skador i huvudet. 
En misstänkt gärningsman 
grips, men släpps efter förhör.

Söndag 4 maj

Tillgrepp av smörjfett
Tillgrepp av 2-3 ton smörjfett 
från Axel Christiansen i Nol.

Relationsbetingad misshan-
del i Nol. Det är en kvinna som 
utsätts för misshandel.

Måndag 5 maj

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Kläder 
och smycken tillgrips.

Vårdcentralen i Skepplanda 
anmäler en skadegörelse. 
Blomkrukor och två plaststolar 
förstörs.

Målsägande, som bor i en 
lägenhet i Surte, upptäcker 
att det brinner i hans markis. 
Mannen lyckas på egen hand 
få släckt elden. Troligtvis har 
någon slängt en fimp på mar-
kisen.

Tisdag 6 maj

Gräsklippare stulna
Containerinbrott i Älvängen. 
Gräsklippare, röjsågar och löv-
blås blir tjuvarnas byte.

Stöld på en byggarbetsplats 
i Nödinge. Gods för ett stort 
värde tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/5 – 8/5: 70. Av dessa 
är tio bilinbrott och två biltill-
grepp.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
vårdcentral har blivit 
bestulna på båda sina 
rullstolar.

Förmodligen är det 
ungdomar som vill 
använda rullstolarna för 
att leka med.

– Jag såg när ett par 
ungdomar i tonåren var 
inne och tog vår andra 
rullstol i fredags, men 
jag var för sent ute och 
hann inte stoppa dem, 
säger receptionist Mari-
anne Hilvarsson.

Rullstolarna har förvarats 
innanför entrén till vårdcen-

tralen.
– De är till för personer 

som har svårt för att gå. Jag 
hoppas verkligen att rullsto-
larna ska komma till rätta. Är 
det någon som har sett rull-
stolarna får de gärna höra av 
sig till oss, säger Marianne 
Hilvarsson.

– Även om rullstolarna 
skulle vara skadade kanske 
de går att reparera. Skulle vi 
tvingas köpa nya tär det på en 
redan snäv budget och då är 
det något annat som blir li-
dande, avslutar Marianne 
Hilvarsson.

Telefonnumret till Älväng-
ens vårdcentral är 0303-33 19 
63.

JONAS ANDERSSON

Stöld av rullstolar på 
Älvängens vårdcentral

C5 är bra i ggasen

CITROËN C5 2.0 HDI COMFORT
Motor: 4-cyl turbodiesel med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 138 hk 
vid 4000 varv/minut. Max vridmo-
ment: 320 Nm vid 2000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell. 
Fjädring: Gashydraulisk fjädring 
och stötdämpare med automatisk 
nivåreglering. Fram: Fjäderben med 
dubbla triangellänkar.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,5 meter.
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS.

Vikt (cm/kg): Axelavstånd 282, 
längd 478, b redd 186, höjd 146. Tjäns-
tevikt 1 751. Bränsletank 71 liter.
Prestanda: Toppfart 204 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,6 sek.
Förbrukning/miljö: 6,0 liter per 
100 km under blandad körning. Co2: 
157 g/km.
Pris: 251 900 kronor.
Plus för: Underbar fjädringskom-
fort, suverän ljudisolering, bra kvali-
tetskänsla, snål förbrukning.
Minus för: 3 års nybilsgaranti kostar 
5 790 kronor, mycket knappar på 
gott och ont.


