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De köpte den sista
Volvo 240:n
Här är den - nummer 2862413.
Den sista sålda 240:n.
Mycket belåtna köpare var familjen Smith från Kungsbacka.
Bilen överlämnades den 7 maj,
under pompa och ståt.
Nya och gamla Volvomedarbetare deltog, ett pressuppbåd
från hela Norden fanns på plats
- med 19 år i produktion blev ju
240:n en av världens mest långlivade, serietillverkade bilar.
De två sista bilarna i serien, en
sedan och en herrgårdsvagn,
kommer Volvo att behålla för

sitt museum. Nummer tre från
slutet, en blå 245 Classic, blev
därför den sista sålda.
Pehr G Gyllenhammar överlämnade bilnycklarna till Ulf och
Lena Smith och lyckönskade
dem till köpet.
- Den här bilen gör vi oss inte
av med i första taget, konstaterade Ulf.
Det sägs ju att den sista bilen i
en serie är den bästa och med
tanke på att de tidigare varit väldigt slitstarka så lär väl denna
hänga med i 30-40 år...
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