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Kraftig dimma var orsaken till att en bil gick av vägen på 
E45 i Alvhem på torsdagskvällen. Fyra personer befann sig 
i bilen när olyckan inträffade. Chockade men välbehållna 
kunde de tas omhand av räddningspersonal.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Bil gick av vägen i Alvhem
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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 7 november

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna krossar en ruta och tar 
sig in i bostaden. Det är för 
närvarande okänt om något 
tillgripits.

Ett par i Nödinge, som 
varit borta på semester, upp-
täcker att de har haft inbrott. 
Smycken är borta.

Fredag 11 november

Boktjuvar
Inbrott upptäcks på Älvängens 
bibliotek. Böcker och tidningar 
är tillgripet.

Villainbrott i Hålanda. 
Gärningsmännen tar sig in 
fönstervägen och tillgriper 
diverse gods.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/11 – 14/11: 29.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Svårt att höra?
Ring Hörsellinjen 

0771-888000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Efter fyra år är det 
dags för en facelift och 
mer teknik till Audi A5, 
S5 samt värstingen 
RS5. 

Tyskarnas ”femma” 
är inte en bilmodell 
utan snarare en stor 
familj bestående av 
sju versioner i tre 
olika grundutföranden: 
Sportback, Coupé och 
Cabriolet. 

Även om tekniklyftet 
är större än designlyf-
tet så är en sak snudd 
på oförändrad – prislap-
pen. 

Vi befinner oss i sher-
ryns huvudstad Jerez 
och frågan är om bilen 
är lika berusande eller 
ger den huvudvärk? 

Efter ett snabbvarv runt test-
bilen och med några smyg-
bilder på gamlingen i fickan 
så ser vi att nosen har begå-
vats med en ny grill, fräckare 
strålkastare och stora luft-
intag med omformade dim-
ljus. Baktill upptäcker vi nya 
bakljus och yttermåtten har 
svällt med ynka en millimeter 
på alla håll och kanter. Man 
kan lugnt säga att designför-
ändringarna är diskreta och 
det krävs ett tränat öga för 
att upptäcka dem.  

”Femma” för fem 
Ljudet av klapprande kastan-
jetter och frasande volang-
kjolar hörs i hotellobbyn. 
Utanför står skönheterna 

uppställda med millimeter-
precision och kvicksilvret 
visar på närmare 40 grader.  
Men det känns inte som 
någon uppoffring att köra 
bil istället för att ligga med 
en paraplydrink vid poolen 
- man sitter nämligen skönt 
och interiören är ombonad 
och sval tack vare klimatan-
läggningen. 

En nyhet är att Audi A5/S5 
Sportback numera är femsit-
sig som standard, tidigare var 
ju bilen strikt byggd för fyra. 
Men vad i hela friden mer 
är nytt? Efter ett noggrant 
detektivarbete visar det sig 
att nyheterna inskränker sig 
till nya textilier, färger och 
eleganta dekorinlägg. Finns 

en slant över på sparkontot 
så kan man bland annat välja 
till att få möblemanget i nap-
paläder, vilket kostar från 
17 000 till 69 300 kronor. 

Ger mersmak
Under huven erbjuds sex 
motorer och står en bensin-
fyra överst på önskelistan så 
finns maskiner på 170 samt 
211 hästar. Tycker du det 
är snålt med effekt? Tja, då 
får du hoppa upp ett steg 
till S5:an som bjussar på en 
kompressormatad sexa á la 
333 hästkrafter. Audi snackar 
hellre om sänkt förbruk-
ning än prestanda, ändå har 
värstingen RS5 fått behålla 
sin muskulösa V8 på 450 
kusar som får hornen att 
börja växa. Hur det är med 
dieselalternativen? 

Jo, snålast är en fyra på 177 
hästkrafter som dricker 0,47 
liter milen och nästa motor 
på tur är en sexa på 245 hk. 
Vi koncentrerar oss på den 
billigaste modellen, Audi A5 
Sportback 1,8 TFSI, som kan 
bli din för 309 600 kronor. 
Här arbetar en sexväxlad låda 
som drar fint på alla växlar 
samtidigt som däcken biter 
sig fast i den andalusiska 
asfalten som tar oss mot skat-
teparadiset Gibraltar. 

Snål förbrukning och 
bra prestanda matchas med 
en fantastisk väghållning. 

En berusande känsla

AUDI A5 SPORTBACK 1,8 TFSI
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 170 
hk mellan 3 800-6 200 varv/min. 
Max vridmoment: 320 Nm mellan 
1 400-3 700 varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: dubbla 
triangellänkar. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elmeka-
nisk servo. Vändcirkel 11,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 281, 

längd 471, bredd 185, höjd 139. Tjäns-
tevikt 1 565. Bränsletank 63 liter.  
Prestanda: Toppfart 230 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 8,2 sek.
Förbrukning/miljö: 5,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
136 g/km.
Pris: 309 600 kronor.
Plus för: Bra mix av sport och kom-
fort, design när den är som bäst, 
utmärkt detaljkvalitet, snål och stark 
motor.
Minus för: Hur vore det med bättre 
garantier? Tillbehören kostar skjor-
tan.

Dyrast i familjen är RS5:an 
som kostar hela 784 600 så vi 
avrundar med att konstatera 
att det är dyrt att leva – men 

begravningar är inte heller så 
billiga!
JOHANNES GARDELÖF

STAFFAN SWEDENBORG

Audi A5 Sportback 1,8 TFSI.


