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www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

ID.4 GTX. Elektrifierande fyrhjulsdrift.

Det finns gott om utrymme för vintern i rymliga familjesuven ID.4 GTX.
Med fyrhjulsdrift och femstjärnig säkerhet hjälper den dig på förrädiska
underlag och i kalla klimat. Du snabbladdar 30 mil på 30 minuter.
Tack vare värmepumpen som är standard kan du komma långt mellan
laddningarna även när det är kallt.

ID.4 GTX från 609 900 kr.
539 900 kr* (med 70.000 kr i klimatbonus).

ID.4 GTX energiförbrukning vid blandad körning från 18,1-20,7 kWh/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro AX.
Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilarna på bilderna i annonsen
är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Volkswagen Göteborg
Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15
www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A.
Tel. 031-350 18 00
Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Sisjön Askims Industriväg.
Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51

Göteborg Grafiska vägen.
Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20

Kungsbacka Hede Industriområde.
Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-68 60 74

G

FOLKHÄLS

OD

A

FÖ

R

S
I
T
A
R
G
A
TRÄN vecka!
en HEL

AR

LN

E

E
GÄLL
NO

SS

EMM

MEDL
R NYA

RDIC WEL

A
R
E
T
S
E
V
IN
!
A
S
L
Ä
H
N
I DI
gymkort från 299 kr/mån
INGEN BINDNINGSTID • TECKNA ONLINE
Lokala avvikelser kan förekomma

@nordicwellness

”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

Vi fixar företagsbemanning!

Rätt personal med rätt kompetens för
kortare
och längre bemanning
lösningar.
Flexibel

på dina villkor

Alert Senior är ett bemanningsföretag som anlitar pensionärer för att utföra uppdrag hos företag samt
hushållsnära tjänster med ROT-och RUT-avdrag hos privatpersoner. Företaget startade 2014 och finns idag
representerat via franchisetagare i stora delar av landet.

– timmar, dagar eller annat upplägg
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de olika bakgrund och känner att de vill fortsätta bidra önskas. En win-winlösning för både företagare och seniorer.

031-396 00 30

goteborg@alertsenior.se
www.alertsenior.se
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