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PROFFS PÅ BILREKOND

VI FINNS NU ÄVEN PÅ STIGS CENTER
IMPORTGATAN 10, 422 46 HISINGS BACKA • TEL 031-15 68 50
ÖPPETTIDER: VARDAGAR 9-18 • LÖRDAG-SÖNDAG 9-18 • VÄLKOMNA!
BÄCKTUVEVÄGEN 6 • 417 49 GÖTEBORG • TEL/TIDSBESTÄLLNING: 031-55 53 17 • 0735-80 53 32
ÖPPETTIDER: MÅN–FRE 9–18, LÖR–SÖN 9–18 • WWW.HOLMENSBILVARD.EU
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Vi hittar skräddarsydda lösningar som passar ditt företag. Du som är friskvårdsansvarig på
ditt företag, kontakta någon av våra företagssäljare så berättar de mer om hur vi kan hjälpa
din organisation till en bättre hälsa.
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Provträningen gäller på valfri Nordic Wellness-klubb 1 gång per person och år, under bemannade tider. Lokala avvikelser kan förekomma.
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Utbildning

Köp eller hyr truck
Hyr lift

Service & reparationer

Truckar och liftar
för alla lägen
Trollhättans Truck är en av Västsveriges ledande
aktörer när det gäller uthyrning och försäljning.
Vi säljer nya & begagnade truckar, samt servar och reparerar
dessa på plats hos kund eller i våra verkstäder. Vi erbjuder även ett komplett
utbud av hyrliftar för alla lägen. Samt tillhandahåller utbildningar i vår nisch
i våra lokaler eller skräddarsytt direkt hos kund.

Hör gärna av dig till oss. Vi är bara ett telefonsamtal eller mail bort.
Kardanvägen 67, 461 38 Trollhättan • 0520-470340 • info@trollhattanstruck.se

www.trollhattanstruck.se
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Inklusive kaffe
& mixsallad

FRÅN KL 11
VARJE DAG

Tiramisu + liten valfri kaffe 78:Grillade paninis med mixsallad fr. 75:Pastarätter • Sallader • Pizzor • Paninis • Desserter
Italienskt kaffe • Fullständiga rättigheter: Öl • Vin • Grappa
Maskinkajen 11 • Eriksberg • Tel: 23 19 24 • www.cafeitalia.nu
Öppet: Mån-Fre 10-20 • Lör 11-20 • Sön 11-20

FÖLJ OSS
PÅ INSTAGRAM:
CAFEITALIA_NU

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
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Truckutbildning!
STARTAR PÅ HISINGEN
8-9 samt 10-11 maj
Vi erbjuder även utbildning på saxlift/skylift, travers,
heta arbeten, ADR, utbildning på tank m.m!

OBS!
Ett fåtal
platser kvar!

TRUCKUTBILDNING FÖR FÖRETAG! TA DITT TRUCKKORT IDAG
Alla våra kurser är helt företagsanpassande vilket innebär att vi kan komma till Er och
utbilda Er personal oavsett dag, kväll eller natt. Alla våra kurser är helt företagsanpassande
vilket innebär att vi kan komma till Er och utbilda Er personal oavsett dag, kväll eller natt.
Antingen i era lokaler med era truckar eller i våra utbildningslokaler på Hisingen med våra truckar.
Ni kan även skicka personal om det så bara är en deltagare.

www.truckutbildarna.se • 031-757 20 90

Välkommen till
Möller Bil Göteborg.

Audi e-tron 55 quattro® Proline

Elbilen du verkligen vill ha:
Audi e-tron 55 Proline.

Pris från ca 825.000 kr
Business lease från ca 7.795 kr/mån
Förmånsvärde från ca 3.413 kr/mån

Audi e-tron 55 quattro® Proline. Räckvidd upp till 370–435 km enligt WLTP-körcykeln. Elförbrukning blandad körning 26,3–22,7 kWh/100 km.CO2 -utsläpp 0 g/km.
Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. Förmånsvärde anges som netto/mån vid 50 % marginalskatt. Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil,
0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2020). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business
Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt förordningen
(2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett. Se även transport styrelsen.se. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB
(publ). Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma).

Business lease från ca

7.295 kr/mån
Förmånsvärde från ca

Nu finns Audi A6 Avant
som laddhybrid.

3.421 kr/mån
från ca* 622.800 kr

Audi A6 Avant, 55 TFSI e 367 hk quattro® laddhybrid. Upp till 50 km elektrisk räckvidd. Bränsleförbrukning blandad körning /100km: 2,2 – 1,81 l/100km CO2 g/km: 50-41. Miljöklass Euro 6. Förmånsvärde netto/mån vid 50 %
marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Erbjudandet kan ej kombineras med ramavtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt
för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma). Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Angivet månadsbelopp
är baserat på att bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett. Se även transport styrelsen.se. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften.
Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ).

Business lease från ca

4.095 kr/mån

När tekniken är på din sida:
Audi A4 Avant.

Förmånsvärde från ca

2.463 kr/mån

Med vår sportiga och flexibla kombi så får
du en härlig körupplevelse varje dag.

från ca* 362.400kr

Audi A4. Bränsleförbrukning blandad körning 5,1–8,3 l/100 km, CO2 -utsläpp 135–200 g/km. Miljöklass Euro 6d TEMP. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade.
Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se.

Möller Bil Göteborg
Exportgatan 6, Hisings Backa
Mån–fre 7–18, lör-sön 11–15
mollerbilgoteborg.se

Växel
031-393 99 00

Försäljning
031-393 99 20

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

