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Till alla företag & kontor i Askim, Sisjön, Hovås och Billdal

Hallå B2B ges ut av

NÄSTA NUMMER 22 SEPTEMBER
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

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

PILENS
grill house

Pizza • Grill • Thaimat • À la Carte

Thaibuffé

TEL: 031 28 15 88

Beatrice Lesslies gata 10, V. Frölunda, Högsbo

UTKÖRNING 70:-

(MINSTA BESTÄLLNING 170:-)

Smaklig måltid!
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LUNCHRÄTTER 99:- OCH NERÅT.
Sallad, Dricka & Kaffe Ingår • Serveras Vardagar 10-15

ÖPPETTIDER:

MÅN-FRE 10:00-21:00 • LÖR-SÖN 12:00-21:00

POOLSTÄDNING
PÅGÅR!
GARANTERAD BADGLÄDJE
POOLSTÄDNING

PÅGÅR!
Uppdatera din poolreningsteknik
och försäkra dig om bekymmersfritt
underhåll för framtiden.

VILL DU GARANTERA BADGLÄDJEN för familjen och ASEKO för bekymmerslöst underhåll av din pool.
vännerna är underhåll av poolen och poolvattnets Poolmanagement för rent och glasklart vatten
kvalitet av yttersta vikt. Frågan är hur enkelt du vil göra helt enkelt och om så önskas även ONLINE med
koll dygnetdiruntn poolreni
var du än befinngstekni
ner dig påkjorden.
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underhåll för framtiden. 3640 25
til sammans vad som fungerar bäst
hos dig. För äkta badglädje.
Ludwigs har mångårig erfarenhet av byggnation BADGLÄDJE
GARANTERAD
av prisvärda och exklusiva pooler och erbjuder
den senaste poolservicetekniken i samarbete med
VILL DU GARANTERA BADGLÄDJEN för familjen och
vännerna är underhåll av poolen och poolvattnets
kvalitet av yttersta vikt. Frågan är hur enkelt du vill göra
det för dig själv? Vill du springa runt, dosera och mäta
manuellt eller är det dags att uppdatera poolreningstekniken för framtida dopp?
Ludwigs har mångårig erfarenhet av byggnation
av prisvärda och exklusiva pooler och erbjuder
den senaste poolservicetekniken i samarbete med

ASEKO för bekymmerslöst underhåll av din pool.
Poolmanagement för rent och glasklart vatten
helt enkelt och om så önskas även ONLINE med
koll dygnet runt var du än befinner dig på jorden.
Boka din kostnadsfria rådgivning så avgör vi
tillsammans vad som fungerar bäst
hos dig. För äkta badglädje.

Ludwigs Bygg Pool & Wellness AB • Hantverksvägen 1 i Sisjön • 436 33 Askim • www.ludwigsbygg.se
Ludwigs Bygg Pool & Wellness AB • Hantverksvägen 1 i Sisjön • 436 33 Askim • www.ludwigsbygg.se

JUST NU SPECIALERBJUDANDE FÖR FÖRETAG!
Ring för oss mer info på tel. 031-68 33 33

SISJÖNS BILSERVICE GROUP AB

HJÄLPER DIG MED
ALLT FÖR DIN BIL
Vi har 30 års erfarenhet av bilservice, bilreparationer och felsökning på bilar. På Sisjöns Bilservice Group AB jobbar vi enbart
med originaldelar och den senaste utrustningen marknaden kan
erbjuda. Självklart följer vi alltid tillverkarnas rekommendationer
vid service och reparation. Vi lämnar 12 månaders garanti på
utfört arbete och 24 månaders garanti på reservdelarna.

Ett brett serviceutbud som gör
det enkelt för dig att vara bilägare

BOKA DIN SERVICE ELLER REPARATION I
FÖRVÄG, SÅ BJUDER VI PÅ FRI LÅNEBIL!

Reparationer • Bilservice • Däckservice

Boka tid på: 031-68 33 33

Audi – Volvo- Volkswagen – Skoda –
Saab – Renault – Peugeot – MC-service

Datavägen 55, 436 32 Askim • info@sisjonsbilservice.se • sisjonsbilservice.se

ÖPPETTIDER: MÅNDAG-TORSDAG, 08.00-17.00 • FREDAG 8-15

www.juliarose.se
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VÄLKOMMEN TILL
VÅRA NYA LOKALER!
Vår nya adress är:

Gamla Särövägen 88, 436 40 Askim
Välkommen önskar Juliet

Klippningar fr. 220:Kontakta mig för mer information
OBS! På grund av corona så tar vi
endast emot tidsbokade kunder.
Nu säljer vi Smycken, Armband, Örhängen
Tidsbeställning 031-28 28 70
Tis-Fre 10-18 • Lör 11-15.

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

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

031-771 25 01
gbg.sisjon@mrcap.com
www.mrcap.com

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

SP Tekniska Forskningsinstitut har
genomfört ett test av marknadens
främsta produkter inom lackförsegling.
Resultatet visade att MrCAP’s unika
lackytbehandling FormulaU har det
överlägsta bästa skyddet över tid.
Hos oss utförs behandlingen av
branschens främsta bilförädlingstekniker med 15 års erfarenhet av
lackförsegling. Välkommen till
MrCAP Sisjön.

NÄR
BARA DET
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”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

DÖRRAR & FÖNSTER
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning och installation.
Ledande kvalitet och prestanda med priser som tål att jämföras.
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* Gäller leverans i sept (aug fullbokat).
Alltid tydlig offert med fasta delpriser.

BESÖK VÅR BUTIK & UTSTÄLLNING
Datavägen 20, Sisjön (mitt emot Ö&B)
eller ring 031-748 08 50
För öppettider se www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

