
VECKA 03         NUMMER 01|12 MOTOR

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms.

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller 
 Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILAB DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 6 januari

Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från Albotorget i Skepplanda. 
Okända gärningsmän har 
tänt eld på en papperskorg, 
ett intilliggande trästaket 
samt en container.

Inbrott på Ale Tips & 
Tobak i Nödinge. Tjuvarna 
tar sig in i lokalen genom ett 
hål i taket. Tobaksvaror och 
kontanter tillgrips.

Torsdag 8 januari

Inbrott
Klockan 01.28 sker inbrotts-
stöld i butik. ICA Supermar-
ket på Göteborgsvägen i 
Älvängen får påhälsning av 
tjuvar. Flera personer och en 
bil iakttas på platsen. Oklart 
vad som tillgripits, men det 
uppges att förövarna rotat 
runt bland tobaken.

En kvinna född 1977 och 
hemmahörandes i Västra 
Frölunda grips av polis i 
Nödinge misstänkt för nar-
kotikabrott, eget bruk.

Fredag 9 januari

Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Skepplanda. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat en kamera.

Bostadsinbrott i Älvängen. 
En bärbar dator tillgrips.

Inbrott i en bostad i 
Skogstorp. Gärningsmannen 
tar sig in via ett köksfönster 
och tillgriper diverse gods, 
bland annat en laptop och 
ett armbandsur.

Lördag 10 januari

Drograttfylleri
En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på E45 i 
Lödöse och där påvisar föra-
ren tydliga tecken på drog-
påverkan. Han får följa med 
patrullen för provtagning 
och en anmälan skrivs.

Söndag 11 januari

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Nol. En 
tv och högtalarutrustning 
tillgrips.

Vintern är här och det 
är bråda dagar för lan-
dets plog- och saltbilar.

Visst är årstiden 
härlig men många faror 
lurar runt hörnet - vi är 
nämligen inne i årets 
mest påfrestande måna-
der för såväl bilar som 
förare.

Besvärliga körför-
hållanden ökar kraftigt 
risken för olyckor och 
vanliga rutinresor kan 
utvecklas till farliga 
strapatser.

Här är några goda tips 
att ha med dig i ”baga-
get” inför vintertrippen.   

Vinterdäck är det absolut 
bästa sättet att öka säker-
heten vid halka och skillna-
den mellan dagens moderna 
dubbfria- och dubbdäck är 
ganska små. Så länge man 
kör på snö är däcken klart 
jämförbara, men då snön blir 
packad och is eller blixthalka 
uppstår så är dubbdäcken i 
en klass för sig. 

Tänk dock på att dubb-
däck är totalförbjudna i 
Tyskland, Polen, Bulgarien, 
Slovakien, Nederländerna, 
Kroatien, Rumänien och 
Ungern. Har du begagnade 
vintersulor så glöm inte att 
kontrollera mönsterdjupet 
som måste vara minst tre 
millimeter.

I lagens namn så ska vin-
terdäcken sitta på från den 1 
december till 31 mars om det 
råder vinterväglag. 

Snökedjor
Det behövs inte mycket för 
att bilen ska bli stående när 
vädret är dåligt. Lite ris och 
kvistar under drivhjulen bru-
kar hjälpa om det inte finns 
sand eller grus i närheten. 
Stoppa in ordentligt under 
drivhjulen och starta för-
siktigt med lite gaspådrag 
så brukar det gå att komma 
loss. 

På vägar med ett tjockt 
snölager räcker inte alltid 
vinterdäck för att man ska 
komma ända fram och då 
heter lösningen snökedjor. 
De tar bara några minuter 
att montera och är lagstad-

gad utrustning under färd i 
exempelvis Norge, Tyskland, 
Frankrike, Italien, Schweiz 
och Österrike.   

Snöskyffeln
Även en liten snövall kan 
hindra dig från att komma 
fram, särskilt vid tempera-
turer kring nollan när snön 
snabbt förvandlas till blan-
kis. Tja, då är en liten snö-
skyffel ovärderlig. 

Om olyckan skulle vara 
framme och bilen kanar av 
vägen kan det hända att du 
måste ringa efter en bärgare. 

Glöm inte att ta på dig en 
reflexväst och placera sedan 
ut en varningstriangel bak-
om bilen. Befria dessutom 
kylare och fläkt från snö an-
nars kan motorn koka medan 
du väntar på hjälp. På tal om 
motorn - du har väl inte mis-
sat att kolla glykolen? Kylar-
vattnet kräver ett frysskydd 
som gärna pallar temperatu-
rer ner till -35° C.  

Hjälpsystem
Alla moderna bilar har lås-
ningsfria bromsar och förde-
len med ABS-bromsar är att 
man alltid har viss styrför-

måga kvar, även vid maximal 
bromsning. När systemet 
är i funktion hörs oftast ett 
knackande ljud samtidigt 
som bromspedalen vibrerar. 

Många bilar är dessutom 
utrustade med antispinn- 
och stabiliseringssystem. 
Om bilen är på väg att för-
lora greppet så aktiveras 
bromsarna automatiskt och 
motoreffekten reduceras om 
så behövs. Men tänk på att 
ingen elektronik i världen 
kan upphäva naturlagarna!

  

Starthjälp
Alla bilar har bogseringsög-
lor men numera är de ofta 
gömda bakom plastluckor 
eller måste skruvas fast ma-
nuellt. När bilarna nått drygt 
15 knyck lägger föraren i den 
bogserande bilen i tvåans 
växel och släpper kopplingen 
mjukt. 

Glöm inte att tändningen 
måste vara påslagen och att 
bilar med automatlåda inte 
får bogseras. Ett urladdat 
batteri kan även få liv av ett 
laddat med hjälp av startka-
blar, vilket är den smidigaste 
lösningen. 

Röd kabel kopplas mellan 
batteriernas pluspoler med-
an den svarta kabeln först 
kopplas till det strömgivande 
batteriets minuspol och där-
efter till en bra jordpunkt på 
den döda bilen. 

Mobiltelefon
Din bil dricker mer bräns-
le vintertid än under som-
maren - kyla och moddigt 
väglag gör nämligen att för-
brukningen stiger. Därför är 
en liten reservdunk bra att 
ha, särskilt under långa stra-
patser på okända vägar där 
bensinmackarna ligger glest. 

Ibland händer det att man 
inte kan köra ända fram till 
slutmålet och då gäller det 
att hålla såväl humöret som 
värmen uppe! Låt varma klä-
der ligga överst i bagaget och 
ha gärna med dig värmeljus, 
tändstickor, ficklampa och 
lite ät/drickbart. 

Vid nödsituationer är na-
turligtvis en mobiltelefon 
ovärderlig och glöm inte att 
ha en laddare som kan anslu-
tas till bilens tolvvoltsuttag. 

Lycka till, trevlig resa och 
kör försiktigt! 

Johannes Gardelöf

Kör försiktigt i vinter


