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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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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



Tjänstebilsexperten i Kungälv AB
Verkstad / Utställning begagnade bilar

Arntorpsgatan 2, 442 45 Kungälv

www.tjanstebilsexperten.se  |  031 - 357 94 90

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

Denna gången är det bil och verk-
stads företaget MECA bilverk-
stad, Tjänstebils-Experten AB i 
Kungälv. En verkstad ansluten till 
nordens största verkstadskedja 
MECA och ett bolag för alla fö-
rekommande fordonsfrågor både 
på Tjänstebilssidan men också 
konsumentrelaterade begagna-
de person och transportbilar.

Att lämna sin bil hos MECA bilverkstad, 
tjänstbilsexperten, är att göra ett bra val för 
din bil. Här utförs jobben med kvalitetssäk-
rade bilreservdelar samt att bilens garantier 
fortsätter att gälla när du rullat ut från verk-
staden med MECA stämpel i serviceboken.

– Det känns både roligt och meriterande 
att Tjänstebils-Experten AB väljer att inle-

da ett samarbete med oss på IKK. Det är ett 
tecken på att vi jobbar rätt och att vår räck-
vidd lokalt är ett sätt för företag att stärka sitt 
varumärke säger Gabriel Persson IKK

– Det känns väldigt spännande att inleda 
ett samarbete med IKK, ett anrikt varumär-
ke med god renommé lokalt hoppas vi kan 
leda till många synergier framöver. Jag själv 
och mina medarbetare brinner för den ide-
ella ungdomsverksamheten där vi allihop 
engagerar oss mer eller mindre på våra lo-
kala ”hemmaarenor” .

Med detta partnerskap har vi också möj-
ligheten att erbjuda medlemmarna i IKK 
mervärde i form av prisreduceringar, extra 
kampanjer och medlemserbjudanden lö-
pande under samarbetstiden säger Martin 
Wackfelt på Tjänstebils-Experten

Tillsammans hos Tjänstebilsexperten 
� nns det mer än 100 års erfarenhet i bil-
branschen. Experter på att hitta smidiga lös-
ningar för vagnparker hos stora och små fö-

retag. Med systerbolaget Frölunda Bil� nans 
erbjuds förmånliga � nansieringsalternativ, 
exempelvis leasing. O� ast kombineras � -
nansieringsalternativen med serviceavtal i 
den toppmoderna och nybyggda verkstaden 
i Kungälv.
Man erbjuder också en rad olika alternativ 
för den enskilde konsumenten som skall 
leda till tryggt bilägande över tid.

Läs mer om Tjänstebilsexperten på www.
tjanstebilsexperten.se . För stående erbju-
danden för medlemmar i IKK kontakta 
antingen Gabriel Persson IKK eller Martin 
Wackfelt på Tjänstebils-Experten AB

Gabriel Persson, IKK

IKK fortsätter att knyta 
till sig nya partners!


