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Inom fysiken är den 
absoluta nollpunk-
ten det tillstånd när 
atomer och molekyler 
helt har slutat att 
röra på sig. De saknar 
energi och för att det 
ska inträffa krävs en 
temperatur på minus 
273 grader. 

Inom fordonsindu-
strin är den absoluta 
nollpunkten en bil som 
inte släpper ut några 
farliga ämnen. 

Volvo är på god väg 
och presenterar just nu 
nya V70 DRIVe. Frågan 
är bara om den lilla 
franska oljebrännaren 
orkar bära sin last?

”TOWARDS ZERO” står 
det med stora bokstäver längs 
sidan på testbilen som är lack-
erad i oskuldsfullt vitt. Färd-
datorn visar halvlitern milen 
vilket i sin tur ger låga koldi-
oxidutsläpp, eller vad sägs om 
129 gram per kilometer? Med 
full tank kör du alltså sträck-
an Stockholm-Malmö tur och 
retur! Ändå känns det lite som 
om göteborgarna skäms för 
bilen… 

Filar på siffrorna
Nya V70 DRIVe skyltar inte 
med motorstorleken på bak-
luckan vilket annars är nor-

malt för Volvo. ”Många stora 
marknader är rädda att emble-
met 1,6D ska sänka varumär-
kets image” berättar miljöbils-
generalen Peter Ewerstrand. 
Vi tror det är precis tvärt-
om och att placera små mo-
torer i stora bilar har exem-
pelvis varit en fransk specia-
litet sedan femtio år tillba-
ka. Volvo använder sig därför 
också av samma dieselfyra på 
109 hästar som Citroën C5 
och Peugeot 407, men göte-
borgarna har lyckats finjus-
tera såväl förbrukningen som 
utsläppen av koldioxid. Volvo 
anger att kombin dricker 0,49 
liter milen, men det går fak-
tiskt att snudda 0,45 utan 
någon större ansträngning. 
Med tanke på att bränsletan-
ken rymmer sjuttio liter så re-
sulterar det i en räckvidd på 
närmare 150 mil, vilket är 
snudd på rekord! Nästa år lan-
seras dessutom ett start/stopp-
system som kommer att fila på 
siffrorna ytterligare.  

Grönt är skönt
Volvo V70 DRIVe bjuder på 
generösa utrymmen inte bara 
i de utsökta framsitsarna, utan 
även baksätet och bagaget. 
Dörrarna slår igen med ”kas-
saskåpskänsla” och interiören 
präglas av exklusivitet. Noll till 
hundra rullar däremot på sega 
12,8 sekunder medan toppfar-
ten är 190. Volvon är dessut-

om inte den idealiska bilen för 
husvagnsägare eftersom drag-
vikten sänkts till 1 300 kilo - 
dieselspisen orkar helt enkelt 
inte mer. Volvo V70 DRIVe á 
la 274 900 kronor är i grunden 
lika svensk som torsdagens 
ärtsoppa och familjen Svens-
son. Ända sedan sextiotalsiko-
nen 145 presenterades så har 
begreppet ”Volvo-kombi” 
varit synonymt med vuxenliv, 
familj och radhustäppa. Kär-

leksrelationen mellan herr-
gårdsvagnen och det svenska 
folket har varit lång och ömse-
sidig. Därför är det glädjande 
att bilbyggarna från västkus-
ten insett att man inte bara kan 
marknadsföra sig med säker-
het och kvalitet. Nu är miljön 
minst lika viktig!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden

© CNP AB

www.svenskfast.sewww.svenskfast.se/ale
BORÄTTER

BOHUS
3 ROK, 65 KVM

Fin välplanerad lägenhet på vån 1/3 i lugnt och 
barnvänligt område. Balkong med söderläge.

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 3290 kr/mån.
VISAS Ring för tidsbokning.
ADRESS Byvägen 20 B, 1 tr.
ALEBUTIKEN: Monica Carlsson, 
0303-749003, 0708-721899.
SMS:A 61499 till 72111.

NOL
3 ROK, GARAGEPLATS

Välplanerad 3:a med bra läge i Nol. 1 st garage-
plats följer med lägenheten. Unikt tillfälle.

PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 3 445 kr/mån.
VISAS Ring för tidsbokning.
ADRESS Brukstorget 1 A, 2 tr.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 
0303-749 003, 0708-721899.
SMS:A 42069 TILL 71122.

SURTE
2 ROK, 61,5 KVM

Nyrenoverad lägenhet med fräscht kök, fi nt var-
dagsrum och rymligt badrum med tvättmaskin. 

PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 556 kr/mån.
VISAS Ring för tidsbokning.
ADRESS Göteborgsvägen 72 A.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson, 
0303-749003, 0708-721899.
SMS:A 56699 till 71122.

ALAFORS
3 ROK, 71,4 KVM

Fin lägenhet på bottenplan med egen balkong/ 
uteplats belägen i lugnt och populärt område. 
Stort vardagsrum, fi n matsalsdel, sovrum med 
gott om förvaringsmöjligheter och nyrenoverat 
helkaklat badrum. Välskött förening.

PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 3 256 kr/mån.
VISAS To 13/8. Ring för tidsbokning.
ADRESS Björkvägen 3 B.
ALEBUTIKEN Krister Nilsson 
0303-74 90 04, 0704-22 50 44.
SMS:A 61322 TILL 71122.

HÅLANDA
4 ROK, 160 KVM TOTALYTA

Lanligt läge 700 m från sjön Holmevattnet, på 
stor härlig tomt om 4405 kvm med fl era möjlig-
heter. Villa om 103 + 57 kvm. 2 rejäla garage.

PRIS 1 250 000 kr/bud.
VISAS To 13/8. Ring för tidsbokning.
ADRESS Viesbacke 405.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 
0303-749003, 0708-721899.
SMS:A 63477 TILL 71122.

VILLOR

NOL - RYD 
5 ROK, 139+27, ”IDYLL FÖR HÄSTFOLK”

Ett härligt 1,5-planshus på landet med härlig 
utsikt över åker och ängar. Ny stallbyggnad med 
plats för tre boxar. Isolerat garage. Billig drift. 
Bredband (fi ber upp till 100 Mbit/s).

PRIS 2 195 000 kr/bud.
VISAS Ring för tidsbokning.
ADRESS Björbäck Ekekullen 150.
ALEBUTIKEN Krister Nilsson 
0303-74 90 04, 0704-22 50 44.
SMS:A 49164 TILL 71122.
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