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Köpa eller
privatleasa?

D

e flesta av oss upplever att
David Sundin kom från ingenstans. Plötsligt satt han
bara där som Babbens roliga
sidekick i humorprogrammet ”Bäst i test” och fällde sina
torra kommentarer, växte i rutan för varje avsnitt. Att han
sen blev en av programledarna i årets Melodifestival kändes fullt rimligt, detta roliga stjärnskott till karl. Med mustasch!
Sanningen är dock att han jobbat i underhållningsbranschen i tjugo år och har ett CV som man knappt kan ta på
allvar, så för honom själv känns händelserna den senaste
tiden mest som att ”proppen gått ur”.
– Jag har alltid vetat att jag skulle jobba med humor och
att jag till slut också skulle göra det framför kameran. Nu
har det äntligen hänt, säger han.

Den som lyssnade på Davids Sommarprat i P1 fick ett
personligt smörgåsbord uppradat av olika tillkortakommanden han haft i livet. Inget konstigt med det, det är ju
så han är. Bjussig. Oväntad. Självklar i sin ofullständighet.
En person som lär av sina misstag och knatar vidare, alltid
med tanken att tro på sig själv och våga säga ja till det
mesta.
– När jag fick frågan om att spela Harry i den nya Jönssonligan- filmen så sa jag förstås ”ja”. Det fanns inget
alternativ. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att jag är
så kass att jag inte får göra fler långfilmer. Det är inte värre
än så.
Du har blivit pappa igen. Hinner du med familjen?
– Jag håller normala arbetstider och kan skilja på jobb
och privatliv. Ska jag säga något enda litet positivt med
coronakrisen så var det att den kom i samband med att
jag skulle vara pappaledig, jobbmässigt märkte jag inte
av den under våren. Jag var hemma och myste och bytte
blöjor. Men jag hoppas vi tagit oss igenom det värsta nu
och att allt snart är normalt igen.
		
Då David i skrivande stund inte vet om
han kan köra sin stand up-föreställning
”Nya svenska ord” (planerad att ha premiär nu i oktober, kolla in på davidsundin.se) så håller vi tummarna för den
och fokuserar istället på ”Framtiden
runt hörnet”, den nya tv-serien där han
är programledare tillsammans med
Emma Frans (forskare inom medicin
med populärt twitterkonto). Tillsammans med andra tunga röster inom olika
vetenskapliga områden kommer de ge oss
en glimt av framtidens sätt att leva - hur vi
kommer bo, klä oss, äta, jobba, shoppa. Vad är
en vattenlöslig T-shirt bra för, till exempel? Och hur effektiva kan ett gäng robotar bli på ett e-handelslager? Hur
skulle det vara om alla körde i självkörande bilar?
– Jag fick provåka en självkörande bil och… helt ärligt?
Jag känner ren och skär ångest över att jag inte har en
sån redan nu, jag vill vrida fram klockan. Det kommer bli

helt briljant, men det krävs ju att alla har självkörande
bilar, för annars kommer den mänskliga faktorn orsaka
en massa olyckor. Den här programserien fick mig att fundera över så många saker, vetenskap är häftigt när man får
det förklarat för sig på ett roligt vis. Sen blev inspelningen inte riktigt som vi hade planerat på grund
av corona, vi hade tänkt spela in lite storslaget i USA och Japan… men det fick bli
Borås och Göteborg istället. I efterhand
är jag glad för det, för jag har insett hur
innovativa vi är i Sverige, vilket grepp
vi har om forskning och framtid. Det
känns hoppfullt och tryggt.

Kan man själv
installera laddboxen
hemma?
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Hur kommer vårt boende förändras,
tror du?
– Vi kommer förstås fortsätta bo i hus
på olika vis, men jag hoppas att vi lämnar
skrytsamheten och de onödigt stora ytorna,
att vi kommer på smarta compact living-varianter och lär oss ännu mer om odling hemma. Att vi bryr
oss mer om varandra än om prylar. Jag har själv gjort en
brutal boenderesa genom att lämna en 550 kvadratmeter
stor lägenhet i centrala Stockholm för ett 80-talsradhus i
Enskede. Nu har jag pengar kvar på kontot istället för att
lägga allt på boendekostnader.
villalivet.se | februari 2020
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Elmoped

PASSA PÅ!

Boka montering online på www.dragkrok.net
ange rabattkoden i kassan.
Alltid 5-års garanti på material och arbete!
Gäller tills vidare...

Rabattkod: liv500s

Pris från 24 995
LV’s elmopeder med BOSCH motorer och SAMSUNG Li-ion batterier ger en
ljudlös och utsläppsfri färd med en räckvidd av 50-70km på en laddning.
Kan laddas i vanligt eluttag med batteriet kvar i mopeden eller där du tagit
batteriet med dig. Inbyggt larm och högtalare för att streama musik.
Glöm bensin och tvåtaktsolja. Framtidens moped är här.
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Välkommen in och ta del av våra fina jubileumserbjudanden!
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Höstprir och portautomatik till 30 september.
på Takskjutporta

• Garageportar • Takskjutportar • Sidoskjutportar • Vipport

ar • Sido/förrådsdörrar • Port- och garageportsautomatik

Småländska Bil Växjö

Södra Ringvägen 7
352 35 Växjö
Öppet: Måndag – fredag: 09.00-18.00, lördag: 10.00-14.00, söndag: Stängt.

• Porttillbehör • Serviceavtal

Småländska Bil Vetlanda

Östra Nygatan 21
574 33 Vetlanda
Måndag – fredag 9.00-18.00, lördag 10.00-14.00, söndag: Stängt.

www.smalandskabil.se

LULEÅ: Tel. 070-574 13 12, 0920-22 91 90
lulea@crawfordcenter.com
www.crawfordcenter.se
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Tvätta bilen

Välj helst en lokal tvätthall. Då är du säker på att smutsen
från bilen tas om hand på rätt sätt. Dessutom finns där
oftast olika praktiska hjälpmedel, som exempelvis torkställningar för mattor. Att tvätta bilen hemma är ingen bra
idé. Smutsen från bilen innehåller giftiga tungmetaller och
oljerester, som kan förorena naturen.

1. Mattorna
Ta först ut mattorna och tvätta dem, helst med högtryckstvätt och bilschampoo. Mattorna kan sedan hänga
på tork under tiden du rengör resten av bilen. Då undviker
du att de läggs tillbaka våta med risk för mögel.

VARNING!
Använd absolut inte vinylglans på mattorna.
De blir hala av det och kan medföra trafikfara.
2. Dammsug

DUBB
- eller inte?
Infästningar

Det är vanligt att hitta fel på infästningar där olika delar sitter fast i fordonets stomme. Vanligast är helt enkelt att stommen har rostat. Allvarligast är rostskador på andra delar
som sitter fast i stommen. Till exempel där hjulen eller delar
av styrsystemet sitter fast. Finns det rostskador här kan det
hända allvarliga olyckor vid häftiga inbromsningar eller vid
snabba undanmanövrar.

Däck
Slitna däck med otillräckligt mönsterdjup ökar risken för
vattenplaning. Däckslitage ökar även risken för sladd och
punktering. Ofta är däcken olika slitna, en bra regel är då
att ha de minst slitna däcken bak. Viktigast för att bilen ska
uppföra sig stadigt på vägen är just bakhjulen.
Mönsterdjupet ska alltid vara minst tre millimeter på
däcket, är det inte det är det dags att byta. Vissa däck
t.o.m. särskilda mönster där det syns när tremillimetersgränsen är nådd.
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Mobilförbud 1 februari
Vad är bra med dubbdäck då?
Jo, i vissa områden i Sverige där det är vanligare med isiga
vägar snarare än snöiga. Där fungerar dubbdäcken med
fördel bättre.

Vad är fördelen med friktionsdäck?
Friktionsdäck är tystare och passar bättre i områden som
inte har vinterväglag så ofta eller långa perioder, eller i
områden där vintern håller i sig med snöiga vägar där dubbarna inte riktigt kommer till sin rätt.

37 procent använder mobilen bakom ratten
2016 genomförde transportstyrelsen en undersökning om
folks rattsurfande och deras attityder kring frågan. 37
procent uppger att man skickar textmeddelanden och 16
procent säger att man använder sociala medier bakom ratten. 86 procent inser att det påverkar deras uppmärksamhet i trafiken om de håller på med mobilen.
– Nu kommer det bli tydligare att man inte får hålla på
att fippla med luren när man är ute och kör med bilen. En
tydligare regel gör att fler kommer att följa den. Detta är
ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska
vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett
pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Ta ut allt som går att ta loss invändigt innan du börjar.
Dammsug noggrant och försök komma åt i alla små
skrymslen. Speciellt under sätena brukar mycket grus
samlas. Ha ett specialmunstycke för tyg på dammsugaren
när du rengör sätena för att inte riskera att skada dem.
Använd inte fläckborttagningsmedel om det inte är absolut
nödvändigt.

3. Rengör
Använd en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel, t
ex : Autoglym Interior Shampoo, 500 ml. som är också bra
att använda till plastytorna. För knappar och liknande är
en mjuk tandborste eller en större mjuk make up-borste

Krånglar bilen? Här är det vanligaste felen.
Infästningar
Det är vanligt att hitta fel på infästningar där olika delar
sitter fast i fordonets stomme. Vanligast är helt enkelt att
stommen har rostat.

Däck
Slitna däck med otillräckligt mönsterdjup ökar risken för
vattenplaning. Däckslitage ökar även risken för sladd och
punktering. Ofta är däcken olika slitna, en bra regel är då
att ha de minst slitna däcken bak. Viktigast för att bilen
ska uppföra sig stadigt på vägen är just bakhjulen.
Mönsterdjupet ska alltid vara minst tre millimeter på däcket, är det inte det är det dags att byta. Vissa däck t.o.m.
särskilda mönster där det syns när.
villalivet.se | februari 2020
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PRIVATLEASING

Privatleasa
eller köpa bilen?
Privatleasing växer i popularitet. Är det
så enkelt som det låter? Vi berättar vilka
fördelarna med att privatleasa är och vilka
fällor man bör undvika.

D

e flesta av oss upplever att David Sundin kom från
ingenstans. Plötsligt satt han bara där som Babbens roliga sidekick i humorprogrammet ”Bäst i
test” och fällde sina torra kommentarer, växte i
rutan för varje avsnitt. Att han sen blev en av programledarna i årets Melodifestival kändes fullt rimligt, detta roliga
stjärnskott till karl. Med mustasch!
Sanningen är dock att han jobbat i underhållningsbranschen i tjugo år och har ett CV som man knappt kan ta på
allvar, så för honom själv känns händelserna den senaste
tiden mest som att ”proppen gått ur”.
– Jag har alltid vetat att jag skulle jobba med humor och
att jag till slut också skulle göra det framför kameran. Nu
har det äntligen hänt, säger han.

Den som lyssnade på Davids Sommarprat i P1 fick ett personligt smörgåsbord uppradat av olika tillkortakommanden
han haft i livet. Inget konstigt med det, det är ju så han är.
Bjussig. Oväntad. Självklar i sin ofullständighet. En person
som lär av sina misstag och knatar vidare, alltid med tanken att tro på sig själv och våga säga ja till det mesta.
– När jag fick frågan om att spela Harry i den nya Jönssonligan- filmen så sa jag förstås ”ja”. Det fanns inget alternativ.
Vad är det värsta som kan hända? Jo, att jag är så kass att
jag inte får göra fler långfilmer. Det är inte värre än så.
Du har blivit pappa igen. Hinner du med familjen?
– Jag håller normala arbetstider och kan skilja på jobb
och privatliv. Ska jag säga något enda litet positivt med
Då David i skrivande stund inte vet om han kan köra sin
stand up-föreställning ”Nya svenska ord” (planerad att ha
premiär nu i oktober, kolla in på davidsundin.se) så håller
vi tummarna för den och fokuserar istället på ”Framtiden
runt hörnet”, den nya tv-serien där han är programledare
40
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Ingen kontantinsats
Du vet vad bilen kostar per månad

När du jämför laddbara bilar
måste du dra av miljöbonus från
köpkalkylen. Om du privatleasar
är bonus redan inkluderad i
leasingkostnaden.

Du är bunden till avtalstiden
Måste återlämnas skadefri

Hur mycket det kostar att
bryta ett avtal varierar mellan
leasingbolagen.

4

tillsammans med Emma Frans (forskare inom medicin
med populärt twitterkonto). Tillsammans med andra tunga
röster inom olika vetenskapliga områden vi kommer bo, klä
oss, äta, jobba, shoppa. Vad är en vattenlöslig T-shirt bra
för, till exempel? Och hur effektiva kan ett gäng robotar bli
på ett e-handelslager? Hur skulle det vara om alla körde i
självkörande bilar?
– Jag fick provåka en självkörande bil och… helt ärligt?

+
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KÖPA BILEN

Du bestämmer själv när du vill
byta bil nästa gång.
Skador måste inte åtgärdas.
Kräver en kapitalinsats
Osäker värdeminskning

Jag känner ren och skär ångest över att jag inte har en sån
redan nu, jag vill vrida fram klockan. Det kommer bli helt
briljant, men det krävs ju att alla har självkörande bilar, för
annars kommer den mänskliga faktorn orsaka en massa
olyckor. Den här programserien fick mig att fundera över
så många saker, vetenskap är häftigt när man får det hade
tänkt spela in lite storslaget i USA och Japan… men hoppfullt och tryggt.

Topp 5-biltillbehören
du inte visste att du behövde

5. QUIXX Strålkastarrenovering (ca pris: 209kr)
Håll strålkastarna i tipp-topp skick med ett komplett
renoveringskit från Ferdfelt. Piffar snabbt och enkelt upp
repiga och matta lyktglas av plast.
4. Universallås för släpvagn från
AL-KO KOBER (ca pris: 299 kr)
Låt inte tjuven släpa iväg ditt dyrbara släp. Universallås
för släpvagn från AL-KO Kober passar på de
flesta förekommande kulkopplingarna
(50mm) (obs, ej provat av SBSC).
3. Pulversläckare ABS 2 kg med
hållare (ca pris: 299 kr)
Vad gör du om olyckan är
framme? Pulversläckare
ABC kan användas för att
släcka bränder i t ex trä,
papp, olja, bensin samt
gasbränder och bränder
i elektrisk utrustning. En
billig investering som kan
rädda liv.

2. Zacky inredningsskydd för lastutrymme (ca pris: 359kr)
Aldrig mer ett repigt lastutrymme. Zacky skyddar din bil
mot smuts, fläckar och skador. Snabbt gör du lastutrymmet i din kombi eller SUV till en rymlig och skyddande
transportbag.
1. MiniBar matlådevärmare (ca pris: 1 715 kr)
När man spenderar mycket tid på vägarna blir det dyrbart att äta på restaurang i tid och otid. Här är lösningen
– MiniBar matlådevärmare från SEPAB har en robust
konstruktion helt i rostfri plåt med ugnsbotten i
aluminium. Allt du behöver göra är att koppla in
i cigarettändaruttaget, värma och avnjuta ett
hemlagat mål mat – var du än är.
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bilkalendern
checklista
4

c Bilen behöver vara nyservad och rätt försäkrad.

4

Kanske läge att teckna på vägassistans?

c Däcken måste hålla god kvalitet. Se dessutom till

4

att anpassa lufttrycket efter hur mycket last du
har i bilen – då blir resan både säkrare och mindre
dyr. Finns det reservdäck bör det vara välpumpat.

vätska, kylarvätska, spolarvätska, motorolja. Håll
koll på oljenivån under resan. Semesterpackningen kan ge ökad förbrukning…

Bilsemester – när resan är minst
lika viktig som målet. Och med lite
förberedelser så kan bilresan faktiskt
bli den där kravlösa och njutbara
semesterstunden du drömmer om.
Här är checklistan du inte kan vara utan!

4

c Överskådlig kartbok. Ifall batteriet till mobil-

Bli superECOist och kör upp till
311 km* på ren el!

Privatleasing fr.
3 499 kr per månad

telefonen med kartapparna lägger av, eller om
det saknas täckning.

4
c
4 Solglasögon. Du må se cool ut, men det är

c Spel/förberedda lekar som underhållning.

HYUNDAI
PRIVATLEASING

4

c Körkort. Fullmakt, om du kör leasad eller lånad bil, som visar att du har ägarens tillåtelse.

4
c
4 Bilens reservnyckel. Förvaras dock alltid på
c Skadeanmälanblankett.

c Det går nästan inte att ha för mycket dryck, spe-

4

motor

framförallt säkrare om du kör i motljus.

c Kontrollera vätskenivåerna innan avresa – broms-

4

motor

ciellt om barn är med på resan. En bilkö en varm
sommardag blir annars snabbt ett fullständigt
inferno. Förvara drycken i kylbag/kylväska.

annan plats än huvudnyckeln.

4

c Ta också med varningstriangel, fälgkors,

c Våtservetter, toalettpapper och plåster/första
hjälpen-låda. Bra och livsnödvändigt!

domkraft, startkablar, brandsläckare och
parkeringsskiva!

IONIQ electric är en modern elbil med räckvidd på upp till 311 km*. Den
perfekta familjebilen som belönats med maximala 5 stjärnor i Euro NCAP
för sin säkerhet och toppbetyg i nya Green NCAP för sin miljövänlighet.
Besök din närmaste Hyundai-återförsäljare eller läs mer på Hyundai.se

*NEDC tal.
CO2 0 g/km. Batteri 38,3 kWh. Räckvidd 311 km
(WLTP). Visas med extrautrustning. Pris exkl. ev.
metalliclack. Vi reserverar oss för prisändringar och
ev. tryckfel.
Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader inkl.
moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta.
Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras.
Service ingår under avtalstiden max 3 000 mil.
Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar och övriga
reservdelar ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av
kunden. Lokala avvikelser kan förekomma.
Reservation för felskrivning.

Bendt Bil_ 205x265.indd 1
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Bendt Bil AB

Hyundai Halmstad
Kristinehedsvägen 1, 301 08 Halmstad
Tlf. 035-10 40 50, info@bendtbil.se

Öppettider
Mån-fre: 09.30 – 18.00
Lör:
10.00 – 13.00

2019-08-12 15:39
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