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MÖLNDAL
Till alla företag & kontor i Mölndal

NÄSTA NUMMER 23 APRIL 2019
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

EN LYCKA KOMMER SÄLLAN ENSAM! 
VI HAR PRISVÄRD EXTRAPERSONAL.

031-18 88 69 • goteborg.centrum@veteranpoolen.se

Att företaget går bra är inget problem. Våra erfarna 
veteraner står redo att på kort varsel rycka in vid  
arbetstoppar och hjälpa dig med:

NU BEHÖVER VI  
BLI ÄNNU FLER
Är du pensionär och 
har erfarenhet av  
löneadministration och 
löpande redovisning? 
Välkommen till oss!

• Redovisning
• Löneadministration

• Reception
• Lager



FRANK´S GATUKÖK
En legend

Franks Gatukök i Mölndal  Åbyvägen 2, 431 62 MÖLNDAL • Tel: 031 - 87 51 02 • www.franksgatukok.se
Måndag-Torsdag 10:00-23:00 • Fredag 10:00-23:00 • Lördag  11:00-23:00 • Söndag  11:00-22:00

Välkommen till oss och njut av våra gamla klassiker och spännande nyheter
Korv • Hamburgare • Vegetariskt • LCHF • Husman • Köttbullar och massor av goda tillbehör

Nu serverar vi korv från

73% kötthalt på 
eget recept från 

Härryda Karlsson

Ekologiskt • Hög kötthalt • Lokalproducerat

kl. 10.00 slår vi upp dörrarna 
till vårt nybyggda gatukök!25 APRIL

Mittemot ishallen jämte infarten till Åby

Välkomna!

Missa inte vår nya vegetariska meny! Falafel, halloumiburgare, egengjorda såser m.m.



ProTec AB har funnits i över 30 år. Vi är den personliga verkstaden med stora  kompetensen inom området. Lokalen vi tillhandahar är 330 kvadrat 
och finns centralt belägen i Mölndal, Göteborg. Hos oss på ProTec hamnar alla bilar i vårt Kunddataregister. Vi kan därför alltid i efterhand ta fram vilka 
åtgärder bilen behandlats för. Vi har som motto att ta hand om alla bilar på ett sett som om de vore våra egna. Nöjda kunder är det som driver oss.

ProTec
-We ProTec your car-

Öppettider: Månd-fre 7-17
Fred 7-15 (Lunchstängt 12-12.30)

Nedanvägsgatan, Mölndal 
Tel. 031-27 05 40

protec4u@telia.com

Välkommen till Göteborg & Mölndals 
bästa rostskyddsverkstad.

Välkommen in eller kontakta oss!Investera i ett Dinitrol rostskydd
4 Rost skadar din bil, säkerhet och ekonomi
4 Minskar reparationskonstnader 
4 Fabriksgarantin garanterar ej rostfrihet 
4 Alla bilar behöver ett kompleterande rostskydd 
4 Förlänger bilens liv
4 Dinitrol är världsledande med sina produkter
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INGEN

BINDNINGSTID!

Gym
Kondition
Gruppträning
Crosscage
Fria vikter
Personlig träning
Seniorklubb
Sol & relax
Barn- och ungdomsträning
Generösa öppettider

MED FRISKVÅRD HOS OSS!MED FRISKVÅRD HOS OSS!MED FRISKVÅRD HOS OSS!

mer energi
i vardagen



Vi har däckhotell  
för din tjänstebil!

Du är alltid välkommen till oss på Mölndals Däckservice. Hos oss kan 
du räkna med förstklassig service. Vi arbetar efter ledorden kvalité, ord-
ning och reda. Vår verkstad har den senaste tekniken och toppmodern 
utrustning. Vi hjälper dig gärna med rådgivning, så välkommen att fråga 
oss om allt du undrar. Vi kan det mesta!

Mölndals Däckservice
E-post: info@molndalsdackservice.se

Telefon: 031 706 22 70
Måndag – Torsdag: 7.30–18
                   Fredag: 7.30–16.30

Kråketorpsgatan 16
431 53 Mölndal

Mekonomen Bilverkstad i Mölndal erbjuder ert  
företag ett tryggt och prisvärt alternativ på  
service och reparationer av era bilar. 
Alla garantier gäller även om ni servar hos oss 
och ni får alltid 3 års garanti på reserv delarna. 
Hos oss är alla bilmodeller välkomna!

Mekonomen  Bilverkstad Mölndal
Kråketorpsgatan 16, 431 53 Mölndal
info@mbvmolndal.se  031-790 44 30

Öppettider: Mån–fre 07.30–16.30

Mekonomen 
i Mölndal!

www.mdsab.se


