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Fredag 12 september

Nedskräpning
Tre killar hjälps åt att ställa av 
en skrotbil i Surte. Männen gör 
sig skyldiga till nedskräpning.

Inbrott i en redskapsbod i 
Båstorp.

Söndag 14 september

Olaga vapeninnehav
En polispatrull stannar en 
mopedist i Skönningared. 
Föraren visiteras och det visar 
sig att han bär på tårgasspray. 
Mannen, som är i 30-årsåldern, 
gör sig således skyldig till 
olaga vapeninnehav.

Containerinbrott i Surte. Olika 
sorters verktyg tillgrips.

Försök till inbrott i Smyrnakyr-
kan, Älvängen. Gärningsmän-
nen lyckas emellertid inte ta 
sig in i fastigheten.

Måndag 15 september

Påverkade smitare 
greps
En röd Volvo av äldre modell 
är inblandad i en kollision i 
Älvängen. Fordonet avviker 
från platsen. Samma bil är 
strax därefter inblandad i ytter-
ligare en trafikolycka, den här 
gången på Göteborgsvägen. 
De båda männen som färdas 
i bilen springer från platsen 
och försvinner upp i skogen. En 
hundpatrull kallas till området 
och strax därefter kan den ena 
gärningsmannen gripas. En 
stund senare grips även den 
andre mannen, i närheten av 
Paradisbanan. De drogpåver-
kade männen är misstänkta för 
narkotikabrott, olaga vapenin-
nehav, biltillgrepp, grov olovlig 
körning och smitning från 
trafikolycka. Männen är numera 
anhållna. 

Misshandel sker i Älvängen. 
Målsägande får ta emot slag i 
ansiktet. Gärningsmannen är 
sedan tidigare känd av polisen.

Onsdag 17 september

Datorstöld
Inbrott på Himlaskolan i 
Alafors. En fönsterruta kros-
sas och fem bärbara datorer 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/9 – 19/9: 84. Av 
dessa är tolv bilinbrott, tio 
skadegörelse (sex fall av ska-
degörelse på skolor) samt två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

www.toyota.se

Toyota Corolla 1.6 4-d sol -04 6000 mil silvermet  119.000:-

Toyota Corolla 1.6 5-d terra -03 6350 mil röd  117.000:-

Toyota Corolla 1.6 5-d nova -07 680 mil ljusblåmet  147.000:-

Toyota Corolla 1.6 5-d sol -04 4900 mil ljusblåmet  119.000:-

Toyota Corolla 1.6 5-d sol -05 3100 mil silvermet  129.000:-

Toyota Corolla 1.6 5-d sol -05 2450 mil gråmet  129.000:-

Toyota Corolla 1.6 5-d sol -04 1900 mil blågråmet  129.000:-

Toyota Corolla 1.6 5-d sol -04 5250 mil silvermet  123.500:-

Toyota Corolla 1.6 5-d nova -06 600 mil silvermet  145.900:-

Toyota Corolla 1.6 5-d terra -05 4650 mil silvermet  124.500:-

Toyota Corolla 1.6 5-d terra -05 4400 mil mörkblåmet  124.500:-

Toyota Corolla 1.6 5-d terra -05 4280 mil silvermet  124.500:-

Toyota Corolla 1.6 5-d nova -07 750 mil silvermet  146.000:-

Toyota Corolla 1.6 kombi -05 5400 mil svartmet  119.000:-

Toyota Corolla 1.6 kombi aut -05 2850 mil gråmet  139.000:-

Måndag-fredag 9-18, Lördag 11-14 Tel. 0303-24 57 70

Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr. www.toyotakungalv.se

COROLLA
DAGAR 
På TOYOTA i Kungälv...

UNDER SEPTEMBER & OKTBOBER HAR VI

Köper ni en begagnad Corolla under september & oktober 
bjuder vi på nya vinterhjul. (värde 6.500:-)

VINTERHJUL PÅ KÖPET!
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Vi är många som skrat-
tat hysteriskt åt den 
brittiska komedin 
“Pang i bygget”. Speci-
ellt avsnittet där Basil 
Fawlty har tyska gäster 
på sitt pensionat och 
måste hålla tungan rätt 
i mun och undvika alla 
associationer till kriget 
- “don´t mention the 
war”. 

Tja, än idag har 
fransmän och engelmän 
ett komplicerat förhål-
lande till varandra. Men 
hur går det då i fallet 
Peugeot 308 GT - där 
bilen är fransk och tur-
bomotorn på 175 kusar 
brittisk?

Engelsmän och tyskar har 
alltid haft ”samarbetssvå-
righeter” i bilvärlden. När 
BMW köpte Rover så blev 
det en kortvarig romans 
eftersom bossarna inte tålde 
varandra, och ta bara en 
sådan sak varför i hela friden 
tyska Opel heter Vauxhall 
på den regniga ön? Men nu 
görs ännu ett försök, om än i 
mindre omfattning, och den 
här gången är resultatet rik-
tigt lyckat.

Till det yttre skiljer sig 
Peugeot 308 GT genom ett 
mer påkostat och lägre fram-
parti, en tuff bakspoiler och 
chassit har sänkts 10 mil-
limeter. Inuti märks bland 
annat en specialdesignad ratt 
och detaljer i aluminium på 
såväl växelspaksknopp, peda-
ler som fotstöd. Men det 
är under huven den största 
nyheten uppenbarar sig: här 
arbetar nämligen en pigg fyra 
på 175 hästar som hämtas 
från engelska Mini Cooper 
S. Den kombineras med en 
underbar sexväxlad låda som 
förvandlar bilen till en testos-
teronstinn buse. Maskinen är 
kraftigt överladdad tack vare 
turbosnurra och har normalt 
ett vridmoment på 240. Men 
vid full acceleration stiger 
laddtrycket temporärt från 
0,8 till 1,2 bar vilket gör att 
ytterligare tjugo Newton-
meter blir tillgängliga. Det 
innebär att hundrastrecket 
passeras efter 8,3 sekunder 
och att toppfarten är 225 
knutar. Pang i bygget!

Johannes Gardelöf
© CNP AB

Pang i bygget

Toyotas ingenjörer har 
verkligen tänkt till. iQ 
är en unik skapelse då 
den är världens minsta 
fyrsitsiga småbil med 
plats för såväl passa-
gerare som bagage.

En liten bil med alla 
förutsättningar för att 
kunna bli något riktigt 
stort!

Japanen är liten, charmig 
och fullkomligt lysande med 
praktiska funktioner och 
förväntas klara fem stjärnor 
i EuroNCAP:s krocktester - 
ändå är iQ inte mer än 298,5 
centimeter för att vara exakt! 
Bilen imponerar stort och 
kommer med all sannolikhet 
att ge övriga biltillverkare 
något att bita i.

Tanken räknas
Motoralternativen blir inled-
ningsvis en trecylindrig ben-
sinare på 68 hästkrafter samt 
en diesel på 90 och koldiox-
idutsläppen hamnar runt 100 

gram per kilometer för båda. 
En funktion som tekniskt 
sett inte varit möjlig tidi-
gare är hur japanerna lyckats 
lösa problemet med en platt 
bränsletank. Dilemmat har 
varit att i en tunn platt tank 
har bränslet flyttat sig i takt 
med att bilen rullar, men det 
har Toyotas ingenjörer nu 
löst och det är en av hemlig-
heterna bakom innerutrym-
mena. Bilen har 3+1 sittplat-
ser, med andra ord plats för 
tre vuxna och ett barn alter-
nativt två till tre personer med 
utrymme för bagage. Undrar 
du vad modellnamnet iQ står 
för? ”i” står för individuality 
(individuell) och ”Q” står för 
Quality (kvalité) och det åter-
står att se om löftena infrias. 
Introduktionen sker under 
vintern 2009 och priset blir 
gissningsvis från 130 000 
kronor. En mer praktisk och 
smart småbil med högre iQ 
får man leta efter!

Jenny Nilsson
© CNP AB

Småbil med högt iQ


