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SIMPLIFY IT

V I

F Ö R E N K L A R

VI HJÄLPER ER MED:
l
l
l
l
l
l
l
l

Distansarbete
Omställning
Anpassningar
IT-Arkitektur
Projektledning
Behovsanalyser
Kostnadseffektivisering
Verksamhetsplanering

Utifrån nuvarande situation samt
för att vara redo att snabbt
anpassa dina IT Lösningar.

D I N

V A R D A G

TJÄNSTER:
l Konsulttjänster
l Nätverk/servrar/datorer/skrivare/projektledning
l Virtuella servrar
l Antivirus
l Backuper, med lagring i Europa samt
individuell kryptering
NU ÄR DET
DIN TUR.
l E-post med lagring i Sverige
Som ny kund
l Office 365
så bjuder vi
de första
5 nya kunder
na på 2 tim
l IT som tjänst
mar

PASSA PÅ!
gratis kons
ultation

BLAND VÅRA KUNDER FINNS: CDON, ORKLA, ARKITEKTKOPIA, OPEN SOLUTION,
ISS FACILITY SERVICES, STÅLHANDLARNA, PETTERSSONS STENHUGGERI.

Värde 1390
:exkl moms

OBS inkl re
sa.

WE MAKE IT WORK
VI FÖRENKLAR DIN VARDAG, VI GÖR KRÅNGLIGA BESLUT BEGRIPLIGA.
VI HJÄLPER ER ATT FÖRVERKLIGA ER FRAMTID.

W E B S H O P

C O N S U L T I N G

N O R D I C

Grundbergsvägen 10, 461 39 Trollhättan • Tel. 0520-523000 • info@webshop.se
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Vi hittar skräddarsydda lösningar som passar ditt företag. Du som är friskvårdsansvarig på
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ditt företag, kontakta någon av våra företagssäljare så berättar de mer om hur vi kan hjälpa
din organisation till en bättre hälsa.
Mer info och kontaktuppgifter till våra företagssäljare hittar du här:
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Provträningen gäller på valfri Nordic Wellness-klubb 1 gång per person och år, under bemannade tider. Lokala avvikelser kan förekomma.

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

Göteborg!

Marieholm
sga
415 02 Göte tan 84,
b
Tel: 031-20 org
1222

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

”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

Solskydd för alla behov
inne och ute.

Söker du efter skräddarsydda solskyddslösningar
som skapar ett behagligt klimat, både inomhus
och utomhus?
Vi hjälper dig med smarta lösningar för alla lägen och är med
dig från idéstadiet till färdig installation. Vi på Sekond erbjuder
smarta helheltslösningar inom solskydd och solavskärmning,
för både inomhus- och utomhusbruk. Vi säljer, installerar,
och monterar allt inom solskydd till både privatpersoner och
offentliga miljöer.

Har du frågor om solskydd? Ring 0705 – 91 00 00

solskydd@sekond.se

•

070-591 00 00

GM Plåt är ett av de ledande företagen i regionen Fyrstad som verkar
inom plåtslageribranschen. Vi hjälper dig från minsta reparation till stora
komplexa projekt. Bland våra kunder förekommer såväl privatpersoner som
företag och kommuner. Det skall alltid löna sig att anlita ett proffs. Hos oss
blir ni personligt bemötta, får ett väl utfört arbete, goda råd och tips.

VI FINNS ALLTID I DIN NÄRHET MED VERKSTAD
I MUNKEDAL, LYSEKIL OCH UDDEVALLA
• Alla förekommande
plåtslageriarbeten
• Ventilationsarbeten
• Solceller och integrerade
solcellslösningar
• Reparationer & service
• Fasadarbeten och
takskyddsanordningar

Munkedal .....0524 - 719 70
Lysekil ............0523 - 171 70
Uddevalla .....0522 - 170 40
Ekonomi ........0524 - 121 90
info@gmplat.se

Välkommen till

BDS Vänersborg
Hos oss hittar du ett
brett sortiment av originalmärkesdelar och tillbehör
med hög kvalitet till bra
pris – och mängder av
bilvårdsprodukter.
I vår välfyllda butik finns
kunnig personal som gärna
hjälper dig att ta hand om
din bil på bästa sätt.

Reservdelar till alla bilmärken
När du köper reservdelar, tillbehör och verktyg från BDS kan du vara säker på att du
får det bästa till just din bil. Våra reservdelar finns för alla bilmärken och bilmodeller.
Reservdelarna tillverkas med minst samma kvalitetskrav och efter de specifikationer
som biltillverkaren ställer och är då likställd med en originaldel. Vi lämnar självklart
alltid 2 års garanti på samtliga reservdelar, oavsett märke. Besök din BDS-butik eller sök
reservdelar och tillbehör för just din bil i webbplatsens reservdelskatalog.
Välkommen!

BDS VÄNERSBORG
Parallellgatan 30 • 462 32 Vänersborg
Tel: 0521-135 55 • trestad@bds.se
Öppettider: Mån-Fre 08:00-18:00

Sveriges enda
spabadstillverkare
Design och konstruktion för svenska förhållanden

Nyhet!
Webbshop

Välkommen till vår butik i Trollhättan
Besök vårt showroom och prata med en expert.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att hitta
rätt lösning utifrån just deras behov.

Överby, Ladugårdsvägen 23
Måndag - Torsdag

www.spabadsbutiken.se

I vår webbshop hittar du tillbehör för ditt

spabad. Vi har allt du behöver som spafilter,

spakemi, spalock och övriga tillbehör till ditt

spabad. Handla tryggt och säkert hemifrån.

Snabba leveranser och nöjda kunder!

12.00 - 18.00

Lördag (helgfria)

10.00 - 14.00

Då Viskan Spa grundades inleddes ett

samarbete med Spabadsbutiken som står sig
än idag. Vi är deras äldsta återförsäljare och
under åren fått möjligheten att påverka deras

spabad med anledning av vår erfarenhet men
framförallt, vår kontakt med kunderna.

spabadsbutiken.se

info@spabadsbutiken.se

0520 - 211 444

Ladugårdsvägen 23, 461 70 Trollhättan

