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Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

Luftvärmepump
Mitsubishi Q HEAT 450

• Lågt ljud

•  +10°C lågtemperatur- 
funktion

• 5Års garanti

• Standardinstallation ingår
   (Ring om info)

Erbjudandet gäller t.o.m. lördag 30/10 2010

14.990:-
Inkl ROT-
avdrag

Nu

Utan ROT-avdrag 17.340:-

ÄLVÄNGEN. Krono-
gården i Älvängen blir 
nästa stora bostadsom-
råde i Ale.

Totalt beräknas 
400 nya bostäder att 
byggas av Skanska 
Nya Hem och Veidekke 
Bostad. 10% av tom-
terna går till den kom-
munala tomtkön.

Under våren 2011 
hoppas detaljplanen 
vinna laga kraft förut-
satt att inga överkla-
ganden kommer in.
Kronogården i östra Älväng-
en eller på höger sida uppför  
Starrkärrsvägen i höjd med 
avfarten till motorbanan om 
man så vill har redan börjat 
marknadsföras av exploatö-
rerna. Detaljplanen har varit 
utställd och just nu finns bara 
ett orosmoment kvar.

– Vi har fått kritik för den 
planerade busstrafiken som vi 
föreslår ska gå runt Krono-
gården med utfart via Gustav 
Larssons väg och Vallmovä-
gen. Boende i Maden är oro-
liga för en ökad trafik på en 
redan hårt belastad väg under 
morgon- och kvällstid. Vi har 
tagit åt oss av kritiken och 
kommer därför att bjuda in 
till ytterligare ett informa-
tionsmöte. Jag är övertygad 
om att det finns en framkom-
lig väg. Vi får kompromissa 
lite, säger samhällsbyggnads-

chef Lennart Nilsson.
Med ett par hållplatser 

längs Vallmovägen ges även 
boende i Maden en helt ny 
möjlighet.

– I framtiden blir möjlig-
heten att kunna använda kol-
lektivtrafiken ett tungt argu-
ment, särskilt i Ale där vi snart 
får pendeltåg. Det kommer 
höja värdet på husen och för 
oss som planerar för ett mer 
hållbart samhälle är det vik-
tigt att alla får nära till kol-
lektivtrafiken. Det gör att fler 
familjer kan klara sig med en 
bil, menar Lennart Nilsson.

Inflyttning 2012
Tidplanen som projektet 
jobbar efter utgår från att 
Kommunstyrelsen och Kom-
munfullmäktige kan anta en 
detaljplan under våren 2011, 
därmed ska det vara möj-
ligt att flytta in ett knappt år 
senare.

– Årsskiftet 2011-2012 har 
varit vårt mål från början och 
det är fortfarande realistiskt.

Förväntningarna på Kro-
nogården är stora efter att 
ha fått ta del av arkitekternas 
skisser. Så här beskrivs om-
rådet på Veidekke Bostads 
hemsida: ” Kombinera det 
bästa av världar – toppmoder-
na bostäder omgivna av vacker 
natur. Håll ögonen på Krono-
gården i Älvängen där Veidek-
ke kommer att bygga 200 väl-

planerade och klimatsmarta bo-
städer som gör att du håller en-
ergiförbrukningen låg”.

Förutom Skanska Nya 
Hem och Veidekke Bostad 
kommer Ale kommun att er-
bjuda den kommunala tomt-
kön 35-40 tomter.

Kronogården – nästa stora bostadsområde i Älvängen
– Men planerad busstrafik oroar boende i Maden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Planerad busstrafik längs Vall-
movägen får kritik och Ale 
kommun planerar nu för ett 
särskilt informationsmöte, där 
frågetecken ska rätas ut.

Här ska Kronogårdens bostadsområde växa fram med plats för 400 bostäder, försko-
la och skola.

PRISVÄRDA VILLOR I ALE.
SÄLJSTART PÅ SÖNDAG 31 OKTOBER KL. 12.

ÖSTRA ÄNGARNE, ALE 
– SMÅSTADSIDYLL NÄRA 
STORSTAN.
Nu planerar Peab att bygga 36 nya villor i Ale. 
Det blir funktionella och bekväma bostäder i 
olika storlekar. Varje hus säljs till fast pris utan 
budgivning. Här bor man nära naturen, med 
promenadavstånd till Ale centrum och goda 
kommunikationer till Göteborg.

På Östra Ängarne bor familjen bra i en ljus väl-
planerad bostad med öppna rymliga ytor. Den som 
vill ha lite mer svängrum kan välja till ett ytterligare 
rum för att skapa ett gästrum eller ett praktiskt 
hemmakontor.

Utanför dörren väntar en härlig lättskött trädgård 
med färdig uteplats för sommarens grillkvällar. 
Infl yttning planeras från hösten 2011. Läs mer 
på peabbostad.se

VÄLKOMMEN TILL SÄLJ START 
MED MARKVISNING!
TID: SÖNDAG 31 OKT KL. 12
PLATS: NÖDINGE GOLFKLUBB

FÖR MER INFO KONTAKTA:
Peab, Joakim Bernhardsson
Mobil 0733-37 22 27
joakim.bernhardsson@peab.se

Vi på Peab bygger hem som håller för verkliga liv. Bakom de 
orden fi nns engagemang och kunskap. Vårt mål är att ditt hem 
ska vara både prisvärt och funktionellt hållbart. Men också att 
det ska hålla för olika livssituationer och det liv du vill leva. 
Både nu och i framtiden.

HEM SOM HÅLLER  
FÖR VERKLIGA LIV.  
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Efter två veckor med Värl-
dens Barn som tema presen-
terades slutresultatet på tis-
dagskvällen i SVT:s ”Go 
kväll”. Riksinsamlingen, den 
folkrörelse med 45 000 fri-
villiga som kampanjorgani-
sationerna mobiliserar, sam-
lade in 40 av dessa miljo-
ner. För första gången har 
här två kommuner passerat 
100-kronorsvallen: Sorsele 
har fått sällskap av Öckerö.

Årets kommunkamp 
vanns åter av Sorse-
le (117,26 kr per invåna-

re) men Öckerö närma-
de sig starkt (113,48 kr in-
vånare) när Världens Barn-
kampanjen kulminerade i 
helgen. Samtidigt placera-
de sig Öckerö med sina 12 
350 invånare överst som den 
kommun som samlar in allra 
mest pengar av alla Sveriges 
kommuner: Drygt 1,4 mil-
joner. 

I Västra Götaland samla-
des det totalt in 4:70 kronor 
per invånare, en ökning med 
10 öre.

❐❐❐

NOL. Noltorgets för-
skola får en helt ny 
utegård.

Barnen har själva fått 
vara med och påverkat 
utformningen av ute-
miljön.

– De är experterna, 
säger rektor Anders 
Nordgren.

Det var snabba ryck när en av-
delning blev till två på Nol-
torgets förskola i januari i år. 
Något som Anders Nordgren 
kan konstatera så här i efter-
hand.

– Det var lite halvturbulent, 

ALAFORS. Julen må 
kännas avlägsen, men 
faktum är att årets 
luciatrupp redan är i 
full gång med sina för-
beredelser.

I torsdags kväll träf-
fades de sju kandi-
daterna för en tredje 
sångövning hemma 
hos Johanna Forsberg 
i Alafors.

– Det låter rik-
tigt bra, berömmer 
Johanna.

Det råder en bra geografisk 
spridning på Ales luciakan-
didater 2010 med en spänn-
vidd från Surte i söder till 
Hålanda i norr.

– I år slumpade det sig så. 
Sången är det vi i första hand 
tar hänsyn till, men visst är 
det roligt när det är tjejer 
från olika delar av kommu-
nen, säger Gunilla Johans-
son som gör sitt sjunde år 
som ”lussemamma” tillsam-
mans med Maj-Lis Carls-
son.

– Så proffsigt som det 
blir i år har det aldrig tidi-
gare varit. Vi har målmedve-
tet arbetat med att höja sta-
tusen och kvaliteten på Ale 
Lucia. Förutom att vi har 
en utbildad sångpedagog 
som leder övningarna har 
vi hjälp av duktiga körtjejer 
och fantastiska gitarrkillar. 
Även ljud och ljus kommer 
att hålla högsta klass, förkla-
rar Gunilla.

Luciakandidaternas 
första officiella framträdan-
de kommer att äga rum på 
Ale Torg, lördagen den 4 de-
cember. Dagen därpå upp-
träder tjejerna på Älvängens 
Julmarknad.

– Precis som tidigare 
är Manufakturen med och 
sponsrar jackor till våra lu-
ciakandidater vilket vi är väl-
digt tacksamma för, säger 
Gunilla.

Kröningen av Ale Lucia 
sker i Furulundsparken, Ala-
fors, lördagen den 11 de-
cember.

JONAS ANDERSSON

Världens Barn drog in 83 miljoner 
– och passerade en miljard!

RESULTAT
Här är resultaten för Göteborg och dess kranskommuner i alfabetisk ordning: 
Ale   82 009 kr     3.00 kr/invånare – en ökning med 18 procent
Göteborg     916 666 kr       1,80 kr/invånare – en minskning med 23 procent
Härryda   71 800 kr         2,10 kr/invånare – en ökning med 23 procent
Kungälv    229 500 kr      5,60 kr/invånare – en ökning med 21 procent
Lerum   211 640 kr        5,50 kr/invånare – en ökning med 10 procent
Mölndal   361 944 kr       5,96 kr/invånare – en ökning med 53 procent
Partille     196 637 kr       5,66 kr/invånare – en ökning med 14 procent
Öckerö   1 400 000 kr   113,48 kr/invånare – en ökning med 19 procent

Utegård byggs om på Noltorgets förskola
– Barnens önskemål har tillgodosetts

men det som var positivt var att 
vi fick in engagerade föräldrar 
som satte fokus på utvecklings-
potentialen, i synnerhet på den 
fysiska miljön.

– Vi hade blivit hemmablin-
da och fick nu upp ögonen för 
sådant som kunde förbättras. 
Tillsammans med persona-
len beslutade jag att uppvak-
ta Javad Taeyfi, fastighets-
chef på Ale kommun, för att 
se över möjligheterna till att 
skapa en bättre utemiljö. Han 
var inte sen att haka på och 
på den vägen är det, förklarar 
Anders Nordgren.

Noltorgets förskola inspi-
rerades av kollegorna på Båts-

mans förskola i Älvängen, som 
låtit barnen varit delaktiga i ut-
formningen av lekytorna.

– Vi skapade en arbets-
grupp bestående av personal, 
föräldrar och representanter 
från tekniska förvaltningen. 
Barnen involverades i projek-
tet på så sätt att de fick ta kort 
på roliga ställen att leka på och 
roliga saker att leka med, säger 
Anders Nordgren och fortsät-
ter:

– En arkitekt kopplades in 
och överlämnade sedan ett för-
slag till fastighetschefen. Den 
miljon som vi hade till vårt för-
fogande räckte till allt utom en 
träterrass. Den valde persona-

len att prioritera bort.
Entreprenören, som fått 

till uppgift att bygga om skol-
gården, startade sitt arbete i 
mitten av september.

– Byggtiden är planerad till 
tio veckor. Någon form av in-
vigningsfest kommer det att 
bli. Då ska vi också bjuda in 
förskoleklassen, som i allra 
högsta grad varit delaktiga i 
processen.

På Noltorgets avdelningar, 
Solstrålen och Regnbågen, går 
33 barn i åldern 3-5 år.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Luciakandidaterna övar för fullt
– I år är arrangemanget proffsigare än någonsin

Här ses de sju luciakandidaterna, som från vänster är: Daisy Sandgren, Ryd, Viktoria Weglin, Nol, Ellenor Lorentsson, 
Hålanda, Jessica Rodin, Surte, Anna Wadström, Alafors, Malin Hagman, Surte, och Fanny LaBrosse, Bohus.

Sångövningen sker hemma hos Johanna Forsberg i Alafors.

Nödingevägen 7, Ale Torg, 0303 -962 10

Alex Schulman / Emma AdBåge 
Bajsfesten
Med sin charm, sina blinkningar och 
bebisposer, håller Nikki sin pappa 
på halster. Hon vill inte bajsa!
Men efter fl era veckors oro, sker 
det oundvikliga till pappas stora 
lycka – det blir en magnifi k bajsfest!

Gäller t.o.m 
14 nov. 2010 
eller så långt 
lagret räcker.

Pia Hagmar
Huggormens spår 
- Dalslandsdeckarna
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129:-
3-6 år

79:-
9-12 år

Noltorgets förskola förses med en ny utegård. Några lekred-
skap är redan på plats, bland annat den här roliga gungan.

ALAFORS. I måndags-
kväll avslutades en 
mandatperiod i Ale 
kommunfullmäktige.

Om en vecka inleds 
en ny, men då med 
delvis nya ledamöter.

Ordföranden, Inga-
Lill Andersson (S) höll 
därför en avtackning.

– Ett särskilt tack till de som 
har varit aktiva i fullmäkti-
ges presidium. Det har varit 
Ingemar Serneby (M), Boel 
Holgersson (C)) och Roland 
Wall (C) samt Lars-Gun-
nar Wallin (S). Vi har också 
haft god hjälp av kommun-
direktör Stig Fredriksson 
och vår sekreterare Stefan 
Lydén. Det har varit fyra in-
tressanta, intensiva och läro-
rika år. Det jag är mest nöjd 
med är att vi har lyckats hålla 
en god stämning i försam-
lingen. Även om vi har olika 
åsikter, vilket vi ska ha, har vi 
fört debatterna här inne och 
utan att titta snett på varandra 
har vi kunnat prata med var-
andra på utsidan. Vi har lagt 
många timmar i fullmäktige-

salen och det hade varit kul 
att stapla alla handlingar som 
vi har läst – jag tror det skulle 
bli en ganska hög trave. Tack 
till er alla för ett ambitiöst 
arbete, sa Inga-Lill Anders-
son till ledamöterna när det 
sista fullmäktigesammanträ-
det var till ända.

Efter det begärde Jan A 
Pressfeldt (AD) ordet.

– Jag skulle vilja ta tillfäl-
let i akt och tacka en person 
som jag vet sitter i fullmäkti-
ge för sista gången idag. Det 
är en person som har lärt mig 
det politiska rävspelet, men 
det som är mest speciellt är 
att han egentligen är en poli-
tisk motståndare. Lars-Hel-
ge Johansson (S) har varit 
enastående. Har ni inte sett 
den mannen bakom en ordfö-
randeklubba så har ni missat 
något. Han var med och lade 
grunden för det fjärrvärme-
bolag som än idag verkar i 
kommunen, han satt ord-
förande i Alebyggen under 
många framgångsrika år. 
Men alla idéer han hade har 
inte förverkligats. Vi hade 
ett stort lägenhetsöverskott i 

Nödinge i mitten av 70-talet 
och det bildades en omvand-
lingsgrupp som diskutera-
de problemet.  Jag hittade i 
mina anteckningar att Lars-
Helge föreslog att vi skulle 
öppna ett casino dit man 
kunde ta sig med snabbåt på 
Göta älv... Så blev det aldrig 
fast få har ändå haft så många 
bra idéer som Lars-.Helge. 
Jag var också med när vi på 
förslag av Lars-Helge anställ-
de Lars-Ove Hellman som 
vd för Alebyggen, ett av de 
bästa besluten vi har tagit, sa 
Pressfeldt på charmoffensiv 
och fortsatte:

– Vi är således inte bara 
fiender, vi är också kamra-
ter – även om jag inte gillar 
det ordet.

Avgående ledamöter upp-
vaktades med blommor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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25% rabatt på tapeter 
från Boråstapeter, Fiona, Eco, m.fl .

Gäller endast v.44

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 43 
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Veckans 
Provsmak!
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ALE. Eleverna trivs i 
Ale gymnasium, men 
resultaten uteblir.

Enligt den senaste 
öppna jämförelsen 
mellan landets kommu-
ner utmärker sig skolan 
negativt.

– Vi tillhör den 
sämsta fjärdedelen med 
bara 67% som fullföljer 
sin gymnasieutbildning 
inom fyra år, säger till-
förordnad förvaltnings-
chef, Sven-Olof Frisk.

Ale kommunfullmäktige fick 
en kvalitetsredovisning från 
Ale gymnasium och Komvux 
Lärcentrum i måndagskväll. 
Det fanns som vanligt både 
ris och ros att ta del av. Po-
sitivt var som vanligt elev-
ernas möjligheter att påver-
ka, lite mobbing, lovsko-
la och särskild resurstid för 
elever i behov av särskilt stöd. 
Mindre positivt är att elever 
i Ale gymnasium som fullföl-
jer sin utbildning inom fyra 
år bara är 67%, att jämföra 
med snittet för landets för-
ortskommuner som är 74%. 
Betygsnivån i Ale gymnasi-

um är också lägre än i jäm-
förbara kommuner, 13,7 mot 
14,3. Andelen elever som når 
en grundläggande behörig-
het till universitet och hög-
skola är likt tidigare år 85%, 
vilket är 5% lägre än i övriga 
förortskommuner.

– Det här jobbar vi med nu 
och förhoppningen är själv-
klart att nå ett bättre resultat i 
framtiden. Det har redan vid-
tagits åtgärder som ännu inte 
har fått genomslag. Vi jobbar 
med mentorskap och lärplatt-
former som innebär att elev-
erna lättare kan ta del av pla-
neringar och även hemifrån 
komma åt utlagda uppgifter, 
berättar Sven-Olof Frisk.

Även vuxenutbildningen, 
Komvux Lärcentrum, pre-
senterade en kvalitetsredo-
visning för kommunfullmäk-
tige. Rektor Inga-Lena Lin-
denau var kritisk till de eko-
nomiska åtstramningarna 
som har drabbat verksamhe-
ten hårt.

– Flytten till Ale gymna-
sium som var ett ekonomiskt 
och politiskt beslut innebar 
också neddragning av per-
sonal med minskat kursut-

bud som följd. Det har gjort 
att vi inte längre kan erbju-
da aleborna den verksamhet 
som de har behov av. Lokal-
förändringen gör att vi inte 
heller kan bedriva det flexi-
bla lärande som Vuxenutbild-
ningsförordningen förordar.

Ris och ros till 
Ale gymnasium

Kvalitetsredovisning för 2009

Sven-Olof Frisk basar nu 
över verksamheten i Ale 
gymnasium. Han är tills 
vidare tillförordnad förvalt-
ningschef i väntan på att 
den nya organisationen ska 
bli komplett.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ledamöter avtackades 
i fullmäktige

Kommunfullmäktiges ord-
förande, Inga-Lill Anders-
son (S), tackade ledamöter-
na för den gångna mandat-
perioden.

– Pressfeldt hyllade politisk 
motståndare
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20%
på årets Halloween 

sortiment

20:-
för enpack strumpor

20%
Björn Borg

20%
på kaffe och räkmacka

ord pris 69:-

20%
på startpaket till alla 
mobil-abonnemang

Frukt&Grönsakshuset

20%
på en påse lösviktste

på alla solglasögon

20%

20%
på alla kläder

20%
på ord. pris

Schnitzel tallrik 
med pommes eller 

ris och läsk

20%
på Caparol färg

kom in och registrera VIP-kort 
och få ytterligare 5%

20%
på valfri Starsnacks
Ny godisserie för hund, katt, kanin

20:-
för 3 Läkerol

Förkylningstider? Ombyggnadsrea

på torget!

20:-
rabbat på Chi san

20%
Yankee Candles

20%
på slingor i samband 

med klippning

20%
Räkor med skal

lösvikt, djupfrysta
90/120

Pandalus

Fri parkering 
Generösa öppettider

Nära till allt
Systembolag, Apotek, Bank

20% 20%
på alla dofter Radio Valleby

20%
Fudge och Tigi

BOK+CD ( 6-9 år) ord.pris 179:-

Amaryllislök

Premiär!

från 20:-/st
Snö, Baglady

Pearls for Girls

20%
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson
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Efter fyra års studier 
på universitet fick Svante 
börja jobba gratis.

Vad sägs om att ha jour 24 timmar om dygnet? Utan OB-
tillägg eller andra förmåner – som lön, till exempel?   

Svante Drejenstam tvekade inte när han fi ck chansen 
att bli frivillig sjöräddare, han tog jobbet direkt. För 
honom är det belöning nog att få hjälpa människor som 
är i sjönöd.

Att det är samma villkor för alla bidrar till den goda 
stämningen ombord, tror Svante Drejenstam. Ingen i 
besättningen får betalt.

Som tur är har han ett annat jobb som han tjänar pengar 
på. Efter sin fyraåriga utbildning i datalingvistik började 
Svante i it -branschen och är numera projektledare på ett 
stort konsultföretag. 

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Varje 
år krävs stora resurser för att driva 64 räddningsstationer 
längs hela den långa kusten och i de stora sjöarna. Inte 
minst behövs mycket pengar för att utrusta och utbilda 
våra 1700 frivilliga sjöräddare.

Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller gå in på www.ssrs.se. 
Där kan du också läsa mer om hur du gör för att bli fri-
villig, eller medlem.

Som medlem får du kostnadsfri hjälp om du skulle 
råka ut för till exempel motorstopp eller roderhaveri när 
du är ute med båten.

Det är vårt tack för att du bidrar till att våra frivilliga 
kan fortsätta med det viktigaste av allt – att rädda liv.  

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

  Foto: H
åkan Ludw

igson
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www.vattenkungen.se

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

BOHUS. Kropp & Själ, 
Idrott & Hälsa.

En EU-finansierad 
förstudie av föreningar, 
företag och kommun 
visar att detta skulle 
vara en möjlig profile-
ring av Bohus samhälle.

Nu diskuteras vad 
som skulle kunna vara 
nästa steg i processen.

Kjell Ericsson har varit 
samordnare för Leaderpro-
jektet vars uppdrag var att 
utreda möjligheterna för en 
utveckling av Bohus.

– Från början var vi enbart 
inriktade på Jennylundsom-
rådet, men det slutade med 
att vi även inkluderade de 
centrala delarna. Det hörde 
liksom ihop, säger han.

Nu finns en rapport med 
tydliga önskemål om vad de 
olika aktörerna anser bör 
göras i framtiden. Av denna 
gäller det att skapa ett antal 
projekt att gå vidare med. 
Det finns ytterligare Lead-
erpengar att söka för själva 
genomförandet. Kjell Erics-
son har sin vision klar för sig.

– Det gäller att skapa 
struktur och en organisa-
tion som orkar driva fyra 
till fem projekt. I ett första 
skede skulle jag gärna se att 

vi genomför ett ”Minitri-
athlon” och en hälsomässa. 
Dessa event skulle kunna 
vara en del av marknadsfö-
ringen för Bohus och den 
idé vi har om att skapa ett 
friskvårdscentrum. Ett tri-
athlon kan flera föreningar 
vara med och arrangera, det 
handlar om att springa, cykla 
och simma. Vi har dessa 
förutsättningar i Bohus och 
intresset att utöva detta är 
stort, säger Kjell Ericsson.

Hälsomässan har två mål.
– Dels handlar det om att 

marknadsföra de verksam-
heter som redan finns – och 
det är ganska många – samt 
att locka fler att vilja etablera 
inom området och då gärna i 
Bohus centrum där det finns 
lediga lokaler.

Kärnan
Utvecklingen av frilufts-
området Jennylund utgör 
den stora kärnan i förstu-
dien. Ale-Surte Bandyklubb, 
Scoutkåren och Ale-Jen-
nylunds ridklubb har många 
idéer och en del av dem går 
hand i hand.

– Alla pratar om att över-
nattningsmöj l igheterna 
måste förbättras. Likaså är 
behovet av ändamålsenliga 
lokaler för caféteria stort, 

sammanfattar Kjell Ericsson.
Barnfamiljer är den stora 

målgruppen och hur dessa 
rent generellt ska lockas ut 
till Jennylund har förstudien 
flera svar på.

– Pendeltåget underlättar 
för framför allt göteborgarna 
att ta sig hit. Det vi ska för-
söka locka med förutom våra 
stora föreningsverksamheter 
är ett attraktivt motionsspår 
och en äventyrsbana för både 
vuxna och ungdomar. Vin-
tertid hade det varit önskvärt 
att kunna preparera skidspå-
ret för skidåkning, berättar 
Kjell Ericsson.

Företag är en annan tänk-
bar målgrupp, men då krävs 
såväl konferens- som över-
nattningsmöjlighet.

– Det är sannolikt att vi 
behöver ett boende åtmins-
tone i form av ett vandrar-
hem alternativt scoutstugor 
så snart som möjligt. Både 
bandyklubben och ridklub-
ben bedriver verksamhe-
ter som mer eller mindre 
kräver övernattning. Annars 
kommer deras utveckling 
definitivt att stanna upp. 
Samma behov ser även Bohus 
IF och Bohus Scoutkår. Den 
här frågan måste upp på dag-
ordningen. Via Leader kan 
vi komma en bit på väg, men 

det krävs fler intressenter, 
menar Kjell Ericsson.

Även det kommunala 
bostadsbolaget Alebyggen 
har hakat på idén om att pro-
filera Bohus centrum inom 
ramen för kropp och själ.

– Deras hyresgäster för-
utom livsmedelsbutiken rör 
sig inom ramen för hälsa. 
De menar att centrumet kan 

förstärka bilden av Bohus 
som ett evenemangs- och 
friskvårdscentrum med Ale 
Arena, Jennylundsområ-
det, Vättlefjäll och den nya 
idrottshallen som väloljade 
motorer i satsningen, säger 
Kjell Ericsson som bara ser 
ett enda bekymmer:

– Att ingen orkar offra 
sin tid. Det är komplicerat 

att få med sig folk och ännu 
värre att få ta del av deras tid, 
men den här förstudien visar 
att det finns en stor poten-
tial och unika möjligheter i 
Bohus.

Kjell Ericsson har lett arbetet med förstudien kring Leaderprojektet Kropp & Själ i Bohus/
Jennylund.

Friska tag i Bohus

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Positiv förstudie om ortens möjlighet 
att bli ett friskvårdscentrum



Handla i fästliga Kungälv
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Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

www.nordmannabowling.se  Nordmannatorget Kungälv  Tel: 0303-16345www.nordmannabo

Nordmanna 
    Bowling DISCOBOWLING

FREDAG-LÖRDAG

Lisa
frisör

Tel: 0303-10619 
jeanetteco.blogspot.com

STIL, FINESS & MODE
�������������������������

Annika 
frisör

Lena 
frisör

Västra Gatan 59, KUNGÄLV

Therese,
frisörlärling

Madde
frisör

THERESE 
ELEVPRIS
KILLE & TJEJ
HERR & DAM
Vi är fyllda av spännande 
Höstnyheter!

Stort utbud av extensions, 
fasta och clips

Mikaela 
frisör

FYNDDAGAR
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JUST  NU
STICKAT 
& JEANS 
DAGAR

20% 
RABATT PÅ 
TRÖJOR
oui, skovhuus, 
never mind, kello

20%
RABATT PÅ 
JEANS
toni ( 2 längder ) 
c-ro,  oui, 
never mind
(gäller ej n.y.d.jeans)

GÄLLER  27 okt-30 okt

Västra Gatan 67, Kungälv 0303-92415
www.nillashop.se
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Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

TAMARIS Dam
Strl 36-42. Ord pris 599:-

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34

399:-

 Soya   CECIL  

StenungsTorg 
0303-771090
Hon & Han, Kungälv 
0303-592 00

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

*Vid köp av progressiva glasögon 
till ordinarie pris får du  ett par 
läsglasögon 4/2 på köpet.
Kan ej kombineras med andra 
erbjudande eller rabatter KUNGÄLV

Byggmästaregatan 8  Tel. 0303-248 100

Öppettider: Måndag-Fredag 10-18, Lördag-Söndag 10-15

ördag 9 oktober. Vi öppnar kl 9 och det är först till 
kvarn som gäller på specialpriserna.

 Välkommen!

Västra gatan 69, Kungälv.
Tel. 0303-100  50
Mån.–fred. 10–18, Lör.–Sön. 10–15

eton
stenström 

meyer 
sebago
lacoste

oscar jacobsson

ALLA

20%
GÄLLER T.O.M. 30/10-10

YTTERPLAGG

LÄSGLASÖGON 
PÅ KÖPET!*



1955 lanserades bryl-
krämen i Sverige, Win-
ston Churchill avgick 
som premiärminister i 
England och en revo-
lutionerande bilmodell 
vid namn Citroën DS19 
hade världspremiär i 
Frankrike. 

Nu, 55 år senare, är 
det dags att återupp-
liva de legendariska 
bokstäverna som bety-
der ”déesse”, alltså 
gudinna. 

Nya DS3 ska kon-
kurrera med Fiat 500 
och Mini Cooper, ändå 
är det som att svära 
i Notre-Dame-kyrkan 
att nämna ordet retro 
under provturen i Paris.

Citroën lanserar sin nya 
småbil som ”Anti Retro” 
och har tagit hjälp av såväl 
John Lennon som Marilyn 
Monroe för att sprida sitt 
budskap i olika reklamfilmer. 
Men frågan är om man inte 
döpt bilen till fel namn då? 
Vare sig förr eller senare har 
väl en tillverkare visat upp 
en så revolutionerande bil 
som DS19. I stort sett allt 
var nytt: fjädringen, växel-
lådan, bromsarna, ratten och 
karossformen.   

Nu knoppar det
Nya Citroën DS3 gör kanske 
bäst i att inte jämföras med 
sin föregångare. Den repre-
senterar något annorlunda 
som är ännu viktigare för 
varumärket, nämligen ung-

domlighet. Tuff form med 
sex lysdioder i fronten, frä-
sigt formgiven och färgsatt 
inredning i kombination 
med en väghållning som 
ingen Citroën hittills kunnat 
drömma om - sådant säljer! 
Att kombinera färger och 
mönster nästan i det oändliga 
går säkert hem hos de yngre 
köparna. 

Vem skulle någonsin ha 
trott att en ”cittra” skulle er-
bjudas med sju olika växel-
spaksknoppar och åtta tak-
motiv? Det första man lägger 
märke till i interiören är den 
lackerade instrumentbrädan 
och själva mätarna tycks vara 
hämtade från en spelkonsol. 
Sittkomforten i framsätena 
är perfekt och man har ena-
stående runtomsikt. Dessut-
om går det faktiskt att sitta 
i baksätet även om det är en 
svag överdrift att kalla den 
för rejält femsitsig. Snarare är 
DS3 en coupé med ett hyfsat 
baksäte och ett riktigt stort 
bagageutrymme på 285 liter.

Gul nyckelpiga
Vi ”zickzackar” oss fram 
genom rusningstrafiken strax 
intill Eifeltornet och under 
huven arbetar en bensinfyra 
på 150 hästkrafter. Motorn 
är framtagen av BMW och 
återfinns dessutom i huvud-
rivalen Mini. Det är en 
enastående maskin med fan-
tastisk prestanda och låg för-
brukning. Vad sägs om noll 
till hundra på 7,3 sekunder, 

214 i toppfart och en blan-
dad förbrukning på 0,67 liter 
milen. 

Hur är den då att köra, 
denna annorlunda Citroën? 
Glöm det där med lång fjäd-
ringsväg och tydlig kräng-
ning i kurvorna. Aldrig har 
ojämnheterna i fransosernas 
huvudstads gatubeläggning 
känts så påtagligt som i DS3. 
Bilen är på gränsen till plåg-
samt stötig vid låg fart men 
ligger istället som ett stryk-
järn på kurviga småvägar. 
Förutom motorn i testbilen 
finns även två andra och mo-
torsvagare bensinare på 95 
respektive 120 hästkrafter. 
Två dieslar erbjuds också på 
90 respektive 110 hästar. Ci-
troën DS3 representerar vad 
fransmännen kallar ”Créative 

Technologie” och samtidigt 
”Anti Retro”. Testbilen är 
alltså ingen modern ”Padda” 
utan snarare en gul nyckelpi-

ga med vita prickar på taket!

JOHANNES GARDELÖF
BENGT DIEDEN
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FABRIKS-
FÖRSÄLJNING/
DÄCKSERVICE

Prisexempel: 
195/65-15 MS2 Exellence dubbat: 

725:- 
inkl. mont. och balansering!

195/65-15 MSQ odubbat: 

675:-
 Hjärtligt välkomna!

Svenska Miljödäck AB • Knuts väg 2 • SKEPPLANDA • Tel 0303-33 70 00

MS2 Exellence
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0303-20 60 90

BYGG- OCH ARBETSMASKINER
TRÄDGÅRDSMASKINER OCH JORDFRÄSAR
GRÄVMASKINER
PACKNINGSMASKINER
BETONGBEARBETNINGSMASKINER
TORKNINGS- OCH UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR
STÄLLNINGAR OCH ARBETSPLATTFORMAR
JORD- OCH BERGBORRUTRUSTNING
VERKTYG, TILLBEHÖR M.M.

w w w.hyrser vice.nu

Kontakta oss gärna för ett personligt möte!

Divig, Sportig, 3-vlig

CITROËN DS3 1,6 TURBO
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 400-4 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manu-
ell låda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: Mac-
Pherson-fjäderben. Bak: halvstel 
axel.
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,7 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. ESP.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
246, längd 395, bredd 172, höjd 146. 
Tjänstevikt 1 240. Bränsletank 50 
liter.
Prestanda: Toppfart 214 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 7,3 sek.
Förbrukning/miljö: 6,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
155 g/km. 
Pris: Ej fastställt, ca 210 000 kronor.   
Plus för: Riktigt udda och fräck 
design, underhållande motor, köreg-
enskaperna, rymlig interiör.
Minus för: Smakar det så kostar det, 
stötig fjädring.

Tuff till tusen!

Glöm det där med lång fjädringsväg 
och tydlig krängning i kurvorna...

Snart kommer 
Framtiden till 
Tagene!

Auktoriserad 
verkstad

Boka på 031-340 01 00 eller www.mechanum.com
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Nu öppnar Mechanum även i Tagene.  Mechanum är en modern 

kedja av auktoriserade bilverkstäder. Vi vill förändra din syn på vår 

bransch genom att erbjuda allt du behöver för din bil till en kvalitets- 

och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Dessutom till ett 

mycket konkurrenskraftigt pris.

Mechanum är ett alternativ till bilhandlaren du köpte bilen av för 

att utföra auktoriserad service och reparation. Vi erbjuder samma 

tjänster och enligt vår egen uppfattning lite mer för dig som kund. 

Som fullvärdig auktoriserad märkesverkstad:

Utför vi alla förekommande service- och reparationsarbeten 

Utför vi garantireparationer oavsett var du köpt bilen

Utför vi av ditt bilmärke beslutade aktions- och återkallningsarbeten

Säljer vi serviceavtal för ditt märke och alla rikstäckande 

serviceavtal som köpts av ditt bilmärke i Sverige gäller hos oss

Accepterar vi självklart betalning med ditt bilmärkes kort

Vi kallar oss Framtidens Bilverkstad. Läs mer om hur vi tänker och 

ta del av våra förmånliga erbjudanden på www.mechanum.com
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B I L D E L A R

10 dagar 

20% 
På alla tillbehör och reservdelar. Även reservdelar i samband med reparationer som bokas eller 

utförs under kampanjen.

Extra öppet 
lördag 30 oktober 

kl: 9-14 
Då bjuder vi våra kunder 

på kaffe+kaka och 
ballonger till barnen.
Drop in på HJULSKIFTE, 

kö kan förekomma 
SKIFTE 260:- 

DÄCKFÖRVARING och SKIFTE 
500:-

Kampanj 20-30 oktober

Rockstone S110

VÄRDECHECK Rabatten gäller Goodyeardäcken Ultragrip ICE+, 
Ultragrip  Performance 2, Ultragrip Extreme, 

Wrangler Ultragrip, Pirellidäcken Carving Edge och 
Snow Control II samt Yokohamadäcket Iceguard 30.

NAMN      TEL

100  kr/däck 
Gäller 15”
och mindre 200  kr/däck 

Gäller
16” 300  kr/däck 

Gäller 17”
och större

Erbjudandet gäller privatpers vid köp av 4 däck, 
t o m 28/11 2010, så långt lagret räcker. Kan ej 
kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

DÄCKIA GÖTEBORG | Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

per däck

Plötsligt händer det

Goodyear  Ultragrip Ice+

Klart på bilen-pris

fr 1095:-
/däck

med värdecheck
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Pirelli Carving Edge

Klart på bilen-pris

fr 1158:-
/däck

med värdecheck

M
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CH KLART PÅ BILEN

Klart på bilen-pris

fr 770:-
/däck M
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CH KLART PÅ BILEN

NYHET!

Samtidigt som trafik-
ljuset slår om till grönt 
byter cd-växlaren låt 
till den underbara ”La 
Japonaise” och jag höjer 
volymen tills ljudet fyller 
varenda kvadratcentime-
ter i kupén. 

Samtidigt försöker 
kollegan läsa högt ur 
pressmaterialet där 
det avslöjas att ”Seat 
Ibiza ST är en kompakt 
kombi till unga och 
sportiga familjer. Den 
är fräck och sexig”. 
Spanjorerna slår verkli-
gen på stora trumman.

Bakom den lyckade linjefö-
ringen står Luc Donckerwolke, 
som tidigare var designhövding 
hos Lamborghini. Med en 
totallängd på 423 centimeter så 
är Seat Ibiza ST (där ST står för 
Sport Tourer) 18 centimeter 
längre än femdörrarsmodellen. 
Största skillnaderna hittar man 
inte helt oväntat bak: här är allt 
nytt från takspoilern med det 
tredje bromsljuset som sticker 
ut över bakrutan till stöt-
fångaren. Fönsterlinjen från 
C-stolpen och bakåt har rätats 
ut och en lite större sidoruta 
omger bagageutrymmets båda 
sidor. En kombi ska naturligt-
vis kunna lastas ordentligt och 
testbilen bjuder på 430 liter, 

men fäller vi baksätet så ryms 
hela 1 164. Hur det står till med 
inredningen? Jo, den är snygg 
och proper - de främre stolarna 
är bekvämt skålade och baksä-
tet riktigt rymligt, alltså långt 
ifrån vissa konkurrenters kyrk-
bänkar. Det blir inte sämre när 
man blickar ut över instrumen-
teringen vars mätare börjar sin 
gradering vid klockan 06 och 
slutar vid 15. 

Tillsammans är Freddie 
Mercury och sopranen Mont-
serrat Caballé det mest skön-
sjungande man kan höra. De 
fem olika motoralternativen 
bjuder kanske inte på samma 
musikaliska upplevelse, men är 
ändå inte så dumma! Det rör 
sig om bensinfyror på 85 res-
pektive 105 hästkrafter samt 
miljövänliga dieselspisar på 75, 
90 respektive 105 hästar. Vi har 
provkört den största bensinaren 
i Ecomotive-utförande. Det 
innebär start/stopp-system, 

vilket gör att bilen smiter under 
120-gramsgränsen och du slip-
per betala skatt i fem år. Noll till 
hundra rullar på 10,2 sekunder, 
toppfarten är 190 och förbruk-
ningen stannar runt halvlitern 
milen. Även uppförandet på 
vägen överraskar och är rik-
tigt sportigt då man lyckats få 
högre vridstyvhet genom att 
använda mer höghållfast stål till 
karossen. Innan vi parkerar för 
dagen lyssnar jag klart på en av 
de sista låtarna ”How Can I Go 
On” som är en av cd:ns absoluta 
höjdare. Det är som att sitta 
i en konserthall och jag höjer 
volymen lite till. Med priser 
som startar på 136 900 kronor 
kan det inte bli fel. Kanske rent 
av ”fräckt och sexigt”, men då 
måste albumet med Freddie 
Mercury och Montserrat Cab-
allé ingå i köpet!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Liten men ändå stor
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KÖP EN HUSBIL
PÅ SÖNDAG!

Vi visar ca 70 husbilar!

Söndagsöppet kl. 12-15!

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 119.000:-

Tel 0322-832 10
Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Nya modeller

från 469.800:-
14 bilar för visning!

från 595.000:-

99.000:-

från 581.500:- från 510.800:-

PASSA PÅ!

SISTA

 SÖNDAGEN FÖR 

SÄSONGEN!

Sportkombin bjuder på 
en passionerad kärleks-
historia och det första 
mötet etsar sig fast i 
minnet. 

Tyvärr har inte alla 
familjer råd att få till 
ett stabilt förhållande 
med nya V60, men de 
som lyckas kan se fram 
emot många lyckliga år 
tillsammans! 
Volvo S60 drunknade i 
lovord efter den första prov-
turen och då kan det väl inte 
skilja så mycket med V60? 
Det är i grund och botten 
exakt samma bil, där enbart 
baken har förändrats. Men 
det finns en skillnad som 
många kunder inte kommer 
lägga märke till - för medan 
S60 tillverkas i belgiska 
Gent så är V60 svensk så 
det knakar i björkarna. 240 
bilar om dagen ska nämligen 
lämna bandet i Torslandafa-
briken.

Till det yttre är det lätt 
att trivas med nya Volvo 
V60. Från den läckra nosen 
till motorhuven, vidare över 
taket och slutligen baken som 
har likheter med 1800ES 
känns det sportigt. Bilen är 
designad mer åt coupéhållet 
än en traditionell kombi och 
känslan förstärks så fort man 
placerat baken i någon av de 
fyra lagom skålade sportsto-
larna. Det är snyggt, pryd-
ligt och lätt att trivas men 
samtidigt har det inte gjorts 
alltför stort avkall på utrym-
mena. De bakre ryggstöden 
kan med ett enkelt hand-
grepp fällas i proportionerna 
40/20/40 för att skapa ett helt 
plant lastutrymme. Även det 
främre passagerarryggstödet 
är fällbart, vilket ger goda 
möjligheter att kombinera 
passagerare och last. Bagage-
utrymmet rymmer 430 liter, 
vilket är femton liter mindre 
än i V50, men utan baksätes-
passagerare ryms 1 241. Det 
handlar helt enkelt mer om 
lust än last.  

Säljpremiären rullar av 
stapeln i november och vi 
har kört den förväntade 
storsäljaren: dieselfemman 
V60 D3 som bjussar på 163 
hästar á la 290 000 kronor. 
Med sexväxlad manuell låda 
hålls förbrukningen till runt 

0,55 liter milen, sprinten till 
hundra klaras av på 9,4 sek-
under och det roliga tar slut 
vid 220. Bakom ratten är det 
riktigt underhållande längs 
de slingriga vägarna mellan 
olika vinodlingar men sam-
tidigt stabilt, tryggt och tyst. 
Naturligtvis erbjuds även 
D5:an på 205 hästkrafter 
och en snål DRIVe-diesel på 
115. Är du ute efter bensi-
nare så finns inte mindre än 
fem olika motorer: T6 (304 
hk), T5 (240 hk), T4 (180 
hk), T3 (150 hk) samt 2,0T 
(203 hk). Oavsett maskin får 
köparen en komfortabel och 
snygg familjebil vars säker-
het är i världsklass. För visste 
du att V60 erbjuds med allt 
ifrån adaptiv farthållare till 
fotgängarskydd med auto-
matiskt bromssystem? Efter 
provkörningen är det med 

ett visst vemod vi parke-
rar testkärran som väckt ett 
starkt habegär hos oss under 
vistelsen i Verona. Romeo 
fick inte sin Julia, däremot lär 

många få till en romans med 
nya Volvo V60!

STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

Passat som miljöbil
0,45 liter/mil

Leasing:
fr 910/mån*
Förmånsvärde:
fr 1.308/mån*

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Pris 249 900 kr

Tillfälle på Passat.

Nilsson

Niklas
Johansson

Daniel

Peter Hyltén-

Premiär 

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 3,9-5,3 L/100 KM. CO2 UTSL. 103-126 G/KM. MILJÖKL. 2005.  *AUDI LEASING 
36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. 
MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT.  BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. 

Nya Audi A1 är en stor liten bil. Vi lovar att du får riktigt roligt 
bakom ratten:

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort 
och bränsleekonomi är på topp.   

Audi A1. The next big thing.

Prislån:
fr 1.580/mån*

  A1 1.2 TFSI från  

 158.000 kr 
  1.6 TDI fr 185.000 kr

ORDINARIE PRIS
278 900 kr

Just nu har vi ett begränsat antal Passat BlueMotion Technology till 
specialpris. En miljöbil som bara släpper ut 119 g CO2/km. Med en 
supersnål TDI under huven drar den bara 0,45 l/mil. Staten belönar 
dig med 5 års fri fordonsskatt. Kom in så berättar vi mer.

Romeo, Julia & Volvo V60

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
B I L D E L A R

Gäller: 20/10- 30/10

20% På alla 
tillbehör och 
reservdelar

VOLVO V60 2,0 D3
Motor: 5-cyl turbodiesel med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 163 hk 
vid 2 900 varv/minut. Max vridmo-
ment: 400 Nm mellan 1 400-2 850 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre tvärlänkar. Bak: mul-
tilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elektrohy-
draulisk servo. Vändcirkel 11,3 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. EBD och EBA. 

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 278, 
längd 463, bredd 187, höjd 148. Tjäns-
tevikt 1 737. Bränsletank 68 liter.  
Prestanda: Toppfart 220 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,4 sek.
Förbrukning/miljö: 5,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
144 g/km. 
Pris: 290 000 kronor (grundpris för 
T3: 250 000 kr).
Plus för: Säkerhet i världsklass, 
underhållande motor, bra köregen-
skaper, perfekt storlek
Minus för: Mer sport än last, om 
det nu är dåligt. Dyr men värd var-
enda krona


