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Kommunens

bästa
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter
Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Alevägen 37, Nol

Öppettider

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

Alla erbjudanden gäller även i vår butik El-Comfort i Alingsås, välkomna!

20%
rabattLuftvärmepump

SANYO SAP93KCRV

Pris efter ROT-avdrag 13.800:-
• Upp till ca 120 kvm

• Installation till bef 
 jordat uttag ingår

• 5 års garanti

Ord. pris 19.900:-

NU

15.990:-

Detroits bilsalong 
2009 är en orgie i 
miljötänkande. Det 
ger naturligtvis oss 
européer en helt ny syn 
på landet där muskel-
bilen alltid legat alla 
300 miljoner invånare 
extremt varmt om hjär-
tat. 

Men skenet bedrar 
och anledningen till 
totalomvändningen är 
att såväl Chrysler som 
General Motors kör 
med statliga miljard-
stöd i reservtanken och 
det ställer krav.

Det går inte lära gamla 
hundar sitta och frågan är om 
man kan lära inbitna jänka-
re att köpa miljöbilar? Trots 
att mässhallarna översväm-
mas av miljötänkande och 
framtidsvisioner så är inte 
svaret helt självklart. För så 
länge bränslepriset fortsätter 
att falla kommer soppaslu-
kande pickuper fortfarande 
att toppa försäljningslistan i 
USA. Det spelar ingen roll att 
tillverkarna är redo att bryta 
trenden om inte de snåla, 
men betydligt dyrare, hybri-
derna säljs och det skapar oro 
hos ”the big three”. Trion har 
investerat mångmiljardbe-

lopp i ny teknik och det har 
gått så långt att flera toppbos-
sar vädjar om att bränsleskat-
ten ska höjas. Men hur popu-
lärt tror ni det är i bilismens 
hemland? 

hAudi Sportback
Audi Sportback är en femdör-
rars konceptbil på 495 centi-
meter som kombinerar sve-
pande coupélinjer med exem-
plariska utrymmen strikt re-
serverat för fyra. Om du kan 
bevara en hemlis så kan vi av-
slöja att det här är en föra-
ning om vad som komma 
skall - halvkombin närmar 
sig nämligen produktionsli-
nan med stormsteg, fast då 
under namnet A7 Sportback. 
Hela interiören andas tysk 

perfektionism och glastaket 
ger kupén en känsla av rymd. 
Under huven arbetar en av 
världens renaste dieselsexor 
på 225 hästar, vilken enbart 
dricker 0,59 liter milen trots 
bilens fyrhjulsdrift. Vi lär 
träffa produktionsklara Audi 
A7 Sportback under 2010.

Volvo S60
Mässans höjdpunkt stod 
Volvo för och journalister 
från hela världen vallfärdade 
till montern för att få sig en 
glimt av den kopparfärgade 
nykomlingen. Kamerablix-
tarna stod som spön i backen 
och alla var slående överens 
om att nya S60 Concept är 
företagets snyggaste bil nå-
gonsin. Volvo visar dessut-

om prov på sitt miljötänkan-
de och under huven arbetar 
en hypermodern bensinfyra 
på 180 hästkrafter. Koldiox-
idutsläppet á la 119 gram är 
helt godkänt likaså förbruk-
ningen som ligger runt halvli-
tern milen. Lanseringen sker 
i början av nästa år och nya 
S60 kan mycket väl avgöra 
framtiden för göteborgarna, 
även om produktionsbilen 

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du dåligt är
du inte ensam Hybriderna anfaller Detroita an

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

START 7 FEBRUARI  KL 12.00
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS

Alla 3:e & 4:e klasser

ANMÄL ER NU!
Mixade lag (minst 2 tjejer)

Minst 7 spelare (6 ute + 1 mv)
En anmälan per klass

VINSTSUMMA 500:-/klass

Anmälan senast 6/2
Skicka anmälan till  vaknacupen@gmail.com 

eller ring Håkan Persson på 0706-25 49 92


