Hallå

BÄCKEBOL
AUG 2020

Till alla företag & kontor i Bäckebol, Tagene & Brunnsbo

Hallå B2B ges ut av

NÄSTA NUMMER 22 SEP
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com
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CATERING
Beställ till festen
Vi lagar läcker cateringmat i
bufféeform och klassisk meny
för alla slags arrangemang.
Tillbehör till fest och sittning,
även festlokal finns tillgänglig i
restaurangen. Kontakta oss för
förslag och idéer!
Beställ catering för event,
bröllop, julbord, kräftskivor och
student i och runt Göteborg.

LUNCH FÖR
BARA 80:Billigare lunch
mellan 8:30-11.00
VÄLKOMNA!
På förmiddagen serverar
vi lunchen för Lägsta Pris i
restaurangen. Mellan kl
8.30-11 gäller sänkt
lunchpris: 80 kr. Efter klockan
11 kostar lunchen 95 kr.
Passa på!

Dagens lunch kl. 08.30-14.00
●
●
●
●
●
●

Öppettider för våra lunchgäster: vardagar 8.30-14.00
Pris på lunch är normalt 95 kr.
På förmiddagen mellan 8.30 - 11.00 kostar lunchen 80 kr.
Salladsbuffé utan lunchrätt 45 kr.
Buffé med sallader, röror, grönsaker & såser ingår i lunchen.
På fredagarna hittar vi gärna på något lite extra.

KONFERENS
Vi har lokalen för
konferensen
HELDAG - 2 000:-

Ha din nästa konferens eller
utbildning i våra lokaler.
Hyr lilla matsalen med plats
för upp till 60 personer. Hela
dagen för 2000 kr.
Lilla matsalen har en egen
ingång på norra sidan.
Lätt att parkera precis utanför.

Hämta take-away lunch hos oss
Hämtar du maten som take-away
hos oss är lunchpriset 85 kr.
Ring och beställ så packar vi och
du slipper att vänta.
Det gör du på 031-58 96 50

Backabergögata 18 • 422 46 Hisings Backa • www.matopotatis.se • 031-58 96 50

PROFFS
INOM
BILVÅRD
Många rena bilar är vad vi strävar
efter i vår verksamhet. Vi kombinerar
erfarenhet, noggranhet och att
våra dig som kund i vårt arbete.

MB Rekond på Hisings Kärra
Täckande bilvårdstjänster

BILREKONDITIONERING

BILTVÄTT

CERAMIC PRO | SOLFILM | LACKSKYDD | SANERING | REKOND | DÄCKSKIFTE

Boka nu på 031-383 63 00/ 0700 097 010 eller på www.mbrekond.se
Tranängsgatan 14, Öppettider: Vardagar 9-18 • Lördag 9-16

Y.S.G LAGERSHOP AB • STÄD & SUPPLIES
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Med branschvana sedan 1999
levererar vi helhetslösningar
Utifrån kundens unika behov.
Vi utför det mesta inom städ
och sanering. Vi levererar
även allt du behöver På och
till kontoret eller verkstan.

ENKELT, SNABBT & PERSONLIGT

WEBSHOPPEN

med allt från kaffekopp till städmopp

Art.nr. 215153

Enkelt & Ekonomiskt!
YSGLagerShop.se
Myren 62, Marstrand
YSGLagerShop.se

info@ysglagershop.se

Tel. 0709-328035 (kl. 9:00-11:00)

STÄD & SUPPLIES

KAMPANJPRISER!
Är ditt företag i behov av

FLYERS?

Priserna gäller tom 31 juli 2020
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KONTAKTA
OSS!

Mikael Robertsson • 0706-42 50 80
mikael.robertsson@media-konsult.com
Annie mellgren • 0708-58 50 97
annie@media-konsult.com

Askims industriväg 1A • 031-748 07 10 • www.media-konsult.com

VI REPARERAR OCH RESTAURERAR DIN INREDNING
BIL

BÅT

BIL

Med ColorGlos
specialister och
miljövänliga
produkter kan vi
reparera följande:

SKADOR
• Hål
• Fläckar
• Sprickor
• Skrapmärken
• Brännmärken
• Sömmar
som gått upp

MÖBEL

MATERIAL
• Vinyl • Skinn
• Plast • Tyg
• Mattor • Läder

FÖRE

EFTER

Kontakta oss
idag för en
kostnadsfri
konsultation!

REPARERAR, RESTAURERAR  IMPONERAR!
www.colorglo.se | 0731 44 55 11 | hisingen@colorglo.se
Backa Bergögata 8 | 422 46 Hisings Backa

SJÄLVTVÄTT

Välkomna till en av Sveriges största återförsäljare

EGEN UPPVÄRMD HALL

✔ HÖGTRYCKSTVÄTT ✔ TRYCKLUFT ✔ EL
✔ DAMMSUGARE ✔ STEGE ✔ VATTENSLANG

Vi har över 1000 olika
trikåtyger
0,5 tim.
99:- i1lager!
tim. 175:Stort utbud

Från 79:-

av härliga
Trikåtyger i
butiken och
på webben.

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

1,5 tim. 250:-

2 tim. 300:-

BOKA ONLINE / DROP IN

MEDTAG ANNONS OCH FÅ
10% PÅ ALLA TYGER

HUSBIL
HUSVAGN
BIL

✁

Gäller t.o.m. 30/9

Med annons i Hallå B2B får ert företag en unik möjlighet
att synas. Tidningen delas ut en gång i månaden till alla
kontor och företag i området. Du kan antingen gå med
i samtliga editioner eller välja ut den du vill.
Ta chansen att synas på 15 169 arbetsplatser!

KUNGSBACKA
JUNI 2020

Till alla företag & kontor i Kungsbac

Hallå B2B ges ut av

www.media-konsult.com • För

ka

annonsbokning: Tel. 031-748 07

NÄSTA NUMMER 25 AUGUSTI
BOKA DIN PLATS REDAN
IDAG!

10, info@media-konsult.com

Företagspecial.

Snabb
leverans!

Passat TDI 190 DSG 4Motion
R-Line
Black & White Edition

Hallå

Utgivning i höst:
22 september • 27 oktober • 24 november • 15 december

BUSINESS LEASE
inkl. service & försäkring från

KUNGÄLV4 695 kr
0 kr kontant
2 000 mil/år
7,5 basbelopp

/mån*
+ moms

NÄSTA NUMMER 25 AUGUSTI
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Till alla företag & kontor i Kungälvs kommun

JUNI 2020

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

Hallå B2B ges ut av

Y.S.G LAGERSHOP AB • STÄD & SUPPLIES
Välkommen till
vår hemsida
www.ysglagershop.se

u?

VARIANTBIL

Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se

BOKA ANNONS
I HALLÅ B2B!

Hallå

4Motion – Fyrhjulsdrift, DSG
- Automat, R-Line exteriör,
Mörktonade Rutor, Lättmetallfälgar
19” Pretoria, Sportchassi,
Servotronic, Dragpaket –
elektriskt utfällbar dragkrok,
Executivepaket, IQ Light
LED Matrix, Dynamic Light
Assist,
LED-bakljus, Keyless - Easy
Open/Easy Close, Backkamera
Rear Assist, Ytterbackspegla
r, elinfällbara med markbelysning,
Active Info Display – Digitalt
Kombiinstrument, Mode Select
Körprofilsval, Framstolar
ErgoComfort, utdragbart
lårstöd på
förarsidan - 3-zons Klimatanläggnin
g, Svart innertak,
Multifunktionsratt, eluppvärmd
med växlingspaddlar,
Parkeringsvärmare, fjärrstyrd
med timerfunktion samt
appstyrning, APP-Connect med
Apple Carplay, Adaptiv farthållare
inkl Front Assist, Lane Assist
– Filhållningsassistant.
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KONTAKTA OSS FÖR ANNONSBOKNING OCH MER INFO!
MIKAEL ROBERTSSON Tel: 031-748 07 11 mikael.robertsson@media-konsult.com
ANNIE MELLGREN Tel: 0708-58 50 97 • annie@media-konsult.com
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PO BRAGE Tel: 0708-18 64 08 • po@media-konsult.com

12 JUNI
NÄSTA NUMMER
REDAN IDAG!

Bränsleförbrukning vid blandad
körning 5-7,1 l/100 km (WLTP),
BOKA DIN PLATS
CO2-utsläpp 136-147 (NEDC),
0 % särskild leasingavgift, garanterat
170-186 (WLTP). Miljöklass
restvärde, rörlig ränta baserad
Euro 6. 1 Volkswagen företagsleasing
på VWFS basränta (juni 2020).
Volkswagen Serviceavtal ingår.
36 mån 6 000 mil,
om
Övermil och onormalt slitage
Ändringar
debiteras utöver leasingavgiften.
info@media-konsult.c
Uppläggnings- och administrationsavg av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen
. * Kan ej kombineras Tel. 031-748 07 10,
ift tillkommer. Bilarna på bilderna
är extrautrustade. • För annonsbokning: med ramavtal.
www.media-konsult.com Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
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tagit fram en helt ny
stoltserar nya Duster
Det tackar vi för och utvändigt
midny lampdesign, högre
med bland annat en helt
Även
och en biffigare grill.
www.vwkungsbacka.se
en
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BACKAPLAN
i kampen mot covid-19!
Detta gäller ALLA uppdrag
oavsett typ av städ.

företaget

Blac
YSGLagerShop.se
k & White Edition.

PEN
WEBSHOP
BEHÖVER!

VI ERBJUDER:

PERSONALEN BLIR:

Team Building
Företagsklasser
ALLT

Piggare

MED

Starkare
Gladare
4Motion – Fyrhjulsdrift, DSG
- Automat,
R-Line Black exteriör, Lättmetallfälg
ar 20”
Suzuka Black, Sportchassi,
Servotronic
Sport, Dragpaket – elektriskt
utfällbar
dragkrok, Executivepaket
, Dynamic Light
Assist & LED-varselljus, LED-bakljus,
Keyless - Easy Open/Easy Close,
Park Assist och

Effektivare
Friskare

klick från en
stik
Sjukgymna
bra affär...

KUNGÄLV
Rollsbovägen 58 •
Tel 0303-23 30 29

Från 369 900 kr Ord. pris 411
600

kr

Bränsleförbrukning vid blandad
körning 5-7,1 l/100 km (WLTP),
CO2-utsläpp
36 mån, 1 50

Enkel,
Ekonomisk
E-handel.

Multifunktionsratt, eluppvärmd
med
växlingspaddlar, Parkeringsvärm
are,
fjärrstyrd med timerfunktion
samt appstyrning, APP-Connect med
Apple Carplay,
Adaptiv farthållare inkl Front
Assist,
Lane Assist – Filhållningsass
istant.

www.ysglager
shop.se
webshop
kommer vi ut till er!

YSGLagerShop.se
Begränsat antal
för snabb leverans!

DU

Företagsevent
End
Hälsoanalyserast ett

backkamera Rear Assist,
Ytterbackspeglar,
elinfällbara med markbelysning
, Active Info
Display – Digitalt Kombiinstrume
nt,
Mode Select - Körprofilsval,
Framstolar
ErgoActive med 14-vägs
inställning,
massagefunktion och utdragbart
lårstöd •
3-zons Klimatanläggning,
Svart innertak,

– Pssst! hör av er så

-89 89 39

08:30-16
.

JUNI 2020

Till företag & kontor i Stenung
sunds kommun
www.media-konsult.com • För

annonsbokning: Tel. 031-748 07

Hallå

NÄSTA NUMMER 25 AUG
BOKA DIN PLATS REDAN
IDAG!

MÖLNDAL
JUNI 2020

Hallå B2B ges ut av

Till alla företag & kontor i Mölndal
www.media-konsult.com • För

10, info@media-konsult.com

Y.S.G LAGERSHOP AB •
STÄD & SUPPLIES

ASKIM

annonsbokning: Tel. 031-748 07

Black & White Edition.

Tiguan TDI 190 DSG 4Motion
R-Line.
Välkommen till
25 AUGUSTI
NÄSTA NUMMER Busines
IDAG! slease från
vår hemsida
BOKA DIN PLATS REDAN
Sisjön, Hovås och Billdal
i Askim,
www.ysgl
& kontor
agershop.
se
JUNI 2020 Till alla företag
info@media-konsult.com
031-748 07 10, info@

- WEBSHOP
info@ysglagershop.se
OP
Busines0709-328035
slease från
& SUPPLIES
OP - WEBSHSTÄD
(kl. 9:00-11:00)
Tel.
Service ingår!
WEBSH

3 995 kr

0 kr.

STENUNGSUND
Hallå B2B ges ut av

Marstrand
Tiguan TDI
Myren
YSGLagerShop.se
190
DSG62,
4Motion
R-Line.

/månaden* + moms

Hallå

Hallå

www.media-konsult.com • För

Hallå B2B ges ut av

3 995 kr

annonsbokning: Tel.

Salong
JuliaRosé

INFO:

4Motion – Fyrhjulsdrift, DSG
- Automat,
R-Line Black exteriör, Lättmetallfälg
ar 20”
Suzuka Black, Sportchassi,
Servotronic
Sport, Dragpaket – elektriskt
utfällbar
dragkrok, Executivepaket
, Dynamic Light
Assist & LED-varselljus, LED-bakljus,
Keyless - Easy Open/Easy Close,
Park Assist och

backkamera Rear Assist,
Ytterbackspeglar,
elinfällbara med markbelysning
, Active Info
Display – Digitalt Kombiinstrume
nt,
Mode Select - Körprofilsval,
Framstolar
ErgoActive med 14-vägs
inställning,
massagefunktion och utdragbart
lårstöd •
3-zons Klimatanläggning,
Svart innertak,

FRÖLUNDA
JUNI 2020

TILL

Detta gäller ALLA uppdrag
oavsett typ av städ.

Multifunktionsratt, eluppvärmd
med
växlingspaddlar, Parkeringsvärm
are,
fjärrstyrd med timerfunktion
samt appstyrning, APP-Connect med
Apple Carplay,
Adaptiv farthållare inkl Front
Assist,
Lane Assist – Filhållningsass
istant.

Vår nya adress är:

Begränsat antal
för snabb leverans!

Från 369 900 kr Ord. pris 411
600

kr

Bränsleförbrukning vid blandad
körning 5-7,1 l/100 km (WLTP),
CO2-utsläpp 136-147 (NEDC),
36 mån, 1 500 mil/år, 0 %
särskild leasingavgift, garanterat
170-186 (WLTP). Miljöklass
Euro 6. Volkswagen Operationell
restvärde, rörlig ränta baserad
utöver leasingavgiften. Volkswagen
leasing
på VWFS basränta (juni 2020).
Serviceavtal ingår. Ändringar
Övermil och onormalt slitage
Uppläggnings- och administrationsa
av körsträcka, ränta, etc.
debiteras
kan påverka månadsbetalning
vgift tillkommer. Bilarna på
en. * Kan ej kombineras med
bilderna är extrautrustade.
ramavtal.
Vi reserv

m

amla Särövägen 88, 436 40 Aski

Ind. område

annonsbokning: Tel. 031-748 07

NÄSTA NUMMER 25 AUGUSTI
IDAG!
BOKA DIN PLATS REDAN

10, info@media-konsult.com

någon som kan reparera
dagar kan det vara svårt att hitta
er.
När fälgarna på bilen har sett bättre
finns nämligen bara tre fälgreparatör
och fräscha upp dem. I Sverige
finns i Västra Frölunda.
erfarenhet, Fälgfixarn Däckman,
En av de med lång och gedigen

Hallå
I

BÄCKEBOL

Cina Timle reparerat
snart 30 år har fälgreparatören
att hon jobbade extra
fälgar. Det hela började med
företaget Däckman
hos sin mamma som grundade
intresset för att fixa
redan 1971. Snabbt fick Cina upp
expanderade firman och blev
och rusta upp fälgar och 1992
man en komplett däck- och
Fälgfixarn Däckman. Idag är
fälgservicefirma.

DE BLIR SOM NYA
och utsatta
Däckman blir även de mest skadade
Hos Fälgfixarn
JUNI
2020
märks att de flesta bilägare och
fälgarna som nya igen och det
i att reparera bilens
företagare idag ser ett stort värde

Till alla företag & kontor i Bäckebol

även
att reparera en
Hallå
B2BEnligt
gesCina
ut avTimle lönar det sig alltid
fälgar.
www.media-konsult.com • För
inte alla känner till.
originalfälg, något som kanske
på de flesta bilarna
– Generellt så sitter det aluminiumfälgar har det alltid och
Leasingbilar
idag, säger Cina och fortsätter:
dyra har det också.
även småbilar som inte är speciellt
aluminium är ganska dyr att
Faktum är att en originalfälg i
istället få dem reparerade och
köpa ny och då är det värt att
hur man gör och behärskar
uppfräschade av någon som vet
som Fälgfixarn
fälgar,
upp
rusta
att
innebär
finarbetet som det
Däckman.
Tiguan TDI 190

, Tagene & Brunnsbo
annonsbokning: Tel. 031-748 07

Black & White Edition.

NÄSTA NUMMER 25 AUG
BOKA DIN PLATS REDAN
IDAG!

10, info@media-k
media-konsult
onsult.com
.com

DSG 4Motion R-Line.

LITE TID
ETT HANTVERK SOM TAR
fälgarna kommer från början
Kärleken till att arbeta med
och det är precis så hon ser
från Cinas intresse för hantverk
vilket man måste vara ytterst
arbetet med fälgarna; under
innebära allt från svetsning,
noggrann. Fälgreparation kan
upp fälgarna lite extra. Hon får
riktning, lackering till att piffa
utseende och färg på fälgar,
ofta förfrågningar om att ändra
med när tid finns. Men man
något hon gärna pillar lite extra
noggrannhetsarbete som
ett
är
ska veta att all fälgreparation
måste få ta lite tid.
så länge, får jag fortfarande
– Trots att jag gjort det här
från mina kunder och det är
många utmanande uppdrag
fundera hur man kan fixa till
fantastiskt givande att sitta och
som just nu har fullt fokus
en fälg på bästa sättet, säger Cina fälgar som fått sprickor
lacka
på att fixa reparera, svetsa och
eller skadats på andra sätt.
som BMW, Hedin
Fälgfixarn Däckman har storkunder märkt att hennes
Audi. Genom åren har Cina
Bil, Bilia– och
4Motion
Fyrhjulsdrift,
kunskap och erfarenhet.
- Automat,
gedigna
uppskattar hennesDSG
backkamera Rear Assist,
kunder
R-Line
fördelaktiga
Black
Ytterbackspeglar,
exteriör, Lättmetallfälg
är verkstadens
Multifunktionsratt, eluppvärmd
ar 20”
Något annat som också uppskattas
elinfällbara med markbelysning
Suzuka
varje vardag slår Fälgfixarn
Black, Sportchassi,
, Active Info
klockan 06.00
NÄSTA med
Servotronic
växlingspaddlar, Parkeringsvärm
NUMMER 28 APRIL
öppettider. Redan
Display – Digitalt Kombiinstrume
Sport, Dragpaket
are,
kunder. utfällbar
– elektriskt
BOKA DIN PLATS
nt,
upp portarna för sina
fjärrstyrd med timerfunktion
och Select
REDAN IDAG!
Mode
ges
innan de ska till jobbet
ut–av
- Körprofilsval, Framstolar
dragkrok,
samt appvill få bilen fixad
Executivepaket
Många
blir
, Dynamic Light
www.media-k
styrning, APP-Connect med
servicebilarna
ErgoActive
onsult.com
med 14-vägs
är det viktigt att till exempel
• För
Apple Carplay,
Assist
annonsbokning: Tel.
företagen
LED-varselljus,
för &
inställning,
LED-bakljus, Key-under dagarna
031-748
Adaptiv
07 10,
farthållare
info@media-k
massagefunktion och utdragbart
inkl
tid och inte står inne för reparation
Frontmedia-konsu
less färdiga
Assist, onsult.com
- EasyiOpen/Easy
lt.com
att det inte är
lårstöd •
Close, Park
och tillägger
Lane Assist – Filhållningsass
och 3-zons
när folk behöver dem, säger Cina Assist
Klimatanläggn
istant.
tidiga
den
ing, Svart innertak,
redan under
det minsta ovanligt med full ruljangs
öppningstimmen.
.se

Businesslease från

Service ingår!

3 995 kr

Hallå

/månaden* + moms
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Begränsat antal
för snabb leverans!

Från 369 900 kr Ord. pris 411
600

kr

Bränsleförbrukning vid blandad
körning 5-7,1 l/100 km (WLTP),
CO2-utsläpp 136-147 (NEDC),
36 mån, 1 500 mil/år, 0 %
särskild leasingavgift, garanterat
170-186 (WLTP). Miljöklass
Euro 6. Volkswagen Operationell
restvärde, rörlig ränta baserad
utöver leasingavgiften. Volkswagen
leasing
på VWFS basränta (juni 2020).
Serviceavtal ingår. Ändringar
Övermil och onormalt slitage
Uppläggnings- och administrationsa
av körsträcka, ränta, etc.
debiteras
kan påverka månadsbetalning
vgift tillkommer. Bilarna på
en. * Kan ej kombineras med
bilderna är extrautrustade.
ramavtal.
Vi reserverar oss för eventuella
ändringar och avvikelser.

UPPLAGA:
Mölndal:
1 591 ex
Omsorg med hjärta & komp
etens
Kungälv: 1 529
ex
Stenungsund: 1 159 ex
Kungsbacka: 2 022 ex
Partille: 1 126 ex
Backaplan: 2 135 ex
Bäckebol: 1 152 ex
Frölunda: 1 940 ex
Askim: 951 ex
Uddevalla: 1 564 ex
Volkswagen Göteborg

Öppet: Vardagar 9–18, helger
11–15.
Söndagar (V. 25-32) sängt.
www.volkswagengoteborg.
se

Aröd
Arödsindustriväg 10. Tel. 031-381
88 00.
Helgtel. 031-381 88 41.

Göteborg
Grafiska vägen. Tel. 031-750
15 00.
Helgtel. 031-750 16 30/031-750
16 20.

våra kunder ska få bästa service

Välkommen att kontakta

oss
på telefon 031-7880488
www.samuelsassistans.se

Service ingår!

VI FLYTTAT

Med branschvana sedan 1999
levererar vi helhetslösningar
Utifrån kundens unika behov.
Vi utför det mesta inom städ
och sanering. Vi levererar
även allt du behöver På och
till kontoret eller verkstan.

Grimmered, Långedrag & Högsbo

www.media-konsult.com • För

”Det lönar sig alltid
att reparera en originalfälg”

HAR
NU
ESINFEKTION
LÄS DEiYTD
SENASTE
UTGIVNINGARNA
! WWW.MEDIA-KONSULT.COM
kampen mot covid-19!
NYA LOKALERPÅ
Vi torkar med

Till alla företag & kontor i V.Frölunda,

Hallå B2B ges ut av

Vi ger vårt yttersta för att

NÄSTA NUMMER 25 AUG
2020
BOKA DIN PLATS REDAN
IDAG!

10, info@media-konsult.com

/månaden* + moms

www.juliarose.se

KONTAKTA
OSS FÖR
FRI
KOSTNADS
RT
STÄDOFFE

Hallå

Sisjön
Askims Industriväg. Tel. 031-750
Helgtel. 031-750 17 45/031-750 17 00.
17 46.

Kungsbacka
Hede Industriområde. Tel.
0300-775 40.
Helgtel. 0300-775 48.

Under 10 års tid har vi levererat
personlig assistans med högsta
kvalitét.
Vi vet hur man planerar och
genomför en lyckad assistans.
Vi är kända för våra unika
kunskaper inom personlig
assistans – det är vi stolta
över!
Våra kunder och medarbet
are vet att vi löser nästan alla
problem som uppstår redan
vid första telefonsamtalet.
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BILAR
KÖPES

maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m
maxlängd 10 m

Service & rep av alla fabrikat. Nytt & beg.
Öppettider: Mån–Tor: 9–18, Fre: 9–16.30
Aröds Industriväg 76
Tel: 031-22 41 98 Mob: 0736-72 48 10
info@symaskinsexperten.se • www.symaskinsexperten.se

till
Vill du nå ut
r
15 169 konto
& företag?
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och med högsta kvalitét.

Välkommen till Kärra Värdshus!
FRUKOST

Serveras mellan 7.00-10.30
Grötfrukost
Bacon, Falukorv, Pannbiff med stekt potatis
Varma mackor • Baguetter

DAGENS LUNCH

Serveras mellan 10.30-14.30
Vi är specialister på husmanskost.
Vi har 5-rätters lunchmeny • Stor salladsbuffé
Dessutom: Hamburgertallrik • Pytt i panna
Caesarsallad • Räksallad • Ost- & Skinksallad
ÖNSKAR NI CATERING TILL STUDENTFEST, FÖDELSEDAGFEST
ELLER BRÖLLOPSFEST? KONTAKTA OSS FÖR PRISFÖRSLAG!

Tagenevägen 66, 425 37 Hisings kärra • Tel 031-57 10 05
www.karravardshus.com

”Det lönar sig alltid att
reparera en originalfälg”

I

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.

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

vi stärker
ditt företag

Träna hos oss – frisk personal lönar sig!

GYM & KONDITION
Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och
maskinerna för att
hjälpa dig i din
träning.

WELLNESS ONLINE
Kör dina favoritpass
framför TV:n, datorn,
plattan eller mobilen.
Med Wellness Online
kan du träna när
och var du vill.

PERSONLIG
TRÄNING
Vill du öka balansen
eller lära dig att
träna rätt? Då vägleder
våra personliga
tränare dig!

GRUPPTRÄNING
Rörlighet, styrka
eller kondition
– vi har något för
alla människor.

VÄLKOMNA
TILL KLUBBEN
Vi har över 250
klubbar i Sverige.
Hitta din närmsta
på vår hemsida:
nordicwellness.se

