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BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Hallå <<Företagsnamn>> <<Arbetsställe 
benämning>>
<<Arbetsställe C/O-adress>>
<<Arbetsställe adress>>
<<Arbetsställe postnr>> <<Arbets-
ställe postort>>
B-PORTO BETALT
<<Adresskälla>>

SIMPLIFY IT
V I  F Ö R E N K L A R  D I N  V A R D A G

W E B S H O P  C O N S U L T I N G  N O R D I C  A B

WE MAKE IT WORK
VI FÖRENKLAR DIN VARDAG, VI GÖR KRÅNGLIGA BESLUT BEGRIPLIGA.  

VI HJÄLPER ER ATT FÖRVERKLIGA ER FRAMTID.

Grundbergsvägen 10, 461 39 Trollhättan • Tel. 0520-523000 • info@webshop.se

l Distansarbete
l Omställning
l Anpassningar
l IT-Arkitektur
l Projektledning
l Behovsanalyser
l Kostnadseffektivisering
l Verksamhetsplanering
Utifrån nuvarande situation samt 
för att vara redo att snabbt 
anpassa dina IT Lösningar.

VI HJÄLPER ER MED:

l Konsulttjänster
l Nätverk/servrar/datorer/skrivare/projektledning
l Virtuella servrar
l Antivirus
l Backuper, med lagring i Europa samt 
   individuell kryptering
l E-post med lagring i Sverige
l Office 365
l IT som tjänst

TJÄNSTER:

PASSA PÅ!NU ÄR DET DIN TUR. 
Som ny kund så bjuder vi de första 5 nya kunderna på 2 timmar  gratis konsultation  

Värde 1390:- exkl moms
BLAND VÅRA KUNDER FINNS: CDON, ORKLA, ARKITEKTKOPIA, OPEN SOLUTION,  
ISS FACILITY SERVICES, STÅLHANDLARNA, PETTERSSONS STENHUGGERI.

OBS inkl resa. 



Provträningen gäller på valfri Nordic Wellness-klubb 1 gång per person och år, under bemannade tider. Lokala avvikelser kan förekomma.

vi stärker
ditt företag

PROVA
1 VECKA
GRATIS

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. 

270 KLUBBAR – ALLTID NÄRA DIG

Mer info och kontaktuppgifter till våra företagssäljare hittar du här:
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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 hyrli� ar för alla lägen. Samt tillhandahåller utbildningar i vår nisch 

i våra lokaler eller skräddarsytt direkt hos kund.

Utbildning

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

Trollhättans Truck är en av Västsveriges ledande 
aktörer när det gäller uthyrning och försäljning.

Nu � nns vi även iGöteborg!Marieholmsgatan 84,415 02 GöteborgTel: 031-201222

Köp eller hyr truck

Service & reparationer

Hyr li� 

Truckar och liftar 
för alla lägen



I snart 30 år har fälgreparatören Cina 
Timle reparerat fälgar. Det hela bör-
jade 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 fälgar-
na; under vilket man måste vara ytterst nog-
grann. 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 ex-
empel 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

”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. 

Ingela Gathenhielms gata 7,   
Västra Frölunda

0709-46 01 80 • www.falgfixarn.se


