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Övergångställen an-
vänder man där det 
behövs av framkom-

lighetsskäl, alltså där det är 
så pass mycket trafik att man 
som fotgängare har svårt att 
passera. En vanlig uppfatt-
ning är att övergångställen 
är en trafiksäkerhetsåtgärd, 
men det är faktiskt tvärt-
om. Sedan lagen ändrades 
och bilister fick väjningsplikt 
mot fotgängare så har an-
talet olyckor ökat vid över-
gångställen.

Där du beskriver att du 
vill ha ett övergångställe, på 
Rödklövergatan, är det inget 
framkomlighetsproblem för 
fotgängare att korsa gatan. 

På Vitklövergatan, där 
man korsar vägen för att 
komma till gymnasiet eller 
busshållplatsen, planerar 
vi att göra en trafiksäker-
hetsåtgärd under 2010. Det 
kommer att bli någon form 
av förhöjd gångpassage 
(inget övergångställe). 

I BanaVäg i Väst pro-
jektet ingår skyltningen till 
gymnasiet så det kommer att 
komma upp vägvisning. 

Sara Johansson
Trafikingenjör

Övergång-
ställen i 
Nödinge

Här är alternativet:

Den 1 februari kan du 
inte betala med 

hundrakort längre.

Och här är några till:

Västtrafi kkortet med kontoladdning Vä fikk d k l dd i

SMS-biljett Enkelbiljett 5-resorsladdning5 l dd i SMS biljett

KOMMER 
1 FEB. NYHET!

Läs gärna mer på vasttrafik.se

• Du lär Dig på ett naturligt sätt ett yrke 
   genom handledare och arbetskamrater på
   Din arbetsplats

• Du äter lunch på restaurang när Du är på
   skolan – flera alternativ att välja på

• Du är i fokus – liten skola

• Du ingår i en liten grupp - olika yrkesgrupper

• Du har en personlig handledare på arbet- 
   platsen

• Du bestämmer om Du vill läsa allmän hög-
   skolebehörighet

• Du är halva gymnasietiden på Din arbetsplats

• Du läser vissa kurser koncentrerat

• Du får en annorlunda personligt anpassad
   gymnasietid

• Du får båda fötterna in i arbetslivet redan 
   under gymnasietiden

smartaste vägen till jobb

Lärlingsgymnasiet Sverige AB
– smartaste vägen till jobb

– Ale, Hålstensvägen 6

Du är välkommen att besöka oss

Öppet hus i januari
Måndag 18/1
kl. 14.00-20.00

Tisdag 19/1 
kl. 14.00-20.00

Torsdag 21/1
kl. 14.00-20.00

Lördag 23/1
kl. 10.00-14.00

Eller ring för personlig tid till Tage Lindström 0705-83 48 34
www.lärlingsgymnasiet.se

Svar till ”Oroad 
fotgängare”

Barcelona är trafiklju-
sens förlovade stad 
och medelhastighe-

ten är oftast joggingtempo. 
Alltså perfekt för att testa 
nya supersnåla Seat Leon 
Ecomotive som är utrustad 
med start/stopp-system. Vid 
varje rödljus tystnar motorn, 
men så fort det blir grönt så 
hostar dieselfyran till under 
huven och vi krypkör vidare 
genom metropolen. Att testa 
bilar här är ett påfrestande 
tidsfördriv, men slutresul-
tatet är glädjande för både 
miljön och plånboken!   

Man säger ofta att ”snålhe-
ten bedrar visheten” men 
så är det inte i fallet Seat 
Leon Ecomotive. Spanjoren 
dricker blott 0,38 liter milen 
och släpper ut 99 gram kol-
dioxid per kilometer vilket 
belönas med fri fordonsskatt 
i fem år. Själva bilen är inspi-
rerad av den spanska tapas-
kulturen: man har nämligen 
plockat ihop många godbitar 
från Volkswagen-koncer-
nens lagerhyllor.

Hal som en ål
Den yttre designen har fått 
ett flertal diskreta men vik-
tiga förändringar. Till att 
börja med så har kylargrillen 
stängts igen, men även små 
vindavvisare inuti hjulhusen 
bidrar till bättre aerodyna-

mik och en liten men viktig 
detalj är de lättrullande 
däcken. Lägger vi samman 
allt så har luftmotståndet på 
nya Seat Leon Ecomotive 
sjunkit från gamlingens 0,33 
till 0,30. Karossen är i det 
närmaste hal som en ål och 
bilen glider fram genom 
lufthavet. Inuti känns bilen 
igen, men här finns ett par 
nya finesser. Till vänster om 
hastighetsmätaren sitter en 
liten finurlig sak: växlingsin-
dikatorn. Det är helt enkelt 
en pil som talar om exakt när 
växlingarna ska genomföras. 
Här syns också när motorn 
står i viloläge vid exempelvis 
ett stoppljus. 

Sällsynt på macken
I maskinrummet arbetar 
en Volkswagen-motor som 
hämtats från Golf BlueMo-
tion. Det är en dieselfyra på 
105 hästar som accelererar 
till hundra på 11,7 sekunder 
och toppar 188 km/h.   För 
att klara förbrukningssiff-
rorna så har spanjorskan 
miljötrimmats, bland annat 
med högre utväxling i lådan 
men framför allt start/stopp-
systemet. Hur det funkar? 
Jo, vid varje stopp stängs 
motorn av när föraren lägger 
växeln i neutralläge och släp-
per kopplingen. Detta utan 
att varken ljus, navigation 
eller luftkonditionering 

påverkas. Motorn startar 
blixtsnabbt igen när föraren 
åter trampar på kopplingen 
eller om batterikapacite-
ten börjar sina. Hur länge 
håller startmotorn kan man 
då fråga sig? ”Den har fem 
gånger längre livstid än en 
vanlig” svarar Seat. Men 
är inte batteriet fulladdat 
aktiveras inte start/stopp-
systemet, dessutom måste 
alla ha säkerhetsbälte på sig. 
Prislappen för spanjorskan 
är 193 900 kronor vilket är 
bra med tanke på att du kan 
köra 145 mil innan reserv-
lampan tänds!

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf
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Oj, vilken snåljåpsnåljåp

SEAT LEON 1,6 TDI CR ECOMOTIVE REFERENCE

Motor: 4-cyl turbodiesel med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cyl. Max effekt: 105 hk vid 4 
400 varv/minut. 
Max vridmoment: 250 Nm mellan 1 
500-2 500 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manu-
ell låda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,7 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS, ESP.  

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
258, längd 432, bredd 177, höjd 146. 
Tjänstevikt 1 250. Bränsletank 55 
liter. 
Prestanda: Toppfart 188 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,7 sek.
Förbrukning/miljö: 3,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
99 g/km.
Pris: 193 900 kronor.
Plus för: Snål och utsläppsvän-
lig motor, Bra framstolar och bak-
säte, Säkra vägegenskaper, Skatte-
fri i fem år.
Minus för: Får inte utrustas med 
dragkrok, Systemet sliter på start-
motorn.


