
Beskatningspriser gælder kun ved leasing. Beskatningsværdien er inkl. levering, metalfarve og den grønne ejerafgift. 3 år/100.000 km totalgaranti. Brændstofforbrug ved blandet 
kørsel 11,5-18,9 km/l - CO2 udslip 138-201 g/km.     Læs mere på www.honda.dk, hvor du også kan tilmelde dig på vores nyhedsmail.

...til hverdagens ræs. Det er ingen 
hemmelighed. Der er nogle, der 

synes, at Honda Accord er 
blevet lige lovlig sofi stikeret.
For hvordan kan en bil forene sporty 
design og genial fl eksibilitet med 
fuldblods køreegenskaber på en så 
elegant måde? Vi skal gerne indrømme, 
at vi ikke selv kan bestemme, om vi har 
lavet et legetøj til den krævende familiefar 

eller en fi rmabil i absolut særklasse – eller 
begge dele. Men sådan er det nu engang 

med ingeniørkunst fra Honda. 
Prøv selv efter – og book en tur på 

www.honda-ingeniørkunst.dk
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Luksusudstyr er altid standard.
HONDA Accord Lifestyle har som standard bl.a.: Bluetooth håndfri telefonsystem, 
Bi-HID lygter, aktivt kurvelys, dual zone klimaanlæg, parkeringssensor for og bag, 
læderrat, fartpilot, premium lydanlæg m. bl.a.10 højttalere inkl. subwoofer m.m.

Beskatningspris
nu fra kun kr.

230.000,-

Sofi stikeret
INGENIØRKUNST

Terminalen Birkerød A/S, Bistrupvej 126, 3460 Birkerød, Tlf.: 45 81 78 08 . www terminalen.dk 
BIRKERØD

VI UDFØRER ALLE SLAGS SYN

351. november 2011

Af Carsten Legaard

MIG OG MIN BIL  Da gynæko-
log Christine Felding for fi re år 
siden skulle skifte bil, lod hun 
børnene vælge for sig, og det har 
hun ikke fortrudt et sekund. 

"Børnene valgte en Ferra-
rirød Peugeot 307 CC, og jeg 
elsker den. Det bedste jeg ved 
er at køre med kalechen nede, 

i fuld fart ud af motorvejen, 
med Metallica drønende ud af 
højtalerne!"

Kort og godt
Km/år og Km/liter?
Jeg har ingen anelse om hvor 
meget jeg kører pr år eller hvor 
langt den kører på literen.
Ekstra udstyr?
Windscreen. Håndfri telefon. Jeg 

formoder ikke, at almindelig bil-
radio med CD-spiller tæller.
Er du god med en topnøgle? 
Nej
Hvor ofte får du cyklet og hvor 
langt? 
Alt for sjældent
Hvor ofte bruger du kollektiv 
transport? 
Mest til lufthavnen. Glæder mig 
ikke til betalingsringen!
Hvad bør vi ellers vide om dig og 
din bil? 
Jeg havde aldrig forestillet mig, 
at jeg skulle blive så glad for en 
cabriolet!

Gynækologen:
Livet er en åben sportsvogn 
med Metallica på fuld styrke

Christina Felding er gynækologisk speciallæge i Rungsted og brevkasseredaktør på Oestrogen.dk med 
speciale i kvinders overgangsalder, men når motorvejen kalder, er det med fuldt drøn på Metallica. 

Af Carsten Legaard

MIG OG MIN BIL  Inga Nielsen, 
Mikkelborg Park, solgte for 
nylig sin BMW årgang 1999 til 
fordel for en lille fi ks Chevrolet 
spark 1,2 LS  årgang 2011.

Inga blev lokket ud af 
busken med avisens provoka-
tion om, at kvinder ikke kan 
køre bil. Det er noget sludder, 
mener hun:

Vi kører endda bedre end 
mange mænd."

Om skiftet fra BMW til Chev-
rolet Spark siger Inga Nielsen:

"Det er en stor oplevelse 
for en pige som mig at køre 
en mindre bil. Oplevelsen 
er faktisk stor. For eksempel 
på den måde, at parkering 
er legende let, du har min-
dre udgifter til benzin, du 
farer bare afsted. Og så har 
jeg en stor tak til Chevrolet i 
Hørsholm for megen fi n ser-
vice og handel. Til jer piger, 
der vil have en lille bil: I kan 
trygt købe en Spark og I bli-
ver godt behandlet hos Chev-
rolet i Hørsholm."

Kort og godt
Km/år ?
7.000 km cirka
Km/liter?
18 ved blandet kørsel
Ekstra udstyr?
Blandt andet metalfælge og 
metallak.'
Er du god med en topnøgle? 
Nej
Hvor ofte får du cyklet og hvor 
langt?
Jeg cykler aldrig.

Hvor ofte bruger du kollektiv 
transport? 
Sjældent.
Hvad bør vi ellers vide om dig og 
din bil? 
Min bil som jeg elsker højt bru-
ger jeg til shopping, til besøg 
hos mine børn, som bor i pro-
vinsen, samt til mange dejlige 
ture i danmark. Den er ikke 
til at undværre, fordi jeg bor 
i Mikkelborg Park - der er jo 
langt til indkøb.

Inga Nielsen:
Store oplevelser i lille Spark

Inga Nielsen, Mikkelborg Park, byttede glad og gerne sin store 
BMW for en rap lille Chevrolet Spark. Foto: Carsten Legaard.

VORES BIL  Vi sidder der 
næsten alle sammen, bag 
rattet, med selen over bry-
stet og et opmærksomt blik 
på vejen.

 Så hvorfor ikke dele bil-

kørselens sorger og glæder, 
tips og tricks? 

Ugebladet modtager 
med største glæde beretnin-
gen om dit pragteksemplar, 
din køreoplevelse, din gen-

vej eller bare et godt biltip. 
under rubrikken ’Mig og 
min bil’.

Send dit tip til redaktio-
nen@ugebladet.dk

Mig og min bil:  Vis os din

Det kom bag på gynækolog Christine Felding, 
da hendes børn valgte hende en cabriolet.
I dag vil hun ikke bytte for noget 


