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Volvo och Siemens elbil-satsar
■ Volvo Personvagnar AB och Siemens inleder nu ett omfat-
tande strategiskt samarbete för teknisk utveckling av elbilar. 
Fokus ligger på utveckling av teknik till Volvo C30 Electric. 
De första elbilarna med teknik från Siemens kommer ut på 
Volvos provbanor i höst. Om ett år ska den första provserien 
på upp till 200 bilar tas i bruk. Siemens kommer sedan att ut-
värdera bilarna under verkliga förhållanden. /TT Spektra

Läcker bilder bit för bit
■ Bilbranschens senaste knep för att få mycket publicitet, 
samtidigt som de saboterar affärerna för spionbildsfotogra-
ferna, är att själva läcka bilder till media. Helst en bit i ta-
get. Med bara en vecka kvar tills täckelset faller i Frankfurt 
kommer ännu en diffus bild på helt nya Subaru XV. Det är 
faktiskt allra första gången som Subaru väljer att förlägga 
en världspremiär på en europeisk bilmässa. /TT Spektra
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Linnéa Malmberg, 21 
år och uppväxt på Råd-
mansö, blev den för-
sta kvinnliga vinnaren 
i klubbmästerskapen i 
dragracing för Corvet-
ter på 15 år i Mantorp i 
augusti.
– Det var kul att slå gub-
barna.

Att Linnéa Malmberg blev 
dragracingförare var mest 
en slump. Förra sommaren 
testade hon att köra street-
race på Görla industriområ-
de med sin Corvette C3 från 
1972 och blev fast. I juli för-
ra året tävlade hon på Görla 
första gången.

– Det verkade vara en kul 
grej, säger Linnéa Malm-
berg

Just den gången vann Lin-
néa ingenting, eftersom vin-

naren är den som kör snab-
bast, och Linnéas Corvette 
är betydligt äldre och lång-
sammare. Men i augusti i år, 
på Club Corvette Swedens 
klubbmästerskap i Mantorp 
Park, fick hon chansen. Då 
tävlade Linnéa dragracing 
402 meter i bracket.

Bracket innebär att de täv-
lande bestämmer sig för en 
individuell sluttid för just 
sin bil, och den som kommer 
närmast sin sluttid vinner. 
Alla, oavsett bil, har chan-
sen att vinna.

Lördagen den 13 augusti 
ställde Linnéa upp med sin 
”Oldie”, som alla bilar äld-
re än årsmodell -82 kallas, 
i kvalet där 30 av 75 förare 
deltog i finalen, som avgjor-
des på söndagen. Man täv-
lade i stege – förarna mötte 
varandra, och den som vann 
fick gå vidare, tills det bara 

var två kvar. Och den här 
gången tog Linnéa Malm-
berg hem segern. 

– Jag körde 0,08 över min 
tid i finalen, på 13,7 sekun-
der.

Vann över gubbarna
Priset var förutom en pokal 
också ett års medlemskap i 
Club Corvette Sweden. Och 
de äldre herrarna, som ju 
trots allt är överrepresente-
rade bland racingförarna, 
gratulerade henne.

– En sa att det som en man 
kan, kan en kvinna göra 
mycket bättre. De tyckte att 
det var kul att jag vann. 

Linnéas pappa har själv 
ett antal gamla Corvetter och 
köpte bilen åt henne för att 
hon skulle ha något att åka 
med. Hon kör sin färgglada 
Corvette Stingray även till 
vardags, och Linnéa får ofta 

höra att den är väldigt an-
norlunda.

– Folk tycker det är roligt 
att det är en tjej som kör. 

Förutom tävlingen i Man-
torp har Linnéa deltagit i ett 
par andra privata tävlingar, 
bland annat Run what you 
brung i Tierp, men för att 
tävla nationellt behövs en li-
cens från Svenskt Bilsport-
förbund.

– Nu ska jag skaffa rik-
tig licens och nästa år tävla i 
bracket. Jag vill fortsätta täv-
la på stora, riktiga tävlingar. 
Och någon gång ska det bli 
en snabbare bil. 

Vad är det som lockar 
med dragracing? 
– Det är svårt att förklara, 
men känslan när man kör, 
när man vinner, det är väl-
digt kul, säger hon.

JOSEFINE HAGSTRÖM

– Allting ska stämma, att man ska göra starten bra och sedan resten, säger Linnéa Malmberg.  FOTO: PRIVAT

När man tävlar i  stege möter man varandra tills bara två återstår.  FOTO: PRIVAT

Linnéa Malmberg tog hem segern i klubbmästerskapen med endast 0,08 sekunder över sin valda tid.  FOTO: ANDERS SJÖBERG

Ålder: ■  21 år.
Uppväxt: ■  Rådmansö.
Pluggar: ■  Till marknads-

ekonom i Jönköping.
Kör: ■  Corvette C3 från 

1972.
Familj: ■  Pappa Pierre, 

mamma Gisela och stora-
syster Elin. 

Tog körkort:  ■ ”Så fort 
jag fyllde 18”.

Framtidsmål:  ■ ”Fortsät-
ta ha roligt med bilen. Det 
ska inte blir för avancerat”.

Tutar du på på gubbar  ■

med hatt? ”Bara om de 
inte följer trafikreglerna!”

FAKTA

Linnéa Malmberg 

Linnéa vinner 
över gubbarna

Linnéa Malmberg kör sin Cor-
vette även till vardags och får 
ofta höra att det är roligt att en 
tjej kör.   FOTO: PRIVAT

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste-och förmåns-
bilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla
måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att
service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 l/100 km. CO�-utsläpp 117 – 119. Testerna är gjorda enligt
EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

STOCKHOLMSVÄGEN 39, NORRTÄLJE.
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VÄLKOMMEN MÅN–FRE 9 –18, LÖRDAGAR 10 –14

KIAS SPORTIGA

PRO CEE’D
NU TILL KANONPRIS!

1,6 CRDI KOMFORT
ORD. PRIS FRÅN 201.900:- NU 174.000:-

JUST NU
174.000:-
JUST NUJUST NUJUST NU

174.000:-

JUST NU
168.000:-

MUSKULÖS OCH SPORTIG.
Låg profil, lång hjulbas, kupékänsla och en snygg avslutning.
pro cee’d har det som krävs för den rätta sportiga looken.
17” aluminiumfälgar, sportstolar, spoiler bak och nydesignad
front ingår också i pro cee’d. Den vridstarka och miljöklassade
dieselmotorn och den höga utrustningsnivån gör den trivsam
under längre körningar.

ORD. PRIS FRÅN 194.900:- NU 168.000:-

JUST NUJUST NUJUST NU
168.000:-

PRISERNA GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR,
FÖRST TILL KVARN...METALLICLACK TILLKOMMER.


