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Lancian som brädar Rollsarna

Foto: Robert Jansson

n En regnig lördagsmorgon i september svängde en lång rad Rolls-Royce och Bentley in på parkeringen vid
Kastelholms slott. Kunglig glans vid rätt ställe.
Men bland alla blåblodiga engelsmän var det en italienare som stack ut. Per Edvardssons Lancia Aurelia
B24 Spider från 1955 är en riktig pärla – och värd mer än alla de andra tillsammans. SIDORNA 20–21
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i Anderstorp
SIDAN 26

1968
EN TITT I BACKSPEGELN TILL

SIDORNA 24–25

Bilbranschen är i
kraftig förändring
SIDORNA 10–11
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Gamla jaktmarker, nya tankar
När chef-Niklas i somras frågade om jag kunde

är i oerhört snabb förändring och mina kunskapsluckor om det nya oroande stora.

vara redaktör för en bilbilaga kändes det
som att jag skulle återvända till gamla välkända jaktmarker. Under sex år var
Å andra sidan är de inte alltid av ondo. Gör
växellådor, drivlinor och bränsledu något under lång tid är risken att man
ekonomi mitt huvudsakliga
fastnar i gamla hjulspår. Att återvända
arbetsområde.
innebär nya, intressanta perspektiv.
Men när man tagit sju års
På sju år har bilmarknaden förändrats
uppehåll från något inser
i grunden. Då var det snåla dieselmoman snabbt att det komtorer som skulle rädda världen,
mer med ett kunskapsefter att etanolen konstaterats
tapp. Sedan jag lämskada mer än den gjorde nytta.
nade Stockholm för
Nu är det elbilar varhelst man
Åland har jag förtittar. Och nog är det mer spänvisso läst en del om
nande? En ny sorts motor, ren,
de nya bilar som
tyst – men med ett jäkla drag
kommit ut på markom man köper en med
naden, men
rejält med pållar under
bilvärlden
huven.
H
KRÖNIKA JONAS BLAD

Ledande i 70 år

Själv har jag gått från att vara nöjd med att

köra en hyggligt snål diesel till att titta på
varenda elbil på marknaden. Men jag får
erkänna att det inte enbart handlar om ett
dåligt miljösamvete. Nej, det främsta argumenten är tid och pengar.
Tiden handlar om att slippa tanka. Tänk
att slippa stå i isande vinterstormar för att
fylla på tanken. Det sköts i stället med en
kontaktisättning i garaget.
Pengarna handlar om att el är väldans
mycket billigare än diesel. En en snabb överslagsräkning ger vid handen att jag skulle
spara minst 50 euro på varje dieseltank
om jag ”tankar” el som motsvarar samma
sträcka. Med tre till fyra tankar i månaden
blir det en fin slant i slutet av året.
Tänk vad nya tankar i gamla jaktmarker
kan vara värt.

TEKNIK OCH KVALITET
för bil och verkstad

Hos oss hittar du ett brett
sortiment av Meguiar´s
högkvalitativa bilvårdsprodukter!
Välkommen in och så hjälper vi dig
att hitta rätt produkter för din bil!

Crawford garageportar och portautomatik har stått för ledande kvalitet, pålitlighet och säkerhet i över 75 år. Våra produkter är lika individuella som de behov
som våra kunder har i det dagliga användandet. Vi är stolta över vårt varumärke
Crawford. Crawfords produkter lever till 100 procent upp till gällande standards
och viker aldrig av från de premiumkvaliteter som vi står för i vår egenskap av
erkänd tillverkare av garageportar. Därför är vi trygga när vi erbjuder tio års
tillverkningsgaranti på alla komponenter i våra portar.
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Din garageport – utformad för dina behov

Tack vare den högeffektiva isoleringen bidrar Crawford elektriska
garageportar från Entrematic till dina energieffektiva bygg- och
renoveringsprojekt.
Vare sig du behöver våra automatiserade lösningar
för privat eller professionellt bruk – Entrematic är din
partner som specialist på moderna och estetiskt
tilltalande entréprodukter. Ta en titt själv och
bestäm vilken garageport i vårt sortiment som
mest tilltalar dig med dess moderna funktioner
och som passar bäst i ditt garage!

Vi tar alltid hand om service, reparationer
och garantiåtaganden av det som vi säljer
och monterar.

Ålandstidningens temabilaga
fredagen den 28 september 2018.

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax

Tecos T-2094
hylsnyckelsats
1/2” + 1/4”, 94 delar

189,-

P.S Hos oss hittar du också färg till bilen!

Redaktör: Jonas Bladh

Kontakt

Ansvarig utgivare: Niklas Lampi

E-post fornamn.efternamn@alandstidningen.ax

Annonsproduktion: Annonsverkstan / ÅTT

Telefon: +358 18 26026

Tryck: Tidningstryckarna på Åland

Adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland

Ges ut av Ålands Tidnings Tryckeri Ab
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BRETT SORTIMENT
I FLERA
PRISKLASSER

Vår trafikförsäkring
belönar en säker chaufför.

Läs mer på op.fi/bil

www.rollic.ax • Karlbergsvägen 2 • Tel. 23 611

Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab.

GRANDLAND

från

27 399 €
inkl. bilskatt 5.473,96 €

DESIGNAD FÖR PROFFS –

VIVARO
från

31 597 €
inkl. bilskatt 2.947,36 €

ASTRA SPORTS TOURER
från

22 006 €
inkl. bilskatt 2.961,28 €

vivaro van
Förbrukning från

6,0 l/100 km
CO2-utsläpp från

155 g/km

Läs mer på Opel.ﬁ
Vivaro Van yhdistetty polttoaineen kulutus 6,0–6,9 l/100 km, CO2-päästöt 155–178 g/km. Vivaro Van L1H1 1.6 CDTi 95 hv kokonaishinta 32 197,36 € (autoveroton hinta 28 650 €, autovero CO2-päästöllä 160 g/km 2 947,36 €, toimituskulut 600 €).
*RAHOITUSESIMERKKI 0,99 %: Vivaro Van L1H1 1.6 CDTi 95 hv kokonaishinta toimituskuluineen 32 197,36 €, perustamiskulu 249 €, käsiraha 3 000 €, luoton määrä 29 446,36 €, luottoaika 72 kk, käsittelymaksu 12 €/kk, kk-erä 389,96 €, suurempi
viimeinen erä 3 600 €, luotto+luottokustannukset yhteensä 31 548,13 €, KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 2,12 %. Edellyttää luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Nordea Rahoitus, Aleksis Kivenkatu 9, 00500 Helsinki.
Tarjoukset voimassa uusiin Vivaro-kauppoihin 31.3.2018 asti. Ei koske suurasiakaskauppoja. Kuvan auto erikoisvarustein.

Dealer name Company
Katuosoite 000, Puh. 000 0000
www.dealer.ﬁ

ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800 NIKLAS SKOGBERG 527 722
BILFÖRSÄLJNING: VARDAGAR 09–17
RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

PRIVATLEASING
& AVBETALNING
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ELBILSEXPERTEN OM DEN FÄRVÄNTADE BOOMEN FÖR ELEKTRIFIERADE BILAR,
VARFÖR DET PASSAR ÅLAND OCH VAD SOM BEHÖVS FÖR ATT SÄNKA UTSLÄPPEN

”Underligt att inte he
n Etanol, snåla fossilmotorer, vätgas, naturgas, biogas. Alternativen av drivmedel för att
sänka bilarnas påverkan på miljön är många.
Men en närmast enig bransch pekar nu åt ett
håll för den överskådliga framtiden: el.
– Jag tycker det är underligt att inte hela
Åland kör på el, säger Gordon Strömfelt, elbilsexpert hos Gröna bilister.
På de stora bilmässorna runt om i världen är det
ett tema som är klart dominerade: elektrifiering.
Snart sagt varenda biltillverkare har visat upp den
ena konceptbilen efter den andra som drivs med
el, helt eller delvis. De allra flesta har också laddhybrider på marknaden i dag, och antalet bilar som
helt och hållet drivs på el växer.
Gröna bilister startades av svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden för att öka
medvetenheten om alternativa bränslen och att
trafik och ett hållbart samhälle inte står i konflikt
med varandra. Organisationen har sedan starten
testat alla miljöbilar som kommit ut på marknaden
och satt betyg på dem dels som bilar, dels på dess
miljöpåverkan.

Mer än i Sverige
Gordon Strömfelt är Gröna bilisters elfordons-expert, och när Ålandstidningen ringer upp honom
förbluffas han över den utveckling som redan skett
på Åland. Speciellt imponeras han över att nästan
var sjätte såld nybil är en laddhybrid eller en elbil.
– Det är väldigt bra genomslag, bättre än i Sverige.
Han menar att Åland vore en perfekt plats för en
elektrifierad bilpark. De korta avstånden gör att elbilar skulle fungera för de allra flesta.
– Jag tycker det är underligt att inte hela Åland kör
på el, för det kunde ni göra. Det är ingen utmaning.
Själv har han kört elbil sedan 2012, och upplever att det fungerat väl. Han ser också att bekanta
inser att de besparingar som el som bränsle ger
väcker intresse.
– När man väl börjar köra elektriskt tänder det
incitament för att få ned kostnaderna, det väcker
intresse. Det är samma sak med de som satsat på
solceller. Man får ett ekonomiskt energiintresse.

Förändring behövs
Men han ser också att det behövs en ändring i samhället för att elbilsboomen ska komma på riktigt.
– Det absolut viktigaste för Åland är att möjliggöra för alla att ladda. Till exempel att få fler fastighetsföretag och bostadsföreningar att investera.
I Sverige har det varit svårt att få bostadsrättsföreningar att investera, men nu har det svängt över
till att man inser om det inte finns laddplats kanske lägenheten inte är intressant för eventuella
köpare. Det är precis som med fiber, kabel-tv eller
fjärrvärme, en nödvändig investering.
Att få bilägare att byta till en elbil är dock inte alltid det lättaste.
– Människan är ett vanedjur. Men nu måste vi
byta vanor allihop på en gång.

Gordon Strömfelts
bästa råd när du
ska köpa elbil
• Kartlägg dina resor både
privat och i tjänsten. Se till att
elbilens räckvidd är tillräcklig
för att lösa dina vardagsresor
med marginal.
• Låna hem en bil över natten då det finns gott om tid
att testa både nattladdning
och jobbpendling. Seriösa
återförsäljare löser det om
man frågar och då kan man
enkelt bilda sig en egen uppfattning om hur det fungerar.
• Låt en elektriker installera en laddbox och samtidigt
göra en översyn av hemmets
elsystem. En laddbox gör
laddningen säkrare, enklare
och snabbare.
• Undersök laddmöjligheterna på arbetsplatsen. En elbil
har egentligen inget behov
av att ladda under dagtid då
den oftast klarar hela resan
och hem igen. Men det är
bekvämt och bilen kan enkelt
förvärmas inför hemresan.
• Köp en elbil som har stöd
för snabbladdning med minst
50 kW DC, det vill säga med
någon av laddstandarderna
CCS eller CHAdeMO. Det löser
även enstaka längre resor
med några få stopp utefter
vägen.
• Biogas eller etanol är alternativ. Visar det sig att det
inte fungerar för dig med en
ren elbil? Satsa i stället på en
bil som drivs med etanol eller
biogas om du vill köra längre
dagliga sträckor.

Gordon Strömfelt, elbilsexpert hos Gröna bilister, har
själv kört elbil sedan 2012 och menar att det fungerar
alldeles utmärkt att ta sig fram utan förbränningsmotor
Pressbild
som drivs av fossila bränslen. 

När tror du att de fossildrivna bilarna kan vara
borta?
– Tillverkarna visar gärna upp koncept på mäs�sorna, men det är få bilar som kommer ut på marknaden. De vill fortsätta sälja diesel för att de investerat i dyra motorfabriker.
– Det är dubbelt. Den som har sista ordet i en
bilaffär är återförsäljaren, som i dag inte kan sälja
konceptbilen. I stället vill man sälja en dieselbil
och slänger med ett par vinterdäck.
– Det som händer är att man målar in sig i fossilberoende, speciellt på Åland där bilarna har en
livslängd på 20–25 år. Jag vill se en minskad försäljning av fossila bilar. Mitt råd är: byt bil för att du
ska byta till elbil, inte för att bara byta. Alla andra
bilaffärer kommer vara en sämre affär.
Utvecklingen av elektrifierade bilar har gått väldigt snabbt framåt. Ska man köpa nu, eller vänta
in ytterligare utveckling?
– De här bilarna som kommer nu har uppåt 40 mils
verklig räckvidd, och jag skulle bli väldigt förvånad
om räckvidden generellt blir så mycket större. Det
är slöseri med litium, och fabrikerna kommer inte
hinna producera batterier om de hela tiden ska
öka på räckvidden. Speciellt på Åland räcker de bilar som har 20 mil gott och väl.

Inte mer el
I debatten talar skeptikerna ofta om dels att miljövinsten inte blir så stor när elen kan komma från
kolkraftverk, dels ifrågasätts om elen kommer att
räcka när allt fler ska köra på el. Gordon Strömfelt
ger inte mycket för det resonemanget.
– Det är en lurig debatt. Vi får höra att det är polsk
kolkraft på toppen. Men det är likadant med en dieselbil, där dieseln till den nya dieselbilenkommer
från tjärsand från Kanada, det är den sista droppen
som kläms fram liksom marginalelen till den nya
elbilen. Sedan ska man komma ihåg att det för att
framställa diesel i raffinaderiet krävs ca 1,5 kWh per
liter. Den litern kan jag köra en mil på i elbil. Det
stämmer alltså inte att uttaget av elenergi ökar om
man byter sin fossilbil till en ren elbil.
Jonas Bladh

jonas.bladh@alandstidningen.ax
tel: 26 638

Bilar som helt eller delvis
drivs av el är den tydliga inriktningen bilbranshen valt
för framtidens bilar. Gröna
bilisters elbilsexpert Gordon
Strömfelt ser Åland som en
perfekt plats för en helt eldriven bilpark.
Foto: Robert Jansson
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ELEKTRIFIERADE BILAR I TRE VARIANTER
3 HYBRID

3 LADDHYBRID

3 ELBILAR

Hybriden har funnits längst, och den mest kända är Toyota Prius.
Ingen laddning sker, utan bilen genererar själv el från motor eller
inbromsningar som sedan elmotorn använder i låga farter eller
som stöd till förbränningsmotorn.

Batteriet laddas från eluttag eller laddstation. De flesta hybrider
klarar runt 50-60 kilometers körning på endast el, därefter kör
man vidare med en vanlig förbränningsmotor.

Laddas från elnätet, laddstolpar eller snabbladdare. Har ingen
förbränningsmotor. Elbilen hamnade i verkligt fokus i och med
Tesla, men får nu allt fler efterföljare bland de övriga bilmärkena
och i olika prisklasser.

FÖRDELAR: Sänker bränsleförbrukningen. Fungerar som en bil
alltid gjort.
NACKDELAR: Miljövinsten är inte så stor som med laddhybrid
och elbil.

FÖRDELAR: Speciellt i stadsmiljö klarar de flesta av att köra på
enbart el, och är då utsläppsfria. Lång räckvidd.
NACKDELAR: Har en förbränningsmotor som oftast drivs av fossila bränslen. Relativt dyr.

FÖRDELAR: Utsläppsfri och tystgående. Låga kostnader både för
bränsle och service då den har färre rörliga delar.
NACKDELAR: Elbilarna är fortfarande dyra, och batteriernas
räckvidd är i vissa modeller modest.

hela Åland kör på el”
Närings- och miljöminister Camilla Gunell säger att landskapsregeringen
funderar över stöd för laddning av eldrivna bilar.
Foto: Siri Lindén

LR kan införa
nya laddstöd
n Närings- och miljöminister Camilla Gunell
(S) funderar över om ändrade byggregler kan
främja en omställning till fossilfri bilpark. Men
hon tycker också att bilbranschen måste ta
fram fler alternativ.
– Branschen måste utveckla nya modeller,
säger hon.
Såväl Motorbranschens organsiation, MBO, på Åland
som Gröna bilisters elbilsexpert Gordon Strömfelt
anser att infrastrukturen av
laddningsmöjligheter för elektrifierade bilar är en nyckel för
omställningen till en fossilfri
bilpark.
Hittills har landskapsregeringen framför allt givit stöd till
laddstationer. I dag finns ett
tiotal sådana på Åland.
– Vi har fyra snabbladdare
och ett antal destinationsladdare vid restauranger och på
andra ställen, för att möjliggöra turism med elbil, säger
Camilla Gunell.

Flerfamiljshus problematiskt
Hon menar att de laddarna
inte i första hand är till för
ålänningarna, då lokalbefolkningen i första hand laddar
sina bilar hemma. Samtidigt
ser hon en problematik för de
som bor i flerfamiljshus att göra just det, ladda hemma.
– Man kan fundera över om
man i byggreglerna kan se
över dessa för att tillgodose
att laddningsmöjligheterna
utvecklas. Det går ju till exempel ganska enkelt att göra om
motorvärmare till laddplatser.

Kanske kan man i äldre hus
införa ett stöd liknande det
vi har för att installera hissar.
Man kan fundera på sådana
typer av överväganden att
uppmuntra bostadsbolag som
går in för att skapa möjligheter. Men man måste samtidigt
hitta ett sätt så att den som
laddar betalar för det.
Är det viktigt att det offentliga
satsar på infrastrukturen?
– Jag hör många som säger
att nästa bil blir en elbil. Jag
tror det är viktigt att samhället
främjar och ger en aktiv signal
om en så här viktig sak.
– Sedan är det branschens
sak att se till att det finns bilar
av olika typer, för olika behov.
Hittills har utveklingen upplevts som långsam till exempel
för familjer med många barn,
eller de som behöver dra en
båttrailer. Det har inte funnits
bilmodeller på marknaden.
Är det rimligt att tro att den
åländska bilparken kan vara
fossilfri till år 2051, som LR
slagit fast i hållbarhetsagendan?
– För en åländsk konsument
att köpa elbil är Åland exemplariskt. Batterierna räcker väl
till för våra korta avstånd.
Jonas Bladh
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Nya beg-bilkomplexet i Lempäälä har öppnat

Paketbil från VW i nygammal tappning

BILHANDEL Något försenat kun-

BIL

de det nya bilhandelscentret
Autoarena i Lempäälä invigas
i medlet av augusti. En av dem
som klippte bandet var den forne rallystjärnan Markku Alén.
Anläggningen som ligger intill
köpcentret Ideapark en dryg mil
söder om Tammerfors, är Nordens största komplex för begagnade bilar och tillhörande serviceverksamhet.

De tre företagen Kamux, Wetteri Mobola och Veho Vaihto
Plus delar på 15.000 kvadratmeter under tak och har tillsammans över tusen begagnade
bilar till salu. För börsnoterade
Kamux’ del är det bolagets 43:e
bilaffär i Finland och den 59:e
totalt. Initiativtagarna räknar
med att dra nytta av de stora
skaror av kunder som besöker
områdets övriga butiker. (JM)

Volkswagen har byggt vad de hoppas är
framtidens hantverkarbil.
Foto: VW

Är du hantverkare,
miljömedveten och ogillar dagens paketbilsutbud?
Då har Volkswagen möjligen svaret. Vid bilmässan
i Hannover härom dagen
presenterade VW I.D. Buss
Cargo, en eldriven paketbil
i vad som får betraktas som
klassisk folkbussform i ny
tappning.
Paketbilen drivs helt på

el, ska ha en räckvidd på
cirka 540 kilometer, vara
uppkopplad mot internet
och erbjuda bra utrymmen
för allehanda verktyg och
material.
Bilen kommer också med
ett ”pilot-system” som gör
bilen självstyrande mellan
destinationer om så önskas, och har 201 hästkrafter. (jb)

Lågprofildäcket fyller 50 år
n Pirellidäck är synonymt med snabba
bilar och nu kan man sko sin 70-talsklassiker med retromönster.
Italienska Pirelli Cinturato blev
på 1950-talet det första textilradialdäcket och fick snabbt en
dominerande roll i europeisk racing och på 60-talets sportbilar.
Den avgörande egenskapen
var det längsgående bältet som
förhindrade att däckets diameter ändrade med lufttrycket eller farten. Dessutom bibehöll
mönstret en plattare profil.
Det första moderna lågprofildäcket var Pirelli CN36 som
introducerades 1968. Konstruktionen med stålradialstomme
samt en gummiblandning som
kombinerade styrrespons med
komfort var speciellt utvecklad
för sportiga familjebilar och GTvagnar. Det speciella mönstret
motverkade vattenplaning och
första bilen med CN36 från fabrik var Fiat Dino.

Allt lägre profil
Grunden till framtida rallyframgångar lades med Fiat 124
Abarth, men en lång rad av dåtidens standardbilar drog nytta
av Pirellis försprång. CN36 fanns
bland annat på Alfa Romeo GT,
BMW 02-serien, Ford Capri och
Escort, Fiat 131, Lotus, Opel
Manta och Triumph TR7. Porsche började använda däcket i
60-profil på 911 RS år 1973.
Nästa steg blev det extrema

breddäcket som togs fram på
begäran av Lancias rallyteam.
Nya P7 förenade slicksens grepp
med regndäckets säkerhet och
blev snart allt bredare och lägre.
Toppversionen var 345/35 ZR 15
som monterades baktill på Lamborghini Countach.

Växande retrotrend
Sedan några år tillverkar Pirelli åter däck med det klassiska CN36-mönstret, men den
rundade skuldran har modifierats för att passa dagens bilar.
Däcket tillverkas i de vanligaste
profilerna i 13, 14 och 15-tums
dimensioner.
Holländska Vredestein har
länge sålt standarddäck för veteranbilar, men kom nyligen ut
med ett retrodäck för prestandabilar. Först ut är dimensionen 215/50-R15. Däcket Sprint+
är särskilt utvecklat för Audi
Quattro och andra youngtimers,
alltså nyare klassikerbilar med
historisk status. Designen är anpassad efter bilarna för att ge ett
tidsenligt uttryck.
Även Dunlop tillverkar moderna däck med klassiskt mönster. Aquajet i dimension 165/70R10 var populära på trimmade
Hundkojor förr och bilarna kan
nu utrustas likadant igen. (JM)
(JM)

Det klassiska Pirellidäcket CN36 nytillverkas med moderna material och metoder och lämpar sig därför på veteranbilar
från 1960- och 70-talet, som en BMW 2002.
Foto: Pressbild

Lexus + Volvo = båt
BÅT Lexus nya modell, LY 650,

lanseras i mitten av nästa år.
Det är en verkligt lyxig historia
som säkert kommer att lyfta ett
och annat avundsjukt ögonbryn.
Modellen kommer att lanseras med två motoralternativ, en
med 800 hästkrafter och en med
1.000 pållar. Det är Volvo som
tillverkar motorerna. Det blir
dubbla raka dieselsexor, 12,8 liter med såväl kompressor som
turboladdning.
Och innan eventuella trafikpoliser i läsekretsen börjar
putsa på sina hastighetsmätare
kanske vi också ska konstatera
att LY 650 är en båt.
Lexus vicepresident, Shigeki
Tomoyama, beskriver LY 650
som ”en drömlik vision av en
lyxig livsstil”. Båten kommer att

Lexus nya maritima flaggskepp kommer att ha 1.000 Volvo Penta-hästar
under huven.
Foto: Lexus

mäta 45 fot, nästan 20 meter, på
längden och vara 6 meter bred.
Prislappen är inte presenterad
ännu, men den lär ligga en bit
över en begagnad Buster... (jb)

Lyx är den bärande tanken i utformningen av LY 650.

Foto: Lexus
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N YA M A Z D A 6 .
ÅLANDSFAVORITEN I NY TAPPNING.
Nya Mazda6 rullar ut på vägarna med ny elegans, superbra köregenskaper och en lång lista av
uppdateringar som har ökat komforten ytterligare. Designen strålar av självförtroende
och den förbättrade ljudisoleringen gör bilen behagligt knäpptyst – såvida du
inte låter surroundanläggningen sköta underhållningen. Kort sagt,
Mazda6 har blivit vassare och mer prisvärd än någonsin.
Är det inte dags nu?

PRIS FR: 32 075 €

Bränsleförbrukning blandad 6,8-7,6 l/100 km, CO2 154-172g/km. Värden enligt nya WLTP -mätcykeln. 3 år/100tkm fabriksgaranti.

Bilförsäljning:
Sven tel. 329 920, Conny tel. 329 922, Pontus tel. 329 926
Reservdelar: tel. 329 921
Verkstadsbokning: tel. 329 935

SNABB FINANSIERING ORDNAS!

SNABB FINANSIERING ORDNAS!

PS. Hinner du inte in förrän vi stänger?
Ring oss så löser vi det!
PRIVATLEASING
& AVBETALNING

www.hawe-bil.com
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00

LEJONGROTTAN

GARANTI

ÅR

UTAN
KILOMETERGRÄNS

DÄR DU JOBBAR OROSFRITT
MED 5 ÅRS GARANTI UTAN KILOMETERBEGRÄNSNING
PEUGEOT-PAKETBILAR
Peugeot Expert BlueHDi 95 XS Pris från 27 553,89 €. CO2-utsläpp 133-163 g/km, förbrukning 5,1-5,9 l/100 km.
Peugeot Boxer 335 L1H1 BlueHDi Pris från 30 387,11 €. CO2-utsläpp 158-168 g/km, förbrukning 6,0-6,4 l/100 km.
I priset ingår lev. kostnad 600 €.

peugeot.fi
BRA OCH SNABB FINANSIERING ORDNAS!

KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER!
PS. HINNER DU INTE IN FÖRRÄN VI STÄNGER? RING OSS SÅ LÖSER VI DET!

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

Bilförsäljning: Sven tel. 329 920, Conny tel. 329 922, Pontus tel. 329 926 Reservdelar: tel. 329 921 Verkstadsbokning: tel. 329 935

www.hawe-bil.com

Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00
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Peugeot visar retro-elbil i Paris

Corolla gör comeback när Auris skrotas

RETRO När Paris bilsalong slår

BILAR Tolv år efter att Toyota val-

upp portarna den 4 oktober visar Peugeot upp den här skönheten. E-legend, som den kal�las, är en elbil baserad på 1968
års 504 coupé, men det är inte
svårt att hitta inspiration även
från Ford Mustang i den aggressiva grillen. Konceptbilen
ska göra 0–100 km/tim på 4
sekunder och ha en räckvidd i

sina batterier på nästan 600 kilometer.
– Peugeot E-legend Concept
är inte bara ett tekniskt ställningstagande. Det här är visionen för ett märke som är aktivt
fokuserat på en optimistisk och
ultraåtråvärd framtid. Tråkighet kommer aldrig att vara en
del av vårt DNA, säger Peugeots
vd Jean-Philippe Imparato. (jb)

Peugeots E-legend bär tydliga
drag av ett 60-tal med muskelbilsambitioner.
Foto: Peugeot

de att döpa sin nya kompaktmodell till Auris gör man U-sväng
och återgår till Corolla-namnet
på alla karossversioner.
Den tredje generationen av
Auris ska heta Corolla överallt i
världen. En ny version av kombimodellen visas på Parissalongen
i oktober och introduceras tillsammans med halvkombin i

början av nästa år. Sedanmodellen har hela tiden hetat Corolla,
ett namn med drygt 50-åriga traditioner. Det är med 45 miljoner
den mest tillverkade bilmodellen
genom tiderna och den står för
en femtedel av märkets volym.
Branschexperter anser att beslutet att byta namn till Auris är
en av bilhistoriens största marknadsföringsmissar. (JM)

Mässans dyraste husbil
n Det finns husbilar och så finns det motoriserade hus. Lyxigast och dyrast på Caravanmässan i Lahtis nyligen var tyska Concorde
Centurion 1165 GSI, som är 11,7 meter lång,
3,85 meter hög och har en totalvikt på 18 ton.
Bilen baseras på ett lastbilschassi från Mercedes
Actros, vilket innebär
7,7-liters dieselsexa på
300 hästar och 2.300 Nm
samt automatlåda. Den
har bränsletank på 500
liter, färskvattentank på
470 liter och avloppstank
på 370 liter.
Salongen och sovrummet ligger i varsin ände
av bodelen. Mellan dem
finns pentry, duschkabin,
toalett och garderober.
Längst bak finns ett ga-

rage som rymmer en liten
bil för shoppingresor eller
utflykter.
Baspriset är 561.000
plus moms. Listan på tillval är lång och innehåller
till exempel större motor
på 12,8 liter och 476 hk för
40.000, 360-graderskamera för 3.000, integrerade
markiser på 4,5 meter för
5.000 och satellit-TV med
40-tums skärm för 7.000
euro. Den välutrustade
bil som visade på mässan
kostar 727.000 euro. (JM)

Höstens dyraste nyhet på husbilsmarknaden är Concord Centurion som kan extrautrustas för lika mycket som en vanlig husbil kostar.

Vi sköter finansieringen – smidigt och lokalt.

NY BIL MED AX FINANS

PRIVATLEASING – ETT VÄXANDE ALTERNATIV
Privatleasing är ett bra alternativ till traditionell nybilsförsäljning
och blir allt vanligare. Du får tillgång till en ny bil utan handpenning
eller förskottsbetalning.
Du betalar enbart för användningen och månadskostnaden är fast
utan risk för oförutsedda bilutgifter. Hur stor månadsavgiften blir
beror på bilens värde, serviceavgift och längden på hyrestiden, i
regel mellan två och fyra år. När hyrestiden gått ut returnerar du
bilen till bilhandeln.
Om du har en inbytesbil köper bilhandeln den av dig och betalar
kontant.
Det är bekymmersfritt att leasa sin bil och med AX Finans får du en
trygg finansiering.
AX Finans samarbetar med MBO (motorbranschens organisation)
på Åland.

KONTAKTA DIN BILHANDLARE ELLER OSS PÅ AX FINANS!
En förnyad bilpark med bilar som uppfyller strängare krav
är en miljövinst för Åland.

PRIVATLEASING

Köpmansgatan 4, 22100 Mariehamn • Tel. 018 27610 - info@axfinans.com

Foto: Pressbild

Sverige får nya
nummerskyltar
TRAFIK De svenska num-

merskyltarna håller på att
ta slut. Antalet kombination med tre bokstäver
och tre siffror räcker inte
längre till. Det rullar redan
bilar nummer som börjar
på ZZ.
Transportstyrelsen har
därför beslutat införa ett
nytt format där den tredje
siffran ersätts av en bokstav. Tack vare reformen
ökar antalet kombinationer från tolv till 38,5
miljoner, vilket beräknas
räcka till under överskådlig framtid.
De nya nummerskyltarna tas i bruk i början
av 2019, ett halvår tidigare
än planerat, som följd av
att den svenska bilförsälj-

Fiat har byggt den
sista Punton
BILAR Efter 25 år på små-

bilsmarknaden har Fiat i
tysthet lagt ned den forna
succémodellen Punto. Bilen debuterade 1993
och innebar ett
helt nytt kapitel i Fiats historia. Punton
var en modern bil som
gav hopp och
tillväxt, samtidigt som den
räddade Fiat under lågkonjunkturen på
1990-talet. Bilen valdes till

ningen legat på rekordnivå
de senaste åren. Även i
framtiden kommer dock
nummerskyltar med en
siffra som sjätte tecken
att delas ut, eftersom bilar
skrotas och registernumren återanvänds efter tolv
månader i karantän.
Bokstaven O används
inte som sluttecken på
grund av förväxlingsrisken. Sedan tidigare används inte I, Q, V, Å, Ä och
Ö på svenska skyltar av
samma orsak. Dessutom
är 97 bokstavskombinationer bannlysta på grund av
att de bildar ett ord för en
siffra, väcker anstöt, anses

olämpliga, utgör namn eller bildar förkortning på
en organisation. Bland de
svartlistade kombinationerna finns APA, DUM,
FET, KGB, LSD, MAO, PMS,
TOA, UFO och WAR.
Myndigheten utvärderade sju olika ändringsalternativ, men valde bort
exempelvis en utökning
till sju tecken eftersom det
skulle bli dyrare och det
inte får plats på de mindre
skyltarna. Även trafikdatasystem hos polisen och besiktningsföretag samt fartkameror och trängselskattekameror måste anpassas
till det nya formatet. (JM)

årets bil i Europa 1995 och
sålde en miljon på bara 20
månader. Den blev också
Europas mest sålda bilmodell 1997 efter att VW Golf
hållit tätpositionen 14 år i
rad.
Den andra generationen mötte
tuffare konkurrens och Fiats
samarbete
med GM gav
ändrade prioriteringar.
Trean utvecklades tillsammans med Opel
Corsa och blev större
och mer förfinad. Bilen

stod år 2011 för hälften av
bilproduktionen i Italien.
Eurokrisen 2012 och
Chrysleraffären gjorde att
modellbytet uteblev. Fiat
satsade på minibilar och
den tilltagande SUV-boomen drog undan mattan
helt. Tanken på att anpassa den nya sydamerikanska småbilen Argo till EUstandard kom aldrig med
i Fiats strategiplan och nu
försvinner ännu en ikon
till följd av ledningens ointresse.
Totalt tillverkades drygt
nio miljoner exemplar av
Fiat Punto, varav 55.000
cabrioleter av ettan. (JM)
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HYR
HOS
OSS!

Maskinuthyrning inom bygg, entreprenad, trädgård & fritid

NÄR RESULTATET RÄKNAS!
Med en ny biltvätt från Tyska Christ Wash Systems tar vi automattvättandet till en ny nivå. Med patenterade lösningar som Multiflex+
borstsystem, Optiflex sidoborstar, Foam Splash, Vitesse i kombination
med anpassade tvättmedel från inhemska Pineline ger tvätten ett

OSLAGBART RESULTAT OCH GÖR DET TILL ETT RENT NÖJE!

100% VAX, INGET VATTEN

Med 100% vax bildas det en långvarig, skyddande
film på lackytan. Airwax appliceras med luft och
poleras sedan 2 ggr. Ger upp till 60% förhöjd glans!

•
•
•
•
•

Underredstvätt ingår i alla tvättprogram
Säsongsrengöring för att optimera resultatet
Fri dammsugning för de som tvättar bilen
Betalning via betalautomat
ÖPPEN DYGNET RUNT!
MER INFO PÅ VÅR HEMSIDA

RENBIL.AX
NÄR RESULTATET RÄKNAS

Strandg. 1 C
Tel. 0400 607 669

Tel. 17880 • Jour 040 5851 237 • info@axrent.ax • Godbyvägen 180

Köp lokalt från din
egen återförsäljare!

HANDLA I VÅR WEBBSHOP WORKSYSTEM.FI

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle
Tel: 50 185 | info@jfs.ax | www.jfs.ax
Öppet i butiken: måndag-fredag 9-17
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MOTORBRANCHENS ORDFÖRANDE NICLAS FAGERLUND
OM UTMANINGARNA I EN TID AV STÄNDIG FÖRÄNDRING

I en helt
annan värld

n Bilbranschen är i kraftig förändring. Krav på lägre utsläpp,
dieselskandaler och en omställning till framför allt elbilar.
Mitt i omvälvningen står bilhandlarna.
– Det är enorma utmaningar för oss att hänga med, säger Niclas
Fagerlund, ordförande för Motorbranschens organisation, MBO.
Det har alltid varit knivskarp
konkurrens i bilbranschen. Men
de senaste åren har branschen
ställts inför en perfekt storm.
Samtidigt som regelverken i enskilda länder och – framför allt
– inom EU skärpts när det gäller
miljöpåverkan, rusar utvecklingen av både nya modeller och nya
drivmedel.
Och mitt i stormen står bilhandlarna som både har krav på
sig från tillverkarna att sälja, och
från kunderna att informera om
vad som är på gång.
Problemet blir att utvecklingen
alltid sker bakom välstängda dörrar, varje nyhet behandlas som
en statshemlighet. Mycket lite
information om vad som kommer når bilhandlarna innan de
presenteras för media.
– Det känns som att det inte går
en dag utan att det kommer något nytt, eller att det ska bli ändring på det ena eller det andra,
säger Niclas Fagerlund.

Snabb omställning
Personbilarna pekas ofta ut som
en av de stora miljöbovarna bakom klimatförändringarna. Det
har drivit på hårdare regler, men
framför allt en snabb omställning
mot andra drivmedel än de fossila. Hos de åländska kunderna
växer intresset, och i år kommer
var sjätte ny bil att kunna drivas
på el, helt eller delvis.
– Det här tänket med CO2-utsläpp är inte alls lika aktivt i dag
som för fem år sedan. Däremot
märker man ju att, speciellt nu
när tillverkarna har kunnat leverera hybrider, laddhybrider och
elbilar, intresset för dem blivit
större och större. Det är fler som
vill prova och fler som köper.
Men samtidigt ser vi i statistiken
att det inte är någon raketökning. Varför inte?
– Det är väl ganska naturligt. Det
är mycket diskussioner, är bilarna miljövänliga eller inte. Det
finns många synpunkter. Man
kan inte påtvinga ett nytt beteende på människor, det handlar om

så pass stora pengar när du ska
införskaffa en ny bil. Men du har
entusiasterna som startar hela
kedjan. Sedan börjar man prata
med sina bekanta, så köper de en
laddhybrid eller elbil efter ett två
år. Sedan sprids det, det blir ringeffekter, men det är ingen över
natten-förändring, säger Niclas
Fagerlund.
Hur mycket sparar man med en
laddhybrid eller elbil?
– Det är jättesvårt att säga generellt, det är väldigt individuellt.
Vill man veta exakt så ta reda på
kostnaden för bilen ett år tillbaka,
med bränsle, försäkringar och allt
annat. Gå sedan till en bilhandlare med kalkylen. Då kan alla
försäljare räkna ut hur det ser ut
med till exempel en laddhybrid.

Realistiskt med 2051
Elbilar och laddhybrider kommer
vara en viktig del i att ställa om
Åland till det fossilfria, hållbara
samhälle som landskapsregeringen målat upp till 2051. Niclas
Fagerlund tycker inte att det är en
orealistisk målsättning.
– Personligen tycker jag att på
30 år så borde det vara fossilfritt,
och jag tror att det kan vara så.
Samtidigt tänker jag att om det
ska vara fossilfritt, det vill säga
även äldre bilar ska vara borta,
då är 30 år ett gränsfall. Vi måste
först komma till det läget att det
inte säljs några fossilbilar alls.
Niclas Fagerlund menar att
med den långa medellivslängd
som åländska bilar har, minst 20
år, måste övergången i nybilsförsäljningen ske inom en ganska
snar framtid.
– Då är det på tio år som bilbranschen ska förändras helt och
hållet så att förbränningsmotorerna försvinner, säger han.

Laddar hemma
För att elbilsboomen ska komma
menar många experter att infrastrukturen för laddning måste
finnas på plats. Också Niclas Fagerlund menar att samhället kan
göra mer.

– Om vi ska göra Åland mer
hållbart handlar det om samhället i sig. Laddstationer är bra,
men är mest för turister. Ålänningen laddar hemma, och man
borde kunna ladda vid sin arbetsplats.
– Jag tycker att landskapsregeringen ska hitta ett stödsystem för
fastighetsbolag och bostadsaktiebolag som sätter upp elsystem
för laddning av laddhybrider och
elbilar, och kanske för företag
också. Någon liten morot, för det
påskyndar branschen och kundernas möjlighet att kunna tänka
sig att köpa en elbil.

Ville ha skrotpremie
Motorbranschens organisation
hade också gärna sett att Åland
antingen infört en egen skrotningspremie för äldre bilar, eller
att landskapsregeringen sett till
att Åland omfattats av den finländska premien.
– Direkt när vi såg det finländska förslaget skickade vi från
MBO:s sida in en skrivelse till
landskapet. Men ingenting fick
vi. Vi pratade också med riksdagsledamot Mats Löfström som
kollade om det var möjligt för
Åland att ta del av de här pengarna, och i princip så borde det
vara möjligt.
– Vi handlar av de finska importörerna och är belagda med
samma avgifter. Vi har inte några
specialpriser på våra bilar. Där
ingår allt, skrotningskostnader
och allt sådant där. Så egentligen
bidrar vi med lika mycket pengar
som en finsk återförsäljare, men
vi får inte ta del av de pengarna
när de delas tillbaka.
I bilhallen trängs de nya, blanka bilarna. För Niclas Fagerlund
och de övriga bilhandlarna på
Åland är framtiden mer oviss än
på länge där de lever i en bilvärld
i omvälvande förändring.
– Det är en helt annan värld än
på 1980-talet.
Jonas Bladh

jonas.bladh@alandstidningen.ax
tel: 26 638
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Niklas Fagerlund, ordförande
för Motorbranschens organisation MBO, säger att bilhandlarna
står inför enorma utmaningar de
kommande åren med den stora
omställning som bilbranschen
genomgår.
Foto: Hulya Tokur-Ehres

Förmån

1.386,-

TRAKTORREGISTRERAD
Kör lagligt på vägen. T-körkort/15 år

Sportsman 570 EFI
4x4 EUT

8.990,-

inkl.
ch
vinch o ide
R
Lock& Pro
r
Glacie ats
plogs

+ frakt & leveranskostnader

Sportsman X2 570
EPS Nordic Pro

12.490,-

TRAKTORREGISTRERAD
Kör lagligt på vägen. T-körkort/15 år

Defa motorvärmare
som standard!

+ frakt & leveranskostnader

På inkommande!
Begagnad
Polaris 500
årsm. -08

– Ålands största leverantör av fyrhjulingar –

Godbyvägen 4, tel. 22 591. Mån–tor 8.00–17.00, fre 8.00–16.00
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PR ByggnadsMaterial Ab

TRAKTORREGGAT!

Få ordning i bilen
med inredning från
Bob system!

Traktorregistrerad
fyrhjuling 300cc
300 T3B 4x4 är den mest prisvärda
fyrhjulingen på marknaden!

3.990,+ 200,- leveranskostnad

Traktorregistrerad
fyrhjuling 500cc
Linhais flaggskepp 500 T3B!

4.990,-

med servostyrning 5.590,+ 200,- leveranskostnad

Samtliga fyrhjulingar är 4x4
och kommer med dragkrok
och vinsch som standard.

Honda traktorregistrerad
fyrhjuling

10.490,+ 200,- leveranskostnad

Vikingagränd 1B
Mariehamn

☎ 13 720
pr@aland.net

God service bjuder vi på!

Beställ
vinterdäck nu!

Jussi Grandells Motor Kb
Snickerivägen 4, 22100 Mariehamn
+358 18 16432, direkt
Mail: jussis@aland.net

ÅLANDS BIL & PLÅT
I MARIEHAMN
Karlbergsvägen 10, tel. 22446, ax.bilplat@aland.net
Öppet: måndag–fredag kl. 07.00–16.00

KVALITETSDÄCK
från:
Riktning bilplåt • Dragriktning
Egen lackering • Byte av bilglas

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL. 22!

Godby Service
Tel. 41 210. www.godbyservice.ax
MÅ–FR 07–22, LÖ 08–22, SÖ 10–22

Reparerar stenskott i glas • Plastreparationer
Tillverkar övningsbromsar
Riktning tyngre maskiner • Svetsning
Specialjobb? ombyggnad, lackering...

Behöver du lånebil?
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Nya lagombilen
 lockar allt fler
FÖRSÄLJNINGEN AV SMÅ CROSSOVERS OCH SUV-MODELLER VÄXER SÅ DET
KNAKAR. ÅLANDSTIDNINGEN HAR TESTAT TRE MODELLER I PRISKLASSEN
RUNT 25.000 EURO OCH ÄVEN PROVKÖRT ETT PAR UTMANARE.

A

llt fler tillverkare vill vara med i
racet när bilköparna byter från
traditionella halvkombi till högbyggda modeller.
Egentligen handlar det om marknadsföring och pengar, men nyttoargumenten
är lätta att hitta. Mindre bil, mindre motor och lägre kostnader; högre sittposition, ökad känsla av säkerhet och en tuff
framtoning är lätt att ta till sig när man
plötsligt kan spara tiotusen euro.

Många väljer att gå ner en storleksklass
när barnen flyttar ut. Biltillverkarna försöker också sälja in de dyrare versionerna hos unga och medelålders stadsbor
som ett sportigt alternativ till de tredörrarsmodeller som nästan försvunnit från
marknaden.
Den högre lönsamheten är en viktig
faktor bakom tillverkarnas stora intresse
för biltypen. Medelpriset för en liten SUV
i Tyskland är drygt 23.400 euro, vilket är

35 procent högre än för en vanlig småbil.
Det är också lätt att få köparna att välja
extrautrustning som backkamera, parkeringsassistent och inte minst tvåtonslack.
Klatschiga färger och ett tak i avvikande
kulör är högsta mode, vilket man kan notera ute i trafiken. Den trenden startades
av nya Mini 2001, men har inte spridit sig
förrän de senaste åren, främst tack vare
franska tillverkare. Nu gör alla likadant.
Små effektiva bensinmotorer domine-

rar allt tydligare ute i Europa. Dieselandelen i segmentet har på ett år sjunkit från
43 till 33 procent. Merparten av bilarna
säljs också med framhjulsdrift. Bara en av
åtta köpare väljer fyrhjulsdrift.
Efter att ha kört ett antal bilar i den här
klassen och imponerats av deras egenskaper, blir den oundvikliga frågan: Vem
behöver egentligen mera bil än så här?

» Fortsättning på nästa uppslag
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Uppfriskande annorlunda
n Citroën följer
trenden och ersätter
den minibussliknande C3 Picasso med
C3 Aircross. Formatet passar i stan och
bilen fungerar även
som landsvägslok.
Nykomlingen bygger på en ny
struktur och har en lätt egensinnig crossoverkaross, helt olik systermodellen Opel Crossland X.
Designen skapar också praktisk
nytta i form av goda utrymmen.
Bagageutrymmet hör till de
större i klassen och är i Shineversionen skjutbart, så att volymen ökar från 410 till 520 liter.
Det sker på bekostnad av benutrymmet som ändå räcker för
barn. I grundläget ryms vuxna
ledigt och det breda sätet har god
bredd.

Stark och avspänd
Motorn är en trecylindrig turbo
här också, fast på 1,2 liter och 110
råstarka hästar. Instegsmotorn
på 82 hästar får ett tufft jobb med
1,3 ton bil, men på topp finns en
130-hästare. Dieselmotorer på
100 och 120 hk avrundar utbudet.
Automatlåda av den traditionella
typen med momentomvandlare
fås till 110-hästaren, men framhjulsdrift gäller.
Man sitter bra i de breda sätena och förarplatsen är modernt

Förarplatsen i Citroën är ljus och modernt designad med okonventionella
former.

Citroën C3
Aircross 110 Shine
Mått: 416 x 176 x 160 cm.
Axelavstånd: 260 cm.
Markfrigång: 17 cm.
Vändcirkel: 10,8 m.
Vikt/last: 1.320/460 kg.
Släpvagnsvikt: 600/840 kg.
Bagage: 410/1.290 liter.
Grundformen på Citroën C3 Aircross är kantig, men de rundade hörnen både på plåtytor och många detaljer anknyter
till den franska traditionen.

rätlinjig med avrundade hörn
på ventiler och reglage. Tydliga
instrument kompletteras av en
rejäl pekskärm och bra placerade
reglage. Handbromsen är manuell och spaken har en speciell
form, men fungerar bra.
På vägen går C3 Aircross som
tåget, mjukt och komfortabelt
med klar storbilskänsla. Man
åker avslappnat och tyst, men
sikten snett framåt störs av breda
takstolpar.

Prisvärda prylar
Basversionen Live finns endast
ihop med minsta motorn till
priset 18.700 och då ingår AC,
farthållare, filbytesvarnare och
trafikmärkes-ID. Feel-nivån för
1.600 euro ger läderratt, pekskärm, takreling och lättmetallfälgar.
Med 110 hk är grundpriset
23.000 och Shine-utförandet
höjer priset med cirka 2.200.
För pengarna får man 17-tums-

fälgar, regnsensor, parkeringsradar och nyckelfri lås- och
start samt navigator och klimatanläggning.
Merpriset för automat är
drygt 2.000. På tillvalslistan
finns färgat tak för 480 euro,
metalliclack 600, autobroms
600, delläderklädsel 1.100 och
panoramasoltak för 1.200 euro.
Den bekväma crossovern
samlar många goda egenskaper i ett spännande skal och bör

Däck: 215/50-17.
Motor/effekt: R3 1.2 turbo
12V/110 hk.
Växellåda: 6-växlad manuell.
Prestanda: 11,3 s/185 km/h.
Förbrukning: 6,4 l/100 km.
CO2-utsläpp WLTP: 145 g/km.
Tankvolym: 45 liter.
Pris: 25.143 euro.

kunna locka många fler än de
redan svurna frankofilerna.
Text & foto: Jonny Mattsson

Lekfull och
kompetent
n Bakom den ganska komplexa fasaden på
Hyundai Kona döljer sig en funktionell och
välutrustad bil för den mindre familjen.
Kona är på databladet snarlik
koncernkollegan Kia Stonic, men
bygger på den större i30-strukturen. Den är högre och känns
som en en större bil. Ljusarrangemangen på olika nivåer skiljs åt
av märkets vattenfallsgrill.
Insidan är däremot konventionell och förarplatsen föredömligt
lättskött. Panelen kan livas upp
med färgelement i orange, rött eller lime, men i paketet ingår även
elstyrda säten med läderklädsel,
färgade säkerhetsbälten, svart
innertak och aluminiumdetaljer,
vilket gör att tillägget blir 1.800
euro. Limegrönt finns ihop med
en enklare dellädervariant för
700.

Rymlig och bekväm
Baksätet räcker till för två vuxna.
Tack vare att man sitter ganska
högt och upprätt fungerar det
även på längre sträckor. Bagageutrymmet blir därför inte överdådigt, men rymmer med fällt

baksäte över en kubik. Durken
blir dessutom nästan plan och
lasthöjden är låg för biltypen.
Den lilla turbomotorn har en
bra karaktär, även om segdragningen är begränsad. Man får
därför vara beredd på att växla lite. I gengäld är den hyfsat snål på
bränsle och ljudnivån är inte störande. Liksom flertalet bilar i dag
skapar de stora 18-tumshjulen på
Style-nivån ett malande buller.
Flärden går ofta före komforten
och att byta däck kostar.
Backkamera och parkeringsradar är tacksamt i stan, liksom
autobromsen. På landsväg går
Konan stabilt med god styrkänsla. Potthål och skarvar känns
dock tydligt, det är baksidan av
det fasta chassit.

Mycket som standard
Konan prislista börjar på 22.000
och då är bilen välutrustad, med
bland annat autobroms, filbytesvarning, sjutums färgskärm, kli-

Den trendiga Hyundai Kona bjuder på
en uppsjö av former
och detaljer. Resultatet är en personlig och tilltalande
design som talar
tydligt suv-språk.

Hyundai Kona 1.0T-GDI Style
Mått: 417 x 180 x 155 cm.
Axelavstånd: 260 cm.

Motor/effekt: R3 1.0 turbo 12V/120
hk.

Markfrigång: 17 cm.

Växellåda: 6-växlad manuell.

Vändcirkel: 11,2 m.

Prestanda: 12,0 s/181 km/h.

Vikt/last: 1.310/465kg.

Förbrukning: 6,4 l/100 km.

Släpvagnsvikt: 650/1.200 kg.

CO2-utsläpp WLTP: 145 g/km.

Bagage: 361/1.143 liter.

Tankvolym: 50 liter.

Däck: 215/50-18.

Pris: 24.990 euro.

matanläggning, regnsensor och
farthållare. Style kostar 3.000 mer
och innehåller förutom större fälgar även nyckelfritt lås och start,
head up-display vid vindrutan
och tonade bakrutor.
För mera prestanda finns en
1,6-litersturbo på 177 hk, men

endast ihop med automatlåda
och fyrhjulsdrift. Med tyngre bil
och högre effekt stiger bränsleförbrukningen, utsläppen och
priset. Den kostar i Comfort-version 30.000 och som Style 33.000
euro.
Konans genomtänkta tolkning

Hyundais förarplats är inredd enligt
asiatisk standard med enelegant
touch. De gröna detaljerna är tillval.

av konceptet gör den tilltalande,
men fler valmöjligheter på drivlinan vore välkommet. Utbudet
breddas i början av nästa år med
en eldriven version som får upp
till 480 km räckvidd.
Text & foto: Jonny Mattsson
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Kia Stonic lyckas se både snäll och tuff ut, tack vare en blandning av
raka linjer och skulpterade ytor. Bilen kan fås i 20 olika färgkombinationer vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Frisk fläkt med trygghetsfaktor
BILAR Den kompakta crosso-

VW:ns sluttande bakparti drar blickarna till sig och den lättsamma fronten känns fräsch. Med tak i avvikande färg har
man en bil som ser betydligt dyrare ut än de knappa 25.000 den kostar.

Folka med attityd
n Europas ledande
bilkoncern hängde
på suv-vågen ganska
sent, men kommer
nu med en modell i
varje storleksklass.
T-Roc är ett styrkebevis.
Kompakta VW T-Roc marknadsförs som en SUV i Golf-klassen
och frågan är om den inte kommer att ta över många av dess
kunder. Även en del Tiguanägare
lär rikta blicken mot bilen, som
övertygar med sin ungdomliga
design och sina goda utrymmen.
Det skadar ju heller inte att den
är nära släkt med Audi Q2, fastän
prislappen är 5.000 lägre.
Bakom ratten är allt välbekant
från märkets andra bilar. Hederliga mekaniska värme- och ventilationsvred är oslagbara i praktiskt bruk, medan många andra
funktioner göms bort i menyer
på pekskärmen.
Designpaketet innehåller även
färgade inredningspaneler i gult,
orange, rött eller blått, vilket
gör under för den annars strikta
svarta förarplatsen.

Körkänsla med komfort
Den högre sittpositionen ger god
överblick över medtrafikanterna
och vägegenskaperna är förtroendeingivande. T-Roc rullar
mjukt men bestämt. Viss stötighet upplevs på korta vassa gupp,
men inte störande. Även däckbullret är väl dämpat, så länge
man kör med normaldäck.
Utrymmena är i Golf-klass och
baksätet medelrymligt, men den
sluttande taklinjen begränsar
höjden. Bagageutrymmet är lådformat och ganska brett men lågt,
så T-Roc är inget för storlastare.
Motorutbudet är begränsat just
nu på grund av WLTP-övergång-

vern Kia Stonic som baseras
på Rio har fått breda höfter
över bakhjulen och korta
överhäng fram och bak, ett
typiskt suv-drag. Bilen är
förmånligast i klassen och
sju års garanti är ett starkt
argument.
Stonic har moderna uppkopplingsmöjligheter och
en spontan attityd som bör
tilltala yngre. Äldre köpare
uppskattar förmodligen det
lite högre insteget och en
tydlig förarplats. Baksätet är
inte lika rymligt som i vissa
konkurrenter, men trunken
är större än man kunde tro.
Basversionen med en vanlig 84 hästars fyrcylindrig
motor räcker bra till för den
som mest kör korta sträckor
eller i stan. Stonic är drygt
100 kilo lättare än konkurrenterna, vilket kompenserar effektskillnaden. Alternativet är den trecylindriga

turbomaskinen på 100 eller
120 hästar samt en diesel på
115 hk. Kias tuffing är smidig
att köra, även om fjädringen
är hårt satt.
Priserna börjar på knappt
18.000 och en mellanmodell
på 100 hk ligger kring 20.500.
Största motorn höjer priset
med en tusenlapp, medan
dieseln börjar på 23.000.
I standardutrustningen
ingår AC, sjutums pekskärm
och uppvärmd läderratt. Den
som vill ha backkamera, klimatanläggning, lättmetallfälgar och regnsensor får gå upp
till EX för cirka 1.500 euro.
Sjuväxlad DCT-automatlåda
finns till 120-hästaren och
betingar runt 1.600. Toppversionen TX med till exempel sportratt, autobroms, navigation och delläderklädsel
kostar strax under 24.000.
Stonic är valet för den
självsäkre som vill synas utan att betala för mycket. (JM)

T-Roc har en panel med traditionell och saklig Folkvagnsstandard, men karossfärgade paneler lättar upp atmosfären.

en. Basmotorn är en trepip på en
liter och 115 hästar. Den räcker
förvånansvärt långt och fungerar
väl ihop med automatlådan DSG,
som är tillval, men just nu inte
prissatt p.g.a WLTP-övergången.
Bilen fås även med 1.5 TSI på 150
hästar, samt dieslar på 115 och
150 hk.
Instegsmodellen kostar drygt
23.000 och erbjuder exempelvis AC, autobroms, läderratt och
regnsensor. Style-utförandet för
cirka 2.500 fyller på med parkeringsradar, adaptiv farthållare,
större mediaskärm och lättmetallfälgar.
Sport-utförandet
innehåller även digitala mätare,
klimatanläggning och LED-strålkastare, men erbjuds inte med
den minsta motorn. Då får man
nöja sig med sportpaketet för 600
euro, som innebär röda bromsok,
svart innertak, tonade bakre rutor och körprofilväljare.

Vågar lämna vägen
Bland övriga tillval kan nämnas
parkeringsassistent 235 euro,
backkamera 282, elmanövrerad
baklucka 482, dragkrok 1174, panoramataklucka 1.300 och läderklädsel 1.700 euro.
T-Roc är den enda av de provade bilarna som finns med fyrhjulsdrift, men då i kombination
med dieselmotor på 150 hästar.
Det gör att priset börjar på 32.500

VW T-Roc 1.0 TSI Style
Mått: 423 x 182 x 153 cm.
Axelavstånd: 259 cm.
Markfrigång: 17 cm.
Vändcirkel: 10,7 m.
Vikt/last: 1.280/500 kg.
Släpvagnsvikt: 630/1.300 kg.
Bagage: 445/1.290 liter.
Däck: 215/60-16.
Motor/effekt: R3 1.0 turbo
12V/115 hk.
Växellåda: 6-växlad manuell
Prestanda: 10,1 s/187 km/h.
Förbrukning: 6,2 l/100 km.
CO2-utsläpp WLTP: 139 g/km.
Tankvolym: 50 liter.
Pris: 25.708 euro.

och går upp till knappt 37.000 för
Sport-versionen med DSG-låda.
Med fyrhjulsdrift minskar också
bagagevolymen med 53 liter.
Sammantaget är VW T-Roc en
trevlig bekantskap. Bilen håller
genomgående hög klass, men
konkurrensen är hård och nästa
år ökar den även internt när den
mindre Polo-baserade T-Cross
tar plats.
Text & foto: Jonny Mattsson

Fartfylld formgivning med ärtiga färger, stora fälgar och kromade detaljer bidrar till att Seat Arona ger ett trendigt och attraktivt intryck.

Temperamentsfull spanjor övertygar
Ett intressant alternativ till testtrion är den bil
som vunnit del flesta jämförtesterna i motormedia på
sistone. Seat Arona är baserad på småbilen Ibiza, en
systermodell till VW Polo.
Arona är således i allt väsentligt samma bil som den
kommande VW T-Cross,
som alltså är ett nummer
mindre än den provade TRoc.
Känslan bakom ratten är
att skillnaderna mot T-Roc
är ytterst små. Bilen går och
känns i princip likadan. Kupéutrymmen är i princip
likvärdiga och detaljkvaliteten på samma nivå. Under
huven finns samma enlitersmaskin, på 95 eller 115
hästar och med automatlåda som tillval. Dieslarna
är 1.6 TDI på 95 eller 115 hk.
Arona fås i fyra utrustningsvarianter, där den
enklaste endast fås med
minsta motorn och sportiga
BILAR

FR endast med 115 hk. Från
och med november levereras den även med 1,5-litersfyra på 150 hk.
På vägen går den spanska
crossovern tyst och stabilt,
med direkt styrning. De små
yttermåtten och de snabba
reaktionerna gör stadskörningen till ett nöje. Sikten
är god och förarplatsen håller god koncernstandard.
Sportstolarna är en god anledning att välja FR-versionen.
Som tillval finns digitala
mätare för 450 euro, adaptiv farthållare för 529 och ett
siktpaket med parkeringsradar och -assistent samt
backkamera för 644. Metalliclacken går på 495, så totalt hamnar man på drygt
25.000, vilket är samma som
T-Roc i Style-utförande.
Som helhet ger Seat Arona
mycket bil för pengarna och
känns som ett av de bästa
köpen i klassen just nu. (JM)
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4-hjulingar – kraft och kvalitet!
Alterra 450 T3b
4 WD, 450 cm3

7.290,-

.
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Alterra 700 XT EPS T3b

Alterra 700 TRV XT EPS T3b

Alterra 1000 TRV XT EPS T3b

4 WD, 700 cm

4 WD, 700 cm

4 WD, 1000 cm3

3

10.990,-

3

11.490,-

14.690,-

Mångsysslaren för hem, lantbruk och entreprenad.
Lika användbar sommar, höst, vinter och vår.
200-SERIEN

LÄTT OCH MYCKET KOMPAKT MÅNGSIDIG LASTARE
Midjestyrd – perfekt för grönytevård,
trädgårdsanläggning, Lätt att köra
och säker att använda.......................Pris fr.15.090,-

600-SERIEN

KRAFT OCH MANÖVRERINGSFÖRMÅGA
Utmärkt manövreringsförmåga
– också i trånga utrymmen.
Optidrive™-drivsystem. .................. Pris fr. 34.629,-

400-SERIEN

LÅG ARBETSVIKT, ENKEL OCH EKONOMISK
Perfekt för husägare, häststall, lantbruk
och liknande lättare proffsarbete.
Omfattande redskapsutbud ........... Pris fr. 21.456,-

700-SERIEN

VÅR STÖRSTA OCH STARKASTE AVANT
Största lyftkapacitet, dragkraft och
körhastiget – upp till 30 km/h.
Optidrive™-drivsystem. .................. Pris fr. 40.750,-

500-SERIEN

OSLAGBART PRIS-/PRESTANDAFÖRHÅLLANDE
Enkel, effektiv hydraulik – bra kraft och låga
driftskostnader. Betydligt mer lyft- och
dragkapcitet än 400-serien. ............Pris fr. 26.235,-

E-SERIEN

HELT ELDRIVEN AVANT
Perfekt för inomhuskörning samt i
utrymmen som inte tillåter
avgasutsläpp eller buller................Pris fr. 34.886,-

SAMTLIGA PRISER ÄR INKL. MOMS
MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022
MÅN-FRE 08–17 (TORSD fr.o.m. 4.10: 08-17.30) LÖRD 29.9 09–14
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BIL

verkstan
i Mariehamn

Serva bilen hos oss.

Vi öppnar
inom kort...

Bilservice • Plåtskador • Lackering

Däckförsäljning • Förvaring

Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn
Johnny tel. 0400 804 190 • Micke tel. 0457 342 4264

Exide är originalet.

Ett brett sortiment bil-, båtoch fritids

BATTERIER

– Bra batterier håller längre och ger
bättre effekt och driftsäkerhet.
FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax

CITROËN

Auktoriserad
VVS-installatör

...i nya
fräscha
lokaler!
Tel. 525 901 • info@primalube.ax

5 ÅRS
GARANTI

– VI KAN SERVICE OCH DÄCK –

PAKETBILAR

UTAN KMBEGRÄNSNING!

KANONPRIS PÅ
VÅR DEMOBIL!

CITROËN JUMPY
PRIS FR. 26.747€

CITROËN JUMPER
PRIS FR. 29.439€

NYHET! INOM KORT FINNS JUMPY ÄVEN MED FYRHJULSDRIFT!
+600,- lev.kostn. tillkommer
UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: måndag-fredag 9–17, lördag 11–14
www.bilcenter.ax

PRIVATLEASING
& AVBETALNING
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NYHETER!

KAMPANJPRIS PÅ VÅRA
2018-ÅRS MODELLER!
NU 500€ UTRUSTNINGSFÖRMÅN PÅ KÖPET!

NYA CAN-AM T3B TRAKTORER

60 KM/H

MED TOPPFART
FINNS NU I LAGER!

TRAKTORREGISTERAD!

FRÅN

CAN-AM 450T3
FRÅN

9.990,-

EXKL. LEV.KOSTN.

7.490,EXKL. LEV.KOSTN.

NU 600€ UTRUSTNINGSFÖRMÅN PÅ KÖPET!

FÖR DEN UNGA
CHAUFFÖREN!

CAN-AM DS 90
FRÅN 2.890,-

Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–17, lörd 9–15

5

Helt nya Ford Focus
Från

199€/mån

FORD GARANTI
år eller
100 000 km

*

ränta 1 % + kostn.

Välkommen på provkörning!
Helt nya Ford Focus är rymligare än någonsin: mera både huvud- och fotutrymme och
ännu större bagageutrymme. Nya FordPass Connect-modemet gör det möjligt att bl.a.
fjärrlåsa/-öppna bilen med en smarttelefon. Avancerade Ford Co-Pilot350-teknologier,
såsom aktiv farthållare med Stop & go-funktion och filövervakningssystem ger en
bekvämare och tryggare körupplevelse.

ford.fi
Helt nya Ford Focus från 22.291,70 € (skattefritt rek.pris 19.020 € + beräknad bilskatt med CO2-utsläpp 126 g/km
2.671,70 € + 600 € lev.kostn.). Ford Focus modellers CO2-utsläpp 119–159 g/km och förbrukning 4,5–7,0 l/
100 km (nytt mätningssätt). *Ford Credit-exempel / Focus Trend 1.0 EcoBoost 100 hk 5-dörrar M6. Bilens
pris inkl. lev.kostn. 22.291,70 €. Handpenning 2.990 €, kreditens uppläggningskostnad 190 €, kredit 19.301,70 €.
Lånetid 61 mån, sista stora rat 9.000 €, ränta 1 %, behandlingskostn. 12 €/mån, månadsrat 199 €.
Kreditkostnad 1.638,30 €, kredit + kostnader 20.940 €, verklig årsränta 2,28 %.
Förutsätter godkänt kreditbeslut och kaskoförsäkring. Bilen i annonsen är extrautrustad. Stop & Go-funktion
och filövervakningssystem endast till modeller med automatväxel.

Västra utfarten, tel. *5252, Tom Enestam 525 303, Tony Sommarström 525 309
Bilförsäljning: vard. 9–17, lörd. 11–14. www.motorcompany.ax
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Hyundai Ioniq Hybrid Style Aut. -17

VW Passat Sportscombi Plug-In Hybrid -16

26.900,-

38.900,-

Medk. 11 tkm. ABS, adaptiv farthållare, Ålandssåld,
antisladdsystem, antispinn, Aux-in, backkamera, CD/
Radio med Bluetooth, En ägare, färddator, farthållare, förarstol med minne, multifunktionsratt, m.m.

Medk. 36 tkm. ABS bromsar, adaptiv farthållare,
antisladdsystem, antispinn, backkamera, CD/Radio
AUX USB BT, dragkrok elektrisk, elbaklucka, elhissar
fram och bak, eljusterbar förarstol, färddator m.m.

Mazda CX-3 2.0i Premium + Aut. - 17

Mercedes B 170 -08

Ålands bästa
pris på däck!
Vinterdäck

80,-/st
195/65R15 nya dubbdäck från 80,-/st

205/55R16 nya dubbdäck från

Självklart ﬁnns andra dimensioner!

23.900,-

9.800,-

Medk. 16 tkm. ABS bromsar, airbag förare & passagerare, antisladdsystem, antispinn, Aux-in, CD/Radio
med Bluetooth, centrallås fjärrstyrt, dimljus, färddator, farthållare, Isofixfästen m.m. m.m.

Medk. 114 tkm. ABS bromsar, antisladdsystem,
antispinn, CD/Radio, färddator, farthållare, Isofixfästen, klimatanläggning, multifunktionsratt,
parkeringssensor fram & bak, servicebok m.m.

Audi S8 5.2 V10 Aut Quattro 450hk -06

Volvo XC90 D5 Aut. 4wd Inscript. 7-s -15

27.900,-

54.900,-

Medk. 180 tkm. 4wd, ABS bromsar, airbag förare &
passagerare, CD/Radio, centrallås fjärrstyrt, dimljus,
elbaklucka, färddator, farthållare, klimatanläggning, multifunktionsratt, navigation m.m.

Välkommen!

Medk. 141 tkm. 4wd, 7-sits, ABS bromsar, airbag
förare & passagerare, CD/Radio med Bluetooth,
dragkrok elektrisk, elbaklucka, färddator, farthållare, förarstol med minne, helljusautomatik m.m.

Uppgårdsvägen 3, Dalbo . Vardagar 10–17
Tel. 13 300 • info@primabil.ax • www.primabil.ax

■ Däckförsäljning ■ Hjulskifte ■ Däckhotell ■
Hjulinställning ■ Bilverkstad

JP SERVICE

Torpvägen 3, Kattby, Hammarland • Tel 0400 529 392 / 040 524 4928

NY NISSAN QASHQAI
Fr.

26 450 €

•
•
•
•

Intelligent Around View Monitor
- kamerasystem
Intelligent autobroms
Intelligenta adaptiva strålkastare

AUTOMATVÄXELLÅDA 0 € DIN FÖRGÅNG ÖVER 1 800 €

NY
N
Y NISSAN
NISSAN Q
QASHQAI

Fr.

26 450 €

•
•
•
•

Intelligent Around View Monitor
- kamerasystem
Intelligent autobroms
Intelligenta adaptiva strålkastare

AUTOMATVÄXELLÅDA 0 € DIN FÖRMÅN ÖVER 1 800 €
EU-kombinerad förbrukning och C02-utsläpp (den gamla testmetoden, NEDC): Nya QASHQAI (J11B) -modeller: 3,8-5,8 l/100 km, 99-134 g/km. Nissan QASHQAI fr. 26 450 € (inkl. leveranskostnad 600
€). Bruksförmån fr. 415 €, fri bilförmån fr. 565 €. *Erbjudandet gäller DIG-T 115, DIG-T 163, dCi 110 (Euro 6b), dCi 130 –versioner. Erbjudandet gäller nya beställnings- och köpeavtal till privatpersoner
t.o.m. 30.9.2018. Det finns ett begränsat antal bilar. Vi förbehåller oss rätten till förändringar. Bilen på bilden är extrautrustad.

Vikingagränd 7, Mariehamn
Bilförsäljningen är öppen: mån-fre 09.00-17.00

www.bifa.ax
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Björn Holmqvist hittade sin
Rolls-Royce Silver
Cloud från 1957 för 10–
15 år sedan. Då hade
bilen stått stilla i
36 år.

Kunglig glans vid
n En regnig septembermorgon fick Kastelholms slott det besök som slottet förtjänar.
På parkeringen radade nämligen Bentleyoch Rolls-Royce-bilar upp sig. Pråligt, kunglig glans och bilbyggarkonst på samma
gång.
Under ledning av Michael
Andersson, som själv körde sin
Bentley Mulsanne Turbo från
1983, besökte en grupp entusiaster Åland för att se på omgivningarna och köra sina klenoder.
När Ålandstidningen kommer
till parkeringen är bara Björn
Holmqvist på plats, resten av
gänget går på visning av slottet.
Men Björns Rolls-Royce Silver
Cloud från 1957 räcker gott och
väl att tala om så länge.
Med den klassiska karossen
kan man nästan se framför sig

hur den engelska drottningen
vinkar till massorna från baksätet.
– Jag har haft den i 10–15 år,
dessförinnan hade den stått i 36
år, berättar Björn Holmqvist.
Ett omfattande renoveringsarbete har återställt Rollsen till
sin forna glans. Nu står den i
regnet i Sund och spinner nästan ljudlöst på tomgång. Björn
berättar, till reporterns förvåning, att bilar som hans faktiskt
inte är så dyra att köpa.
– Men det kostar att hålla
dem igång, Reservdelarna är

Ett glatt gäng svenska bilentusiaster med en hel flotta av Rolls-Royce och Betleys – och en Lancia utöver det vanliga
– samlades vid Kastelholms slott i september. Från vänster: Jan Wallberg, Michael Andersson, Clifford Hellsén, Eva
Andersson, Siv Hällsén, Stirling Sjöö, Kenneth Palm, Tomas Lemistö, Maria Green, Joakim Tunhamar. Knästående sitter
Per Erlandsson.
Foto: Robert Jansson

rät dyra, säger Björn Holmqvist
som också berättar att kvar
hemma i garaget står ytterligare
en Rolls-Royce och att den är av
årsmodell 1936.
– De är bekväma att åka i, säger han.

Lever för sina bilar
Snart ansluter resten av gänget
efter visningen, och genast sätter
både snacket och tråkningarna
dem emellan igång. Det är uppenbart att de lever för sina bilar.
Michael Andersson visar upp

sin Bentley, som har en spännande historia.
– Den byggdes i Crewe på beställning från Förenade Arabemiraten, med 99 procents säkerhet för kungahuset, säger
Michael Andersson.

FREDAG 28 SEPTEMBER 2018

21

Joakim Tunhammar visar upp den mäktiga turbon i sin Rolls-Royce.

Få kylarprydnader är så legendariska
som Rolls-Royce ”Spirit of Ecstasy”.

Michael Andersson ville hedra sin Bentley Mulsanne och dess ursprung i Förenade Arabemiraten med en gyllene kaftan.

”Av de 59
högerstyrda
bilarna är detta
nummer ett,
den första som
tillverkades.”

I Michael Anderssons Bentley finns –
förstås – en hållare för champagne. I
en lyxbil ska lyxliv kunna levas.

slottet
Med sig i bilen har han bilens
fulla historik som visar att bilen
skeppades från engelska Crewe
till flygplatsen i Frankfurt. Sedan transporterades den med
flyg till Dubai klockan 22.00 den
16 december 1982 med PanAm
cargo. På planet fanns det dessutom en andra Bentley, likadan
i stort, men svart.
– De har dessutom fått skriva i papperen att bilen inte är
gjord för att hamna i Israel,
det finns ett intyg på det, säger
Michael Andersson.

Samma koncern
Att sällskapets bilar domineras
av Bentley och Rolls-Royce är
ingen tillfällighet. De två märkena är nämligen i mångt och
mycket samma bilar.
– När Bentley gick i konkurs
1931 köpte Rolls-Royce upp
märket. Men då ville alla ha en
Rolls, så produktionen av Bentley var låg.

I samlingen på parkeringen
utanför Kastelholms slott finns
också en katt bland hermelinerna. Det är Per Edvardssons
Lancia Aurelia B24 Spider från
1955 som i sin smäckra lilla kaross, trots sin litenhet, står ut
jämfört med de stora britterna
på mer än ett sätt. Dels är den
högerstyrd, tvåsitsig och flärdfullt sportig på det där speciella
50-talssättet.
Men framför allt är den, som
en i sällskapet uttrycker det,
mer värd än de andra tillsammans. 2014 såldes en renoverad
Aurelia Spider för inte mindre
än 1,815 miljoner dollar på auktion i USA.
– Men jag har inte renoverat
för att sälja den, slår Per Edvardssons fast.
1955 tillverkades bara 239 bilar av modellen, och av dem var
59 högerstyrda. Det har drivit
upp priset på de som finns kvar.
Men Per Edvardssons bil har

Per Edvardsson glider in i sin Lancia Aurelia B24 Spider. Den minsta bilen är också
den klart mest värdefulla bilen i samlingen. Men Per säger att han inte tänker skiljas
från sin ögonsten.

ytterligare en speciell sak som
talar för den är lite finare än de
övriga.
– Av de 59 högerstyrda bilarna
är detta nummer ett, den första
som tillverkades.

Ökade med Turbo R
I den uppställning av bilar som
det svenska sällskapet har med
sig är det flera som delar DNA,
med Bentley som det lite sportigare märket.
– Min Bentley Mulsanne är
byggd på Rolls-Royce Spirit.
Men då stod Bentley bara för
fyra procent av den totala tillverkningen hos Rolls-Royce. Då
ville man göra fjädringen lite
stadigare och 1986 kom Turbo
R (R:et står för ”roadholding”,
väghållning). Då ökade Bentley
väldigt mycket som 1987–1988
stod Bentley för runt 40 procent
av tillverkningen, säger Michael
Andersson.
Å andra sidan kan Ålandstid-

ningens team slå fast att också
Michael Anderssons bil klarar
sig fint på slingriga åländska
vägar. Med fotografen i framsätet och reportern i baksätet, där
man ska sitta i en bil som den
här, spinner Bentleyn fram som
den vore byggd för just dessa
vägar. Och när vi ändå är inne
på baksätet, de mjuka röda lädersätena bjuder på en ypperlig
komfort. Och hade det inte varit
för att undertecknad varit i tjänst
hade nog champagneflaskan,
som står i sitt ställ mellan framstolarna, kommit i bruk. Är det
lyx så är det.

Förgyllda detaljer
Att Michael Anderssons Bentley fick inleda sitt liv i Förenade
Arabemiraten syns. Dels i den
speciella färgen på inredningen
som formligen skriker kunglighet, dels i de förgyllda delarna.
De förgylldes på plats.
– Men på backspeglarna har

det nötts bort av solen. Man ser
bara att de har en lite annan färg
än kromdelarna, säger Michael
Andersson.
Själv ville han under en resa
hylla sin bils historia. Efter lite
grävande i det stora bagageutrymmet drar han fram en kaftan
broderad i gyllene trådar och
en fez. Glatt poserar han sedan
framför sitt arabisk-engelska
fullblod.
Allt medan regnet strilar ned
från en för dagen trist grå himmel rullar sedan den extraordinära samlingen bilar vidare på
väg mot nya åländska sevärdheter. Slottet står kvar, men utan
den extra kungliga glans ädla bilar givit det för en stund.
Text: Jonas Bladh

jonas.bladh@alandstidningen.ax
tel: 26 638

Foto: Robert Jansson
robert.jansson@alandstidningen.ax
tel: 26 650
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De allra flesta använder sina fyrhjulingar
till praktiskt arbete,
säger samtliga återförsäljare som Ålandstidningen talat med.
Foto: Wikimedia commons

Fyrhjulingar ökar
n För ett par år sedan ändrades reglerna
för ATV-maskiner, eller fyrhjulingar. Det har
gjort att försäljningen på Åland närmar sig
en fördubbling.
– Jag kan inte riktigt förstå vad som hänt
annat än att folk är sugna på fyrhjulingar,
säger Kim Grandell hos Jussis motor.
Försäljningen av ATV, all-terrain
vehicle, eller fyrhjulingar som
vi säger till vardags, har ökat
snabbt de senaste två åren. Redan när augusti summerades
hade fjolårets försäljning av
traktorregistrerade fyrhjulingar
tangerats.
De försäljare Ålandstidningen
talat med pekar på en viktig anledning till ökningen: att regelverket ändrades för ett par år
sedan så att fyrhjulingarna nu
registreras som traktorer och
därmed får köras på allmän väg.
Dessutom höjdes den tillåtna
maxhastigheten från 40 till 60.
– När de nu är traktorregistrerade får man köra på vägarna
och åka runt i byarna med dem,
säger Krister Ljungdahl på
Ljungdahls Motorverkstad.
– De blir lite mer intressanta
när de får köra 60 i stället för 40.
Dessutom har det kommit fler
modeller, säger Rasmus Sandström hos Byggvaruhuset.

Praktiskt verktyg
Samtliga återförsäljare menar
att fyrhjulingarna i allt mindre
utsträckning används för nöjeskörning. I stället ses de som ett
praktiskt verktyg både för den
”vanlige” användaren, men också för en del yrkesgrupper.
– De flesta använder dem för
praktiskt arbete, men har den i
skogen när veden ska in till exempel. Fyrhjulingar är ofta mer
praktiskt än en traktor eftersom
de är smalare och tar sig fram
mellan träden, säger Rasmus
Sandström.
– Hos bönderna står nästan
alltid en fyrhjuling vid trappan,
och används i stället för den lilla
traktorn. Det är lite lättare att
stiga av och på, lite smidigare att
använda helt enkelt, säger Krister Ljungdahl.
Även Kim Grandell menar att
få använder fyrhjulingar för nöjeskörning.
– Det är nog bara 10 procent

Nyregistrerade traktor-ATV på Åland
Märke

2016

2017

Can-Am

16

12

1-8/2018
5

Polaris

7

7

4

Trapper

4

3

1

Linhai

1

13

3

Kuba

-

2

16

Arctic Cat

-

1

3

Honda

-

1

2

Yamaha

-

1

-

Avant

1

3

-

John Deere

-

1

-

TOTALT

29

35

35

Per augusti:

20

27

Källa: Fordonsmyndigheten

som använder för nöjeskörning,
resten använder den den praktiskt i trädgården, i skogen eller
för att ploga.

Konkurrent till mopedbilar
Att fyrhjulingarna numer blir
typgodkända som traktorer har
också gjort att de blivit attraktiva
konkurrenter till mopedbilarna.
– 15-åringar får ta traktorkort,
och då blir det ett intressant alternativ till mopedbilarna, säger
Rasmus Sandström, men til�lägger att de nya reglerna också
innebär förbehåll.

– Kanske inte alla tänker på
att det är hjälmtvång när man
kör traktorregistrerad fyrhjuling.
Grundregeln man kan hålla sig
till är att i en traktor med hytt
behöver man ingen hjälm, men
en traktor utan hytt då ska man
ha hjälm.
Att fyrhjulingarna blivit allt
mer användbara på allt fler områden syns tydligt om man tittar i
tillverkarnas tillbehörskataloger.
En uppsjö av allehanda sorters
vagnar, skogskranar, gevärshållare, plogar... Listan på praktiska
tillbehör kan göras lång.

– Det börjar nästan bli lite löjligt, det finns snart mer tillbehör
till de här än till vanliga traktorer, säger Kim Grandell och berättar att man kan koppla både
harvar och grävaggregat till vissa
fyrhjulingar.

Plog och vinsch
Krister Ljungdahl säljer de flesta
av sina fyrhjulingar i paket med
ett eller två tillbehör.
– På sommaren har vi ett paket
med vagn och förvaringslåda,
och på vintern är det plog och
vinsch. Men sedan kan man göra beställningen individuell efter
behov.
Av allt att döma kommer den
totala statistiken med råge slå
fjolårets 35 sålda maskiner.
– Sommaren var ganska lugn,
men nu har det dragit på lite
igen, säger Krister Ljungdahl,
som dock påpekar att det var ännu större försäljning för sju-åtta
år sedan.
– 2010 och 2011 sålde vi 51 och
52 fyrhjulingar.
Är det de som byts ut nu när
försäljningen går upp igen?
– Nej, det är ganska få som byter
till en nyare modell. Det är lite
synd, det finns en marknad för
begagnade fyrhjulingar.
Jonas Bladh

jonas.bladh@alandstidningen.ax
tel: 26 638
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Vi gör BilLivet enklare™

20%

41-C4007065
Castrol Magnatec
5W-40 C3
Ord.pris 51,95

36:HÖSTENS RENASTE KOMBO!

SONAX Intensiv
41-SO615300 Avfettning
41-SO230400 Fälgrengöring
Rengör hela bilens utsida.

9

90
/st

42-PT900065
Däckkärra
Ord.pris 63,95€

rabatt på alla
torkarblad

50:-

40-21619
Spilloljedunk
14 liter

7

50

Mekonomen Åland
Vikingagränd 11, Mariehamn
Öppet vard. 8:30 – 18, lö. 10 – 15
Tel. 018-28848

Nu är det dags för höstservice av båtmotorn.

Vi utför SERVICE och
tillhandahåller RESERVDELAR

Vi välkomnar Stefan Sirén till oss

Fr.o.m. 8 oktober finns Stefan hos oss, med 39 års erfarenhet
i branschen hjälper han dig med service och reservdelar.

Testa oss när det gäller, välkommen in!

Grindmattesvägen 3, Mariehamn +358 18 28127, +358 457 595 7718, brinktec.aland@gmail.com
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UNDER STUDENTREVOLTENS ÅR 1968, DÅ PROTESTVÅGORNA GICK HÖGA
OCH GAMLA KONVENTIONER KASTADES ÖVERBORD, PRESENTERADES EN
HANDFULL BILMODELLER SOM REPRESENTERADE DET RAKT MOTSATTA.
TRE TYSKA PREMIUMVAGNAR OCH EN ENGELSK KLASSIKER FICK SÄLLSKAP
AV EN KONSERVATIV FRANSMAN SOM KOM ATT ÖVERLEVA DEM ALLA.

Stjärnan visade
n Medan husockupanterna tågade i Paris finslipade tyska
ingenjörer tre bilmodeller som blev avgörande för sina respektive
tillverkare. Audi, BMW och Mercedes har på fem sekel blivit en
viktig ryggrad i den tyska ekonomin.

Mercedes-Benz Compact, eller
/8 (Strich Acht) som den kallas
efter lanseringsåret i hemlandet,
var helt nyutvecklad med fokus
på säkerhet. Modellen som tog
över efter fenmodellen och blev
en formidabel succé.
Designmässigt var den nya
Mercan elegant men samtidigt
vardaglig. Bilen blev en favorit i
taxileden, men platsade lika bra
på direktörsparkeringen och i
diplomatkvarteren.
Den var även startpunkten
för märkets lönsamma lista på
tillvalsutrustning. Becker-radio,
elfönsterhissar, luftkonditionering, läderklädsel och taklucka
kunde höja slutpriset rejält.

Femcylindrig föregångare
Modellens höga tekniska kvalitet gav lång livslängd. Dieselmodellerna spelade här huvudrollen och stod för halva produktionsvolymen på 1,98 miljoner
bilar fram till 1976 då avlösaren
123-serien lanserades. Det var
lika många bilar som Mercedes
hade byggt under hela efterkrigstiden förut.
Modellen blev 1974 också världens första personbil med femcylindrig motor, i form av dieselmodellen 240D 3.0 och 300D.
Compacten var även den mest
sålda bilen i Västtyskland 1974,
före alla Folkvagnar, Kadetter
och Taunusar.
Bensinfyrorna såldes i över en
halv miljon exemplar och sexorna på 2,3, 2,5 och 2,8 liter nå-

got färre. Compacten fanns från
1970 även i en kupéversion som
rullade ut i 67.000 exemplar och
i dag är en eftertraktad klassiker.

Förenar lyx och prestanda
Även de tyska konkurrenterna
BMW och Audi visade båda nya
stora bilar för 50 år sedan. Sexcylindriga BMW 2500 och 2800
med internkoden E3 var märkets
första moderna stora bil.
Med en längd på 4,7 meter
hörde den då till representationsklassen. Modellen hade
stora glasytor som gav god sikt
och en luftig kupé. Serien omfattade senare 3,0 samt 3,3litersversioner, samt en förlängd
kaross.
Den raka sexan fick 1971
bränsleinsprutning och 3.0Si
med 200 hästar hade respektingivande prestanda: 0-100 under
åtta sekunder och 210 i toppfart.
Den var under en period i mitten av 1970-talet bankrånarnas
absoluta favoritbil i Stockholm,
lättstulen och betydligt snabbare än polisens Valianter.

Fanns även som coupé
Med E3 kom de dubbla strålkastarna som i tre årtionden var
märkets signum och den berömda verktygslådan som var infälld
i trunkluckan. Motorn med beteckningen M30 var en framsynt
konstruktion som levde kvar till
ända till 1996.
E3-modellen tillverkades till
1977 och rullade ut i 220.000 ex-

emplar innan den efterträddes
av 7-serien.
Den snarlika kupémodellen E9
med beteckningen 2800 CS, var
en vidareutveckling av 2000CS.
Fronten förstorades för att rymma den raka sexan och fick samma utseende som sedanen. E9kupén byggdes av karossfirman
Karmann i 30.500 exemplar till
1975. Året därpå lanserades den
nya 6-serien.

Bilen som räddade VW
I höst är det 50 år sedan Audi 100
premiärvisades. Modellen började utvecklas under den period
då Daimler-Benz ägde Audioch DKW-bolaget Auto-Union.
Innan den nya bilen var klar såldes bolaget till Volkswagen, som
ville åt den nybyggda fabriken i
Ingolstadt för att kunna bygga
fler Bubblor.
VW gav order om att avbryta
alla utvecklingsprojekt, men
det fanns en ingenjör som inte
trodde att svansmotorkonceptet skulle överleva. Hans team
fortsatte utveckla den nya bilen
i hemlighet och när prototypen
var klar ändrade sig VW:s ledning.

Nyckeln till framgång
Audi 100 blev inte bara en kommersiell succé, utan visade
även vägen till en hel serie av
nya framhjulsdrivna modeller
med vattenkylda motorer. Mellanklassaren Audi 80 från 1972
var en teknisk föregångare och

En svart Mercedes väcker fortfarande respekt bland betraktarna. Den här välskötta

valdes till årets bil 1973. Tekniken återfanns även i VW Passat
som introducerades samma år.
Även Bubblans efterträdare

Golf bygger på samma teknikkoncept med stor andel gemensamma komponenter som ger
skalfördelar.

Imponerande herrklubb på hjul
Jaguar XJ-serien,
som introducerades på Parissalongen 1968, ersatte flera
äldre modeller, framför allt den
populära S-Type och kom att
stanna i produktion i nära 20 år
med den raka sexan. V12-modellen levde kvar ända till 1992.
De tidlösa svepande linjerna
i kombination med kraftfulla
raka sexor och hög komfort var
den engelska lyxbilens trumfkort. Svällande lädersäten och
BILHISTORIA

Fronten på Jaguar XJ 6 med de
runda formerna och dubbla strålkastare ger ett farthungrigt intryck.
Bilen på bilden är en av de sällsynta
handbyggda kupéerna.
Foto: Jonny Mattsson

högglanspolerade valnötspaneler höll traditionen vid liv.
En udda detalj var att bilen
hade två separat bränsletankar
på 45 liter vardera, med egna
påfyllningslock framför trunkluckan.
En förlängd version med
bättre benutrymme i baksätet
lanserades 1972. XJ-modellen
fick två större uppdateringar,
1973 och 1979. Med serie 2 kom
högre placerade stötfångare

och en mindre grill, samtidigt
som instrumentpanelen moderniserades. Den långa hjulbasen blev standard 1974 och
den mindre motorn ersattes
1975 av en på 3,4 liter med väsentligt högre vridmoment.
Serie 3 fick en lätt förnyad
design med ändrad taklinje
som gav större glasytor och
bättre innerutrymmen, samtidigt som ventilationsrutorna
i framdörrarna slopades och

nya gummiklädda stötfångare
infördes. Effekten i 4,2-motorn
var nu 208 höstar, 20 mer än
vid starten.
Trots känsliga aluminiummotorer och en servicekrävande konstruktion överlag så
tillverkades totalt 318.000 bilar
i XJ-serien, varav drygt 10.000
hardtop-kupéer och 30.000
med den legendariska men erkänt törstiga V12-motorn på
5,3 liter från E-Type. (JM)

1968
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vägen

Fransk långkörare fyller 50
BILHISTORIA Peugeot 504 lanse-

rades något försenad hösten
1968 på grund av studentrevolterna och utsågs till Årets bil i
Europa 1969. Juryn lade vikt
vid komforten, utrymmena och
tekniken. Bilen hade individuell hjulupphängning och skivbromsar runt om, ovanligt på
standardbilar då.
504:an hade modern kilformad design signerad Pininfarina och var för många välkommet ofransk. Den låga huven
blev möjlig tack vare att motorn
lutades 45 grader och vinkeln
på bakluckan gör att modellen
skiljer sig från mängden.
En linjeskön coupé och en
cabriolet för Rivierans guldgossar introducerades 1969 och är

sällsynta i dag. Den förlängda
kombin, som även fanns i sjusitsigt utförande, kom 1970
och senare även en pickup.
En tvålitersmotor på 104 hk
infördes samma år tillsammans med den legendariska
dieseln, medan toppversionerna fick V6-motor från 1975.
Bakhjulsdrivna 504 efterträdde slitvargen 404 var lika
robust byggd, men som dåtidens bilar även rostkänslig.
Uthålligheten bevisades av
att Safarirallyt 1975 vanns av
svensken Ove Andersson med
en 504 och även 1978 av ett
franskt team.
I Europa byggdes över 3 miljoner innan modellen 1983
helt ersattes av modell 505.

En av de bästa bilar som byggts i
Frankrike kallas Peugeot 504. Den
här dieseln från 1977 i en typisk
70-talsfärg ställdes ut i Ånnaboda
2013.
Foto: Jonny Mattsson

Bilen tillverkades också i Argentina 1969-99 och i Nigeria
1968-2005. Modellen är därför
fortfarande populär i Afrika.
Den sista 504:an blev en pickup med dubbelhytt som byggdes i Kina ända till 1997. (JM)

Svensk
lyxbil
gör debut

BILHISTORIA Volvos modellut-

dieseln från 1971 är en av ett fåtal bevarade av kompaktmodellen på Åland.

Rymliga och välbyggda Audi
100 fanns som två- och fyradörrars sedan samt tvådörrars 100 S
Coupé med linjeskön fastback-

kaross. Totalt byggdes drygt
827.000 bilar fram till 1976, varav
30.000 kupéer.
Text och foto: Jonny Mattsson

bud kompletterades 1968 med
lyxversionen av 144 som fick
rak sexa och därmed beteckningen 164. Modellen har stående grill i god lyxbilsanda,
blanklister runt hjulhusen
samt tio centimeter förlängd
hjulbas och front för att rymma den längre motorn B30, i
början på 130 hästar DIN, senare 160 med bränsleinsprutning.
På insidan fick den en kort
växelspak, tjockt ylletyg på stolarna, textilmattor på golvet
och ett baksäte för två personer
med ett nedfällbart armstöd i
mitten. Snart fick bilen läderklädsel som standard, inbyggda
extraljus och nackskydd. I USA
erbjöds den även med elfönsterhissar, elmanövrerad taklucka, luftkonditionering och
tonade rutor.
Målgruppen var akademiker

Efter flera avbrutna lyxbilsprojekt blev Volvo 164 verklighet 1968. Fronten
med sin höga grill dolde en kraftfull rak sexa som på slutet levererade 160
hästkrafter.
Foto: Pressbild

med goda inkomster som ville
ha något annorlunda. Lyxvolvon blev populär hos advokater, läkare och arkitekter. I
Sverige fick myndigheterna en
inhemsk representationsbil,
samtidigt som företagare och
chefer kunde åka lite finare än
alla anställda i sina 140:or.
Tillverkningen av Volvo 164
flyttades till Kalmar 1974. Metoderna som användes i den nya
fabriken var för tiden mycket

Giugiaros Italdesign fyller 50

Horizon tog Simca till solnedgången

BILINDUSTRI Den välkände form-

BILHISTORIA Golf-konkurrenten

givaren Giorgetto Giugiaros företag Italdesign fyller 50 år i år.
Från hans penna härstammar
en rad bilmodeller som fått klassikerstatus, exempelvis första
generationen av VW Golf och
Scirocco.
Giugiaro jobbade för designstudio Bertone under perioden
1960–1965. Därefter var han hos
Ghia i två år innan han startade
eget, Italdesign Giugiaro.

En tidig designikon är Maserati Bora, liksom Lotus Esprit, en
modell som blev världsberömd
genom Bondfilmen ”Älskade
spion”. Bland övriga framgångsrika bilar finns Alfa Romeo Alfetta GTV, BMW M1, Fiat Panda
och Punto, Lancia Thema och
den ursprungliga Seat Ibiza. Vid
72 års ålder sålde Giugiaro 90
procent av sitt företag till Volkswagen genom dotterbolaget
Lamborghini Holding. (JM)

Horizon var modernt designad
och efterträdde 1978 både den
långlivade Simca 1100 och Sunbeam Avenger.
Modellen valdes till Årets bil
i Europa 1979 och sålde bra till
en början. Den tillverkades i
Simcas klassiska Poissy-fabrik
utanför Paris, men även i England och Spanien och av SaabValmet i Nystad.
Peugeot köpte Simca av

Chrysler 1979 och återupplivade
Talbot-märket från 1930-talet
för att lyckas på exportmarknaderna.
Bilen såldes i Finland av Saabhandlarna, där den fungerade
som komplement i modellutbudet. Akilleshälen var den
gammalmodiga och högljudda
stötstångsmotorn på 1,3 eller 1,5
liter som debuterade i Aronde
redan på 1950-talet.
En efterträdare till den kantiga

moderna. Bilarna flyttades på
batteridrivna vagnar som styrdes av slingor i golvet. Monteringen gjordes av grupper av
bilarbetare som kunde växla
mellan vem som var arbetsledare och vilka arbetsmoment
man gjorde.
164:an tillverkades till 1975,
sista året bara för export, och
kom upp i 153.179 exemplar.
Dess bästa år blev 1974, trots
oljekrisen. (JM)

modellen fanns färdigutvecklad 1985, men PSA bytte strategi och Talbot Arizona döptes i
sista stund om till Peugeot 309.
Därmed försvann Simca/Talbot
från volymmarknaden 1987.
Sammanlagt
tillverkades
869.000 Horizon i Europa, varav
18.000 i Finland. Horizon tillverkades även i USA och såldes
fram till 1990 under namnen
Plymouth Horizon och Dodge
Omni. (JM)
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Jubileumsracing
i Anderstorp

Röken låg tät när
driftingbilarna sladdade
runt banan. Två varv
höll däcken innan det
var dags att gå i depå.

n I år är det ett halvsekel sedan Nordens enda
F1-bana invigdes och dessutom 40 år sedan
det senaste F1-loppet. Det firades med stor
fest i början av månaden.

S

ex år i rad 1973-78 kördes
VM-deltävlingar i formel 1
på Scandinavian Raceway
i Småland. På den tiden hade
Sverige två framgångsrika förare
i klassen, Ronnie Peterson och
Gunnar Nilsson. Loppet 1978
blev det sista på grund av att båda förare rycktes bort samma år.
Örebrosonen Peterson skadades svårt i en startkrasch i loppet på Monza, medan Nilsson
drabbades av cancer mitt i karriären. Utan dem var det omöjligt att hitta sponsorer, samtidigt som bullerkraven började
skärpas.

Fartfylld motorfest
Ett stort jubileumsevenemang
hölls den 8-9 september i år,
med tävlingar i bland annat formel Ford, formel Vee, klassisk
formel 3. Dessutom var det uppvisningar med äldre F1-bilar,
bland annat Ronnie Petersons
klassiska röda March 721X.
Mellan heaten hölls driftinguppvisning med fem bilar som
såg till att hela läktaren sveptes
in i stickande rök från kinesiskt
lågprisgummi. I depåområdet
hölls sportbilsutställning med
inbjudna rariteter, men även
publikens sportbilar fick plats.
Vid jubileumsmiddagen hölls

Depåplatserna var fyllda av tävlingsbilar, mek-tält och husbilar. Här ses några
historiska formel 3-bilar.
Det stora dragplåstret vid 50-årsjubileet på racerbana i Anderstorp var Ronnie Petersons March 721X från 1972. Bakom står den replika i aluminium av en
Lotus 72 som ska placeras ut som landmärke vid infarten till Anderstorp.

prisutdelning samt uppvaktning av klubbaktiva och förare
som var med vid premiären.
Notabelt är att en av de F3-bilar
som deltog i den allra första tävlingen fortfarande är i drift och
tävlade under jubileumshelgen.

Tillbaka i hetluften
På söndagen fick publiken en häftig flyguppvisning av en JAS 39
Draken från flottiljen i Ronneby,
samt flygvapnets team 60 som
bjöd på formationer och trick.

Arrangörerna hade vädrets
makter på sin sida och jubileumshelgen lockade mycket
publik.
En stor del av besökarna var
sådana som var där på 70-talet,
då namn som Niki Lauda, James Hunt och Jacky Ickx gjorde
upp i heta dueller. Även Keke
Rosberg dök upp i startlistan
1978 och fick en snabb karriär
som ledde fram till VM-titeln i
Williams 1982.
I depån fanns möjlighet att be-

kanta sig med foton, förarutrustning och annat material i en minneshörna. Man kunde också detaljstudera Ronnies March som
renoverats till nyskick i Sverige.
Intill stod en exakt kopia av
en Lotus 72 som ska placeras på
en 27 m hög stolpe vid infarten
till Anderstorp. Kommunen vill
skapa en motsvarighet till jaktplanen som står invid E4 i Linköping för att påminna om banans storhetstid.
Den svarta Lotusen är formel
1-seriens mest framgångsrika
modell genom tiderna. Bilen
debuterade 1970 och var revo-

kördes det första Formel Fordtävlingen utanför England i den
nya serien. Sven Åsberg blev utskrattad av pressen när han sa
att man skulle köra formel 1 om
fem år. Allt fler tävlingar ordnades och 1971 körde roadracingVM i Anderstorp. Loppet vanns
av Giacomo Agostini på en MV
Agusta.
Året därpå kördes formel 3 och
1973 var det dags för kungsklas-

sen F1, helt enligt planen. Vinnare blev Denis Hulme, före Ronnie
Peterson och Francois Cevert.
Loppet 1976 blev minnesvärt,
eftersom Tyrrells sexhjuliga bilar
det året tog sin enda dubbelseger
med Scheckter och Depailler.
De hundratalet medlemmarna i klubben växte under
1970-talet till omkring 700 och
man utbildade egna funktionärer. VM i roadracing kördes

lutionerande på en rad punkter.
Kilformen, kylarnas placeringar
på vardera sida om sittbrunnen,
inflyttade bromsar samt ett avancerat hjulupphängnings- och
fjädringssystem gav tekniskt
försprång.
Lotus 72 vann 20 segrar på 75
körda VM-lopp, samt två världsmästartitlar och tre konstruktörstitlar under sex säsonger.
Märket förknippas starkt med
Ronnies karriär eftersom nio av
hans tio segrar i Formel 1 kom
till i Lotus-stallets bilar.
Text & foto: Jonny Mattsson

Från torvmosse till racingmetropol
MOTORSPORT Historien om det

omöjliga, en svensk F1-bana
började 1966 då tre företagare
bildade Anderstorp Racing Club.
I spetsen stod Sven ”Smokey”
Åsberg, som i år skulle ha fyllt
100 år. De behövde en träningsbana, men gick in för en dyrare
internationell tävlingsbana som
kunde locka investerare.
För att få med bygdens företagare byggdes banan så att rakan

kunde användas som flygfält.
Den stod färdig våren 1968 med
en längd på fyra km och en läktare för 3.000 personer. Flygfältet var i bruk ända till 2013, men
fick 2016 förnyat tillstånd och
används åter av sportflygare
och företag i Gislaved-Gnosjötrakten.
Premiären skedde med ett
sportvagnslopp med Joakim
Bonnier som segrare. På hösten

även 1981-90, ITCC 1987 och
superbike-VM 1991.
Efter problem med tillståndet
och ett oväder uteblev publiken
från deltävlingen i roadracingVM 1993 och klubben gick i
konkurs. På hösten startade
verksamheten om och kunde i
år fira banans 50 år. Sammanlagt har klubben ansvarat för
över 50 stortävlingar med EMoch VM-status. (JM)
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TA HAND OM BILEN!

5 00

500

€

Rawlink Bilschampo 1 l

KUMHO.FI

€

Rawlink De-Icer 500 ml

• Kumho-däck
• Även bilservice, Bilverkstan
i Mariehamn, tel. 0457 342 4264

STA NL E Y
KOMPR E S S OR ER
f lera o li ka
m o deller i lager

Stanley däckbytarset

8 4 90

€

JS-Däck
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BU

D

Tel. 16880, 040 729 4200 eller 0400 804 190
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn
Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax

TVÄTTA BILEN
FÖRMÅNLIGT OCH
MILJÖVÄNLIGT!

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

TVÄTTGATAN HÅLLER STÄNGT MÅNDAG 1.10
P.G.A. SERVICE OCH UNDERHÅLL.

Bästa tvättkund!
Den 30.9.2018 kommer Rundberg Bil & Service att byta
tjänsteleverantör i tvättgatan från Juhlapesu till Pesutili.
All överﬂyttning av kundregister sker per automatik, dock är
inte betalningsätt möjligt att överföra.
Anledningen till leverantörsbytet är att kunna ha samma
system (Pesutili) i både tvättgatan och den övre tvätten, den
nya appen fungerar alltså i båda tvättar och du som avtalskund kan välja vilken tvätt du vill använda.
Du som redan använder appen laddar ner den nya appen
”Pesutili”, loggar in med samma e-postadress som du
använt dig av i Juhlapesu och så ﬁnns din bilinformation
där, endast betalkortet behöver registreras på nytt.
Du som ännu inte använder appen kan ta kontakt med
oss på stationen, endera per telefon eller personligt besök så
lägger vi in din kortinformation.
De företag som fortfarande får fakturan per e-post berörs
inte annat än att fakturan från och med november kommer
att komma från Prowash.

Tvätta bilen utan kort, koder eller poletter
Ladda ner appen, registrera dig. Automaten känner igen din bils
registernummer och öppnar dörren efter att du valt tvättprogram. Lätt!

Har du frågor, kontakta oss på så hjälper vi dig.

Rundbergs Bil & Service
Strandgatan 1B, tel. 525 505 • www.rundbergs.com

En efterlängtad nyhet!
TechPack

-50 %

7 tums pekskärm, backkamera, Bluetooth samt Apple CarPlay och Android
Auto -kompatibilitet

Provkör Nya Hyundai i20.
Fundera på vad du vill ha och välj sedan den som ger allt. Nya Hyundai i20 erbjuder den senaste säkerhetsutrustningen,
spännande design, praktiska utrymmen och avancerade uppkopplingmöjligheter. Och mycket annat, läs mer på hyundai.fi

GARANTI
ÅR

UTAN KMBEGRÄNSNING

Nya i20-modeller fr. 15 990 € | i20 automat fr. 17 990 €

Pris inkl. lev.kostnader. Bilen på bilden är extrautrustad. i20 förbrukning 5,7–6,1 l/100 km, CO2 129–137 g/km. TechPack-erbjudande t.o.m. 31.8.2018.

Buckla på bilen...

eller spricka i vindrutan?
I vår bilskadeverkstad blir din bil som ny.
Här gör vi alla typer av bilskadereparationer,
boka en servicetid så tar vi hand om resten.

VERKSTAD & BILAR på Uppgårdsvägen 5 ■ tel. 31 762 ■ www.zebrabil.ax
ÖPPET: mån–tors 8–17, fre 8–16
VERKSTAD: måndag–fredag 8–16

HYUNDAI • DACIA • SUZUKI • ISUZU • BYTESBILAR

