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Till alla företag & kontor i Partille kommun

Hallå B2B ges ut av
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<<Arbetsställe adress>>
<<Arbetsställe postnr>> <<Arbetsställe postort>>
B-PORTO BETALT
<<Adresskälla>>

NÄSTA NUMMER VECKA 22
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

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

Kom igång och hitta din
rörelseglädje hos oss!
Klippkort 10 ggr för 1120 kr eller
3-månaderskort för 1500 kr är en
bra start på nya vanor.
Köp ditt träningskort direkt
på vår anläggning eller via Benify
eller ePassi.
Välkommen till
Friskis&Svettis Partille!
friskissvettis.se/partille
Vi finns på Björndammens torg 1
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gymkort från 299 kr/mån
INGEN BINDNINGSTID • TECKNA ONLINE
Lokala avvikelser kan förekomma

@nordicwellness

FIXA BILEN
INFÖR SOMMAREN
Vi servar och reparerar
alla bilmärken.
Har du inte bytt till sommardäck än?
Då är det dags nu! Boka tid redan idag!
Vi har även däckhotell. Behöver
du nya däck och fälgar löser
vi det också.
Välkommen!

BDS PARTILLE
KLINGBERG & FORSBERG
BILSERVICE AB
Järnstångsvägen 45-47, Partille.
Tel 031-44 43 20
klingberg.forsberg@telia.com
https://bds.se/bds/klingbergforsberg/

Vi tar hand om bilen

BIOLOGISK MATTVÄTT
Fläckar på mattan?
Inga problem!
Vi tvättar de ﬂesta
mattor på marknaden!
Skonsamt effektivt,
biologiskt och ekologiskt.
Fri hämt- och
återlämningsservice
vid 6 m2 eller mer.

– Vi är proffs på biologisk tvätt av lösa mattor!
ETT NATURLIGT VAL I TIDEN

Brodalsvägen 1 hus D, nr 17, 433 38 Partille
Tel. 031-550 670
bioma.epost@gmail.com
www.biomakb.se

AKUTTANDVÅRD
– BOKA ONLINE
ELLER RING OSS!

NOM 24 TIMMAR
-
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AKUTTANDVÅRD
INOM 24 TIMMAR
Primärtandvården följer nationella
riktlinjer kring smittskydd

Ny hos
Primärtandvården?

30% rabatt
vid första undersökningen

Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

Thorbjörn

Vi bjuder dig
25 – 29 år som inte
varit hos tandläkare
på två år på en gratis
undersökning!

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fredag: 8 –16 Lördag: 10 – 15 Söndag: Stängt

www.primartandvarden.se

ndvarden.se
www.primartandvarden.se • 031–25 50 37

HOS OSS ERBJUDS
DU EN MODERN
OCH TRYGG TAND
VÅRDSUPPLEVELSE

TANDBLEKNING
– NU ENDAST

2.495:
AKUT TANDVÅRD

INOM 24H

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 07:30-19:00, FRE 08:00-15:00 • PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1

DIN LOKALA UTHYRARE
OCH JÄRNHANDEL!
Pris:
Från 83:-/dag

Pris fr:
Dag 1: 197:Dag 2: 168:Pris från:
900:-/dag

MARKVIBRATOR
50-500KG

SKYLIFT DINO 120 & 160XT
Kan arbeta på 12 respektive
16 meter. Batteri & kabeldrift.
Har vanlig kulkoppling och kan dras
av bil. Enkel att transportera

Pris från:
1000:-/dag

STÄLLNING
2,1m – 12m

Bli ett proffs!
Hyr av oss!

Pris fr:
Dag 1: 150:Dag 2: 76:-

GRÄVMASKIN
1000-2000 kg
(OBS! 3 st skopor och
maskinsläp ingår)

BILNINGSMASKIN 4–27 kg

Bli ett proffs hyr av oss!

Moms tillkommer
på alla priser

Vi arbetar hårt tillsammans med våra engagerade leverantörer

JÄRNHANDEL • MASKINUTHYRNING
Öppettider: Mån-Fre 06.30–16.30 • Tel: 031–30 15 180
Adress: Vagnmakaregatan 6, 415 07 Göteborg
WWW.BORSTANDERS.COM

MASKINUTHYRNING
Pris:

BYGGSTÄD
BYGGSTÄD

HEMSTÄD
HEMSTÄD

FLYTTSTÄD
FLYTTSTÄD

FÖNSTERPUTS
FÖNSTERPUTS

TRAPPSTÄD
TRAPPSTÄD

KONTORSSTÄD
KONTORSSTÄD

BODSTÄD
BODSTÄD

VI HJÄLPER DIG
VI HJÄLPER DIG

esvägen 10 C!
Vi har ﬂyttat till ÖgärdTfn
: 073-852 08 76

Tfn: 073-852 08 76
eanhb.se
www.mrcl
www.mrcleanhb.se

ÖJERSJÖ
M AT & GOLF

Vi erbjuder take away av lunch, buffé och trerätters menyer. Lunch varje vardag 11-14!
LUNCH/ CATERING/ FEST/ BRÖLLOP/ EVENT/ KONFERENS
www.ojersjomat.se. | info@ojersjomat.se | 031-987546 | Öppet alla dagar kl 11-16

MARKISER • LAMELLGARDINER • PLISSÉGARDINER • RULLGARDINER • PERSIENNER • SCREEN

en
Välkomm
till oss!

Industrivägen 49, Sävedalen
Tel. 0790-57 54 15 • www.jpss.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

Nu finns vi
även i

Göteborg!

Marieholm
sga
415 02 Göte tan 84,
Tel: 010-28 borg
04300

Truckar och liftar
för alla lägen
• Försäljning • Uthyrning • Service
• Reparationer • Utbildningar
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.

Vi är det naturliga valet
010-280 43 00
i
24

info@trollhattanstruck.se

www.trollhattanstruck.se
i
24

Även elbilar rostar
– gör en rostskyddskontroll
för endast 99 kr
hos Dinitrol Center.
(ord pris 395 kr)

DIN BILS ROSTSKYDD har ett bäst-före-datum, som betyder att risken är stor för oåterkalleliga rostangrepp.
(Se din bilmodell på vibilagare.se) Den farliga rosten kommer inifrån och syns inte förrän det är försent!
Vi inspekterar mer än 65 utsatta punkter med specialinstrument
och du får en professionell och tillförlitlig rapport om bilens
roststatus på mindre än en halvtimme. Och du är med hela tiden.

Välkommen att boka tid idag
för rostskyddskontroll.
Boka direkt på 031-21 66 10
Vi förlänger bilens bäst-före-datum.

Krister Nilsen

Dinitrol Center Slakthusgatans Rostskydd, Slakthusgatan 10, Göteborg
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Lunchbuffé 109:Lunch från kolgrill 129:Gäller måndag–fredag 10.30–15.00 Inkl. salladsbuffé, dricka, kaffe/te + kaka

À la carte alla dagar!
Restaurang, avhämtning, festvåning och catering

Ring för avhämtning: 031-44 60 80

D
A V
G IS
EN E
S RV
LU E
N RA
C R
H
11
–1
4

Järnstångsvägen 61, Partille • Mån–fre 10.30-22.00, lör–sön 12.00–22.00

Ät lunch på Beach Center
och spela gratis en timme!
Ät lunch på Beach Cuisine och få en timmes
gratis spel i samband med lunchen. Lunch
serveras vardagar klockan 11–14.
Välkomna att boka en bana via beachcenter.se
eller genom att ringa 031–47 52 82.

Beach Center är världens största beachvolleyhall och ligger
i Kviberg. Adressen är Krutvägen 6, 415 28 Göteborg. Spårvagn 6, 7 eller 11 till hållplatsen Kviberg.

BILVÅRD FÖR ALLA – boka din tid redan idag!
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BILVÅRD FÖR ALLA – boka din tid redan idag!

Boka tid på Sveriges största Bilspa!

Boka tid på Sveriges största Bilspa!
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tid på Sveriges
största
Bilspa!
Välkommen
in till
Partille!

Boka tid på Sveriges största Bilspa!

Göteborgsvägen
Sävedalen • www.nicecargbg.com
Göteborgsvägen 48, Sävedalen
• Tel. 031-44 85 0048,
| info@nicecargbg.com

Tel. 031-44 85 00 | info@nicecargbg.com
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BILVÅRD FÖR ALLA – boka din tid redan idag!

