
Dags att byta bostad?

Information om hur Fastighetsbyrån behandlar personuppgifter finns på fastighetsbyran.com/integritetspolicy.

Vi på Fastighetsbyrån har koll på bostadsmarknaden i allmänhet och ditt område 

i synnerhet. Jag hjälper dig gärna med dina frågor kring bostadsmarknaden och 

funderingar kring både sälj- och köpprocessen. 

Välkommen att höra av dig så bokar vi ett personligt eller digitalt möte. Då kan jag 

berätta vilket intresse som finns för bostäder liknande din. Samtidigt passar jag 

på att ge en muntlig värdering av din bostad – självklart kostnadsfritt och utan 

förbindelser. 

Vi finns alltid nära till hands.

P.S. Bli inte förvånad om du får ett samtal av oss.

Fastighetsbyrån i Kungshamn

fastighetsbyran.com/kungshamn

0523-701 32 / kungshamn@fastighetsbyran.se

Automattvätt

EXTRA ALLT

●  Dubbel förtvätt
● Dubbel högtryck
● Schampo
● Skumborstar
● Vax
● Hjultvätt
● Underspolning
● Supervax
● Dubbel vaxpolering

349:-
BÄST

● Dubbel förtvätt
● Högtryck
● Schampo
● Skumborstar
● Vax
● Hjultvätt
● Underspolning
● Supervax
● Vaxpolering

299:-
BÄTTRE

● Förtvätt
● Högtryck
● Schampo
● Skumborstar
● Vax
● Hjultvätt
● Underspolning
● Supervax
● Vaxpolering
● Extra förtvätt (+40kr)

179:-

BRA

● Förtvätt
● Högtryck
● Schampo
● Skumborstar
● Vax
● Hjultvätt
● Underspolning
● Supervax
● Vaxpolering
● Extra förtvätt

129:- 1 Förtvätt  7.50 kr/min

2  Förtvätt-skum  10 kr/min

3  Högtryck  7.50 kr/min

4  Skumborste  6 kr/min

5  Avspolning  6 kr/min

6  Vax  7.50 kr/min

7  Högglans  7.50 kr/min

Självtvätt

Industrivägen 5, 457 31 Tanumshede • info@havstensbiltvatt.se

Tel. 0525 – 15 08 24 • www.havstensbiltvatt.se

Ta del av rabatter genom att bli medlem.

Gå med idag!
Gå in på vår hemsida för mer information

STEG 1
Du registrerar dig enkelt 
på vår hemsida och fyller 
sedan på ditt saldo. Ditt 
medlemskort kommer att 
skickas till dig inom kort.

STEG 2
När du har fått ditt medlemskort 
kan du börja tvätta hos oss. 
Du hittar mer information 
om hur man tvättar på 
www.havstensbiltvatt.se

STEG 3
När ditt saldo börjar bli 
lågt går det enkelt att 
fylla på det igen. Det 
går även att betala med 
kontokort på plats.

Industrivägen 5, 457 31 Tanumshede • info@havstensbiltvatt.seTel. 0525 – 15 08 24 • www.havstensbiltvatt.se

Kör enkelt in i vår tvätthall eller 
gör det själv i ett av våra tvättbås

Välkommen till 

Havstens 
Biltvätt!

✔ AUTOMATTVÄTT
Hos oss kan du enkelt, smidigt och 
snabbt köra in bilen i vår automat-
tvätt som sköter tvätten åt dig.

✔ INOMHUSHALL
Vi har en inomhushall där du själv 
kan tvätta din bil och  du väljer själv 
vilka av de sju tvättmomenten du 
vill använda och hur länge.

✔ STÖRRE TVÄTTBÅS
För dig som vill tvätta din hus-
vagn, husbil eller andra stora 
fordon så har vi ett extra stort 
tvättbås. Det går givetvis bra att 
tvätta din bil där också.

✔ TVÅ DAMMSUGARE
Vi har två dammsugare på vår 
anläggning så nu kan både 
in- och utsida bli strålande rena!

VÅR ANLÄGGNING

Tvätten för dig 
som är både  

privatperson 
och företagare

Ibladningar 

Havstens Biltvätt, Fotverkstan i Kungshamn,  
Osteopatkliniken, Fastighetsbyrån och LA Takvård valde  

ibladning i Din Bostadstidning Bohuslän

Exempel på behandlingsbara problem är:

Rygg- och nackbesvär • Ischias  • Muskel- och ledvärk • Axelvärk 

• Huvudvärk och migrän • Yrsel • Tennis- eller golfarm 

Andningsproblem • Matsmältningsproblem • Whiplash

Käkproblem • Idrottsskador • Förslitningsskador • Tinnitus  

Rygg- och bäckenproblem under och efter graviditet

Observera att detta är symtombilder för de problem patienter söker mig. Jag 

letar alltid efter underliggande orsaker till patientens besvär. När jag fördjupar 

mig i varje patients problem så återkopplar detta alltid till de Osteopatiska 

principerna oundvikligen.

Men självklart söker många patienter mig för att få behandling i form av före-

byggande friskvård. Detta är mycket klokt och naturligt att patienter efter en 

tid inser att det gott lönar sig att försöka ”ligga ett steg före”.

Som patient får ni ett tryggt 

och erfaret omhändertagande, 

god tid för samtal, undersök-

ning och behandling. Min klas-

siska osteopati är en behaglig 

och väl beprövad behandlings-

form baserad på anatomi och 

fysiologi.

Osteopatin utgår ifrån att 

kroppen är en helhet med en 

naturlig kapacitet att balancera 

och läka sig själv. Denna an-

passningförmåga är en grund-

sättning för hälsa.

Vad behandlar en osteopat?

Jimmy Wedin
Hunnebostrand, Torsgatan 5 C

Mobil, mobilsvar och SMS: 0733-728452

Epost: jimmy.wedin@osteopatkliniken.se

Facebook: facebook.com/osteopatklinikenJimmyW

www.osteopatkliniken.se

Välkommen att kontakta mig! Akut smärta?
Det finns möjlighet 
till akutmottagning 
på min huvudklinik i 
Hunnebostrand vid 
tidig morgon, sen 

kväll och helg.

Jimmy Wedin | Hunnebostrand | 0733-728452 | www.osteopatkliniken.se

Läge för extra  
bra mäklarhjälp?


