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BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

I snart 30 år har fälgreparatören Cina Timle reparerat 
fälgar. Det hela började med att hon jobbade extra 
hos sin mamma som grundade företaget Däckman 
redan 1971. Snabbt fick Cina upp intresset för att fixa 

och rusta upp fälgar och 1992 expanderade firman och blev 
Fälgfixarn Däckman. Idag är man en komplett däck- och 
fälgservicefirma. 

DE BLIR SOM NYA
Hos Fälgfixarn Däckman blir även de mest skadade och utsatta 
fälgarna som nya igen och det märks att de flesta bilägare och 
även företagare idag ser ett stort värde i att reparera bilens 
fälgar. Enligt Cina Timle lönar det sig alltid att reparera en 
originalfälg, något som kanske inte alla känner till. 

– Generellt så sitter det aluminiumfälgar på de flesta bilarna 
idag, säger Cina och fortsätter: Leasingbilar har det alltid och 
även småbilar som inte är speciellt dyra har det också. 

Faktum är att en originalfälg i aluminium är ganska dyr att 
köpa ny och då är det värt att istället få dem reparerade och 
uppfräschade av någon som vet hur man gör och behärskar 
finarbetet som det innebär att rusta upp fälgar, som Fälgfixarn 
Däckman. 

ETT HANTVERK SOM TAR LITE TID
Kärleken till att arbeta med fälgarna kommer från början 
från Cinas intresse för hantverk och det är precis så hon ser 
arbetet med fälgarna; under vilket man måste vara ytterst 
noggrann. Fälgreparation kan innebära allt från svetsning, 
riktning, lackering till att piffa upp fälgarna lite extra. Hon får 
ofta förfrågningar om att ändra utseende och färg på fälgar, 
något hon gärna pillar lite extra med när tid finns. Men man 
ska veta att all fälgreparation är ett noggrannhetsarbete som 
måste få ta lite tid. 

– Trots att jag gjort det här så länge, får jag fortfarande 
många utmanande uppdrag från mina kunder och det är 
fantastiskt givande att sitta och fundera hur man kan fixa till 
en fälg på bästa sättet, säger Cina som just nu har fullt fokus 
på att fixa reparera, svetsa och lacka fälgar som fått sprickor 
eller skadats på andra sätt. 

Fälgfixarn Däckman har storkunder som BMW, Hedin 
Bil, Bilia och Audi. Genom åren har Cina märkt att hennes 
kunder uppskattar hennes gedigna kunskap och erfarenhet. 
Något annat som också uppskattas är verkstadens fördelaktiga 
öppettider. Redan klockan 06.00 varje vardag slår Fälgfixarn 
upp portarna för sina kunder. 

– Många vill få bilen fixad innan de ska till jobbet och 
för företagen är det viktigt att till exempel servicebilarna blir 
färdiga i tid och inte står inne för reparation under dagarna 
när folk behöver dem, säger Cina och tillägger att det inte är 
det minsta ovanligt med full ruljangs redan under den tidiga 
öppningstimmen. 

Text: Victoria E. Kiss Nylund
Ingela Gathenhielms gata 7,  Västra Frölunda • 0709-46 01 80 • www.falgfixarn.se

”Det lönar sig alltid  
att reparera en originalfälg”

När fälgarna på bilen har sett bättre dagar kan det vara svårt att hitta någon som kan reparera  
och fräscha upp dem. I Sverige finns nämligen bara tre fälgreparatörer.  

En av de med lång och gedigen erfarenhet, Fälgfixarn Däckman, finns i Västra Frölunda. 



 

 

 

 

   

 

 
   

 
 

 
 

info@sarogastgiveri.se | 031-93 58 00  
 

 

 
Våren är på ingång och det är dags  

att tänka på högtiderna som hör årstiden till. 
Boka hela ditt event hos oss eller beställ catering. 

  
Lunchen öppnar 8 april. 
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STRÅLKASTAR - 
RENOVERING
Återställer matta  
och slitna strålkastare

FÄLGRENOVERING
Vi fixar skadade fälgar

Bilvård Specialisten

LACKERING  
& SPOT REPAIR
Om olyckan  
är framme

TVÄTT, REKOND & 
LACKKONSERVERING 
Utöver bilar  
även husvagnar,  
husbilar, skåpbilar  
och båtar

Smidesvägen 2, Lindome • 0735-99 99 25 • 031-990 500• www.bilvårdspecialisten.se

Välkommen till   
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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



Klippa startades 2006 i Gottskär o har 
sedan utökat till Askim, Torslanda 
och nu senast Särö centrum med 
sammantaget 18 frisörer och 3 elever 
som alla delar intresset för hår, mode 
och nöjda kunder. Vi vill hela tiden 
utvecklas och älskar utmaningar..
 
Vi erbjuder behandlingar såsom klipp, 
färg och slingor samt skäggtrimning, 
extensions, fest och bruduppsätt-
ningar med make up som tillval.
 
Vi utbildar oss kontinuerligt för
att hålla en hög standard.
Vi tar emot och utbildar nya frisörer 
som i framtiden kommer att arbeta 
med lika stor yrkesstolthet som oss.
 

ONLINEBOKNING
Ring och boka på vår hemsida

www.klippa.nu

Välkomna!

Onsala
Gottskärsvägen 150

0300-60 118

Askim
Askims Kyrkväg 46

031-68 20 50

Torslanda
Amhults torg 4

031-92 03 10

Särö
Furubergsvägen 3

031-93 55 50



Vi söker Mekaniker 
samt testare av inbytesbilar.

 

Vår nya verkstad håller just nu på att ta form och vi vill inte bara utrusta den med de senaste teknikerna  
och verktygen utan även förstärka med nya medarbetare. Vi är auktoriserad serviceverkstad för VW,  
VW Transportbilar, Audi samt Skoda. Det vi nu söker är mekaniker samt testare av inbytesbilar. 

Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet eller utbildning inom fordon samt att du behärskar 
svenska i tal och skrift. Vi ser fram emot din ansökan.

• Frågor och ansökan skickas till:
karl-fredrik.assarsson@dinbil.se

KUNGSBACKAFaktorvägen 8. 
Måndag–fredag  9–18, lördag-söndag  11–15. 

www.vwkungsbacka.se



PROVA VÅR 
FLEXIBLA
FÖRETAGS- 
BEMANNING
Våra erfarna veteraner löser 
det mesta när det kör ihop 
sig på jobbet. Vi erbjuder 

deltid eller heltid inom t ex 
lager, logistik, industri,  
ekonomi och administration.
 
Ingen bindningstid eller  
startavgift.

KOPPLA AV I SOMMAR! 
VI SKÖTER TRÄDGÅRDEN

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

Välkommen att kontakta oss redan idag!

Våra erfarna veteraner står redo att 
ta tag i dina trädgårds arbeten: 

• Trädbeskärning
• Häckklippning
• Rensa ogräs
• Tvätta plattor

• Bygga trädäck
• Måla fasaden 
• Skräp till tippen
Och mycket mer!

Erfaren hjälp med snickeri/måleri, trädgårds-
arbete och hemstäd. Pensionär? Jobba extra 

hos oss! Ring så berättar vi mer.

0300-707 24 | kungsbacka@veteranpoolen.se

DIN HJÄLP I HEM  
OCH TRÄDGÅRD

Erfaren hjälp med snickeri/måleri, 
trädgårdsarbete och hemstäd. 
Pensionär? Jobba extra hos oss! 

Ring så berättar vi mer.

DIN HJÄLP 
I HEM OCH 
TRÄDGÅRD

Boka på kungsbacka@
veteranpoolen.se eller 
ring oss idag!
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www.nilssonsplantskola.com   -   031 - 93 04 13 
Gamla Särövägen 150  -  429 34  KULLAVIK

Stor sortering av snittblommor, kruk- trädgårdsväxter, perenner, 
sommarblommor, utomhuskrukor, presentartiklar, mm. 

                                                                                      Varmt Välkomna !!

Din trädgårdsidé               vår specialité !!

www.nilssonsplantskola.com   -   031 - 93 04 13 
Gamla Särövägen 150  -  429 34  KULLAVIK

Stor sortering av snittblommor, kruk- trädgårdsväxter, perenner, 
sommarblommor, utomhuskrukor, presentartiklar, mm. 

                                                                                      Varmt Välkomna !!

Din trädgårdsidé               vår specialité !!

Öppettider:
För aktuella, besök v

hemsida eller ring

031 - 93 04 13

år 



Vi serverar lunch 
mellan 11-14 

måndag – fredag 
Klassisk husmanskost, fisk, pasta, stort salladsbord, 

soppa, hembaktbröd, kaffe & kaka

Vi löser studentbuffén för er 
Ni kan även hyra porslin

Vi kan även ordna
F e s t / C a t e r i n g

B r ö l l o p / K i c k - o f f e r
Besök gärna vår hemsida:

www.sarogarden.nu
eller kontakta oss på

031-935420
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Vi erbjuder traditionella arrangemang 
såsom bröllop, studentfester och middagar

men även företagsarrangemang.
I vår festvåning,  har vi möjlighet att ta emot sällskap från 25 upp till 2OO personer.

Vi serverar lunch mellan 11-14 
måndag – fredag

Fest – kickoff
Välkomstdrink, husets buffé, inkl. 1 glas dryck, 

kaffe och kladdkaka
Specialpris 495:-/person boka innan 1/6

gäller året ut

Vi hjälper dig med dittbröllop

Boka din 

studentbuffé

Vi har även porslin 

att låna ut
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I vår festvåning,  har vi möjlighet att ta emot sällskap från 25 upp till 2OO personer.


