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UTHYRNING AV:

• Minigrävare
• Grävmaskiner

• Självlastande minidumpers
• Släpvagnsliftar

Ring: 0705-22 08 32

MASKINUTHYRNING

Gåskullevägen 22 • www.surtemaskinuthyrning.se
ENKELT, SNABBT & PERSONLIGT

WEBSHOPPEN

med allt från kaffekopp till städmopp

STÄD & SUPPLIES

Branschvana sedan 1999!
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Enkelt & Ekonomiskt!
YSGLagerShop.se
Myren 62, Marstrand
info@ysglagershop.se
Tel. 0709-328035 (kl. 9:00-11:00)
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Julbord
STENUNGSÖGÅRDEN

Tag med vänner eller ditt företag/förening till en stämningsfull stund i vacker miljö
med sprakande brasa och ljus julefrid. Ni välkomnas med doftande glögg,
bohuslänskt julbord med hemlagade läckerheter följt av ett dignande gottebord.
Vi erbjuder färdiga konferenspaket för olika storlekar på grupper och är flexibla i upplägg och genomförande.

Premiär den 27 november -20
Lunchjulbord 389:- Julbord kväll 549:Vissa kvällar med trubadur eller quiz 649:Familjejulbord söndagar 529:Alla priser är inkl. moms
0-5 år gratis 6-12 år halva priset. • Fullständiga vin-och spriträttigheter
Bröllop - Fest - Konferens - Kök - Pub - Café • Minnesstund - Övernattning - Avkoppling

Vi följer
rådande
restriktioner
för Covid-19

God Jul önskar Eva & Lars Emma & Roger
I den fantastiska miljön på Stenungsögården med strålande havsutkik anordnar vi konferenser, företagsarrangemang, bröllopsfester, vigslar, högtidsfester,
minnesstunder, övernattning och avkoppling. Vårt Café erbjuder hembakade tårtor, smörgåstårtor, tunnbröd och bakverk med hög kvalitet. Även för avhämtning.
Omgivna av havet och den lugnande naturen serverar vi god mat och dryck och erbjuder högklassig service av trevlig personal.

Bokning och frågor!

Välkomna!

Tel. 0303-770080 Köket 0303-770925
www.stenungsogarden.se • koket@stenungsogarden.se
www.facebook.com/stenungsogarden

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

INGA STARTAVGIFTER.
INGA BINDNINGSTIDER.

PROVA EN SUPERFLEXIBEL
BEMANNINGSLÖSNING
– Semester, sjukdom eller arbetstopp... snabbt på plats löser vi det
mesta när det kör ihop sig på företaget. Några timmar, deltid eller
heltid. Och det är få som slår oss på fingarnar när det gäller både
erfarenhet och arbetsglädje. Satsa på ett säkert kort, prova vår
superflexibla bemanningslösning.

Boka
idag:
0303-587
20 •88kungalv@veteranpoolen.se
• www.veteranpoolen.se
Boka
idag:
031-18
69 • goteborg.centrum@veteranpoolen.se

”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 köper
din bil!

Ring idag för värdering!
Tel. 031-357 94 90

✔ Personbil
✔ Transportbil
✔ Leasingbil

Ring Anders för bokning av tid hos din fordonsverkstad i Kungälv Tel. 031 – 357 94 97

DIN BILVERKSTAD
I KUNGÄLV

15% rabatt

VID BOKNING AV SERVICE ELLER
REPARATION FÖR FÖRETAGSBILAR

Öppettider Försäljning Vard 09.00 - 18.00 • Lör 11.00 - 15.00 • Öppettider Verkstad: Vard 07.00 - 16.30

Tjänstebilsexperten i Kungälv AB
Verkstad / Utställning begagnade bilar
Arntorpsgatan 2, 442 45 Kungälv

www.tjanstebilsexperten.se | 031 - 357 94 90

