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NÄSTA NUMMER VECKA 22
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

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
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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

När ditt företag behöver extra resurser, till exempel vid högre belastning eller oväntad sjukskrivning, är
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Många företag uppskattar just den möjligheten att de kan
ställda blir sjuka eller fått förhinder på annat sätt. Kanske
har ni extra mycket att göra under en begränsad period ta in kunnig personal med flexibla lösningar under kortare
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het, är lojala och pålitliga. Som
seniorer har som kund kan
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

www.alertsenior.se
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Företags
hälsovård

Hälsotest

Omfattas din arbetsplats av Arbets
miljöverkets regler om medicinska
kontroller och lagstadgade hälso
undersökningar?
Sommed
arbetsgivare
ansvarar
för att
Syftet
Hälsotest
är attdugemedarbetare
erbjuds
regelbundna
nom tidig upptäckt öka möjligkontroller och undersökningar. Slottsheten för dig att både kunna
bergskliniken är en företagshälsa med
förebygga
ohälsa ochsom
attkan
vidutfärda
erfarna företagsläkare
behov
kunna sättaoch
in åtgärder
tjänstbarhetsintyg
undersöki tid
som som
leder
till en
ningar
krävs
förförbättrad
de yrkesgrupper
som omfattas
av Arbetsmiljöverkets
hälsa.
Som privatperson
är du
regler. Utöver
välkommen
till medicinska
kliniken förkontroller
provoch intyg erbjuder Slottsbergskliniken
tagning och som företagskund
rehabilitering, rådgivning inom arkan
en sjuksköterska
kommautbildtill
betsmiljö,
hälsa och säkerhet,
er ning,
för provtagning.
sjukvård och ortopedi.

Sköterskeledd hälsokontroll
Visste du att varannan medarbetare
Vid hälsokontrollen tar sjuksköterskan prover,
har en maximal syreupptagningsfördärefter diskuteras och görs en genomgång av ifylld
måga lägre än 35 ml/kg/min? Fysisk
hälsoenkät. Ni kan välja mellan provpaketen Bas eller
Läkarledd
Hälsokontroll
Bas
kondition
påverkar
orken
i
vardagen
Large. Naturligtvis
kan ni lägga
till ytterligare prover.
Välj mellan lilla och stora provpaketet:
Att
göra
en
hälsokontroll
kan
vara
ett
sätt
att
och produktiviteten i arbetet. Att beNi får en ordentlig genomgång i samtalet med sköterbåde
främja
hälsa
och
upptäcka
sjukdomar
LILLAräkna
PROVPAKETET
och förbättra syreupptagningen
skan och allai ett
prover
följs noggrant upp.
tidigt stadium. En god hälsa och livsstil biär därför(Hb)
viktigt både för medarbetare
● Blodvärde
drar till en mer meningsfull fritid och är en förutoch arbetsgivare.
sättning för ett långt och hållbart arbetsliv.
Hälsoprofilbedömning
● Blodsocker
HälsokontrollenHPB,
börjarärinne
en sjuksköterska
Hälsoprofilbedömning™,
denhos
ledande
me● Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
där provtagning och undersökningar utförs.
Nyhet är
att vi nu har möjlighet att
toden att på individnivå
motivera till livsstilsför● Kreatinin
(njurfunktion)
Därefter görs en medicinsk undersökning av
komma
ut
till
er
på
företaget
för
kondiändringar och
därmed
En hälsosam
läkare,
samtpåverka
diskussionhälsan.
och genomgång
av
● ASAT, ALAT (leverfunktion)
tionstest.
Konditionstestet
utförs
på
en
ifylld
hälsoenkät.
Läkaren
går
även
igenom
livsstil
bidrar
till
en
mer
meningsfull
fritid
och
ett
● TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)
provsvar.
något
behöver
följas upp och/
ergonomcykel och alla kan genomföra
friskare arbetsliv.
I enOm
HPB
ingår
ett frågeformulär,
● Blodtryck
eller åtgärdas läggs en plan för detta.
testet utan obehag då testet anpassas efkonditionstest samt mätning av blodtryck och BMI,
Pris:ter1dina
300
kr
För
350
kr
kan
du
lägga
till
ett
PSA-prov.
förutsättningar. Konditionstest
vilket är utgångspunkten
för det motiverande samtaINNEHÅLL:
●
Hälsoenkät
genomförs under åtta minuter på en
let mellan deltagaren och hälsoprofilbedömaren.
● Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
nivå som endast gör dig lätt andfådd.
● Blodvärde (Hb)
STORA PROVPAKETET
Du får ett mått på din
Hälsotest ● Blodsocker
● Samma innehåll som lilla provpaketet
● Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
syreupptagningsförI ett hälsotest● ingår
endast
provtagning, med möjASAT, ALAT
(leverfunktion)
● Natrium
●
Kreatinin
(njurfunktion)
måga som kan kopplas
ligheten att välja ett litet eller stort provpaket. En
● Kalium
● TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)
till den upplevda orsjuksköterska● tar
prover
Blodtryck
och och
puls blodtryck, för att senare
● Kalcium
● Vilo-EKG
ken i vardagen och hur
återkoppla med
provsvaren. Vid avvikande provsvar
● Rådgivning inklusive individuell åtgärdsplan
● Vitamin-B12
den kan förbättras.
finns alltid våra allmänspecialister att tillgå.
● Folsyra
● ALP, bilirubin, gamma-GT (leverfunktion)

Det ﬁnns många olika typer av
hälsokontroller att välja emellan.

För mer
information
oss på
tel. 031-89
98
Se vår hemsida för mer information om provpaketen eller
ring
oss påkontakta
telefon:
03189
6666 98.

Pris: 1 600 kr

FÖR TIDSBOKNING RING: 031-89 66 98
Slottsbergskliniken AB • Kontrabasgatan 12, 421 50 Västra Frölunda
Tfn 031-89 89 39 • Fax 031-89 66 99 • www.slottsbergskliniken.com
Org.nr. 556637-7080 • Bankgiro 5589-1469 • Reg F-skatt

Ont i …
Sjukgymnastik | Akupunktur | Ortopediska skoinlägg | Stötvågsbehandling
VI PÅ ORTOREHAB är legitimerade fysioterapeuter/
sjukgymnaster och specialister i Ortopedisk Medicin (OMI),
Idrottsmedicin och Ortopedisk Podiatri.
Vår målsättning är ett tidigt omhändertagande och
individuell bedömning av dina besvär. Vi hjälper dig under
rehabprocessen att anpassa behandling och träning som
kan leda dig tillbaka till vardagslivet.
Vi har mångårig erfarenhet av utredning, diagnosticering
och behandling av rörelseapparatens skador och sjuk-

domar. Har Du värk i nacke, rygg eller ben, sök direkt till
oss. Vi gör även stötvågsbehandling för hälsporre, tennisarmbåge och kalkaxel.
Ett besök kostar 100 kr. Vi är anslutna till Landstinget och
frikort gäller.
Vi tillverkar ortopediska skoinlägg ENLIGT SEPARAT
TAXA.
Hos oss får ni snabb kontakt och mottagningstider, det
behövs ingen remiss.

Dr. Salens Gata 12 | Göteborg | 031-41 01 71 | www.ortorehab.se
Öppettider: Måndag – Torsdag 8:30 – 17:00 Fredag 9 – 14

Konstrundan på
Spinneriet!
6/5–8/5 11.00 –16.00
Gallery Art Events Konstlotteri
Ta nu chansen att bli en del av Gallery Art Events konstklubb.
Som medlem i vår konstklubb, deltar ni i vårt
årliga lotteri samt har ytterligare förmåner.
• Årsavgift 500 kr per andel och år. (max 5 andelar)
• Bonusutlottningar och överraskningar under hela året.
• Alla årsavgifter går oavkortat till vinster
i form av presentkort som gäller hos oss.
• 10% rabatt på konstköp i galleriet.
• Räntefri avbetalning för privatpersoner.

God vinstchans då var 7:e person vinner!
Betala in för 2022 så är du med under årets alla dragningar.
Märk din betalning med din e-postadress.

Swish 1236547400 • Bankgiro 5241-0818

Yulia Muravyeva

artevents.se

KOMPLETT BILSERVICE
SAMLAT UNDER ETT TAK
Arthur driver Mekonomen och Express Bil & Däck i Billdal
Express Bil & Däck, Mekonomen och
Besikta ligger i samma fastighet i Billdal.
Två av dem ägs av Arthur Kirakossian
som arbetat där sedan 1997 och tillhör
inventarierna och för tre år sedan tog
han över driften. Bilverkstaden är en
komplett bilverkstad där du kan fixa bilen
direkt om den inte gick igenom besiktningen.

ka nationaliteter arbetar där och alla med samma
intresse. Bilar.
– Det är lite roligt när vi äter lunch då är det många
som har sitt lands nationalrätt med sig i lunchlådan,
säger Arthur, då vill alla smaka. Här är alla lika och det
märks verkligen att killarna trivs på jobbet. Kolla bara
in blomman som de ställt i verkstaden.
Varje medarbetare har med sig olika erfarenheter och kunskaper, vilket kompletterar hela
verkstaden.

Express Bil & Däck har tagit över stafettpinnen
efter Vianor AB som de hette tidigare. De ligger
kvar på samma plats i Bolshedens Industriväg 6
men idag i ny regi. Arthur Kirakossian som var
anställd på företaget i många år har länge drömt om
att få ta över och nu är det äntligen gjort. Med stort
engagemang för hela processen med kunder, bilar,
service och personal är han nu äntligen i hamn.
Här trivs alla på jobbet och hela verkstaden har
en atmosfär av familj och hem över sig. Flera oli-

NÄRA TILL BESIKTNINGEN
Precis bredvid Arthurs två företag ligger Besikta,
vilket medför att kunder lätt kan få sin bil fixad
och lagad om det skulle behövas.
– Vi lagar bilen, besiktar den igen och lämnar
tillbaka bilen till kunden när allt är klart, säger Arthur. Det uppskattar våra kunder. Likadant tvättar
vi alltid bilen när den varit inne på service så att
det levereras en ren, fin och körklar bil. Självklar
kan du låna en bil under tiden.

Det märks att Arthur älskar sina kunder och
under alla år då han arbetade på företaget gick han
runt och funderade på hur han skulle ha gjort om
det var han som var chef.
– För mig är det viktigt att kunden känner att vi
bryr oss, säger Arthur. Därför har jag ingen butik
med massa produkter. Kunden ska inte känna att
de ska köpa onödiga saker de inte behöver utan i
entrén finns en soffa och gott kaffe. Många kunder
kommer från närområdet och är grannar. De hälsar
på varandra och börjar prata. Ibland glömmer de
bort varför de är här från första början, skrattar
han.

GIGANTISKT DÄCKHOTELL
Express Bil & Däck har över 1200 kunder i sitt däckhotell. Varje däck tvättat och lagras i långa rader.
Ordentligt placerade och numrerade.
Arthurs dröm om en egen verkstad har gått
i uppfyllelse.

