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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

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.

Yulia Muravyeva

Swish 1236547400 • Bankgiro 5241-0818

Sabrina Ferrari

Diederik Van Appel

Rick Triest
Guy Olivier

Tina Perborn

artevents.se

SKA NI SÄLJA?
RING OSS!

0300-25000
Välj mäklare som du väljer ditt hem!
Personliga visningar
- bra för säljare, bra för köpare.

www.gunillah.se

VALLDA SÄTERI
Tel: 0300-25 000 • Mobil: 0708-25 57 10
E-post: gunilla@gunillah.se

www.gunillah.se
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Välkommen till

ungsbacka
Skrädderi

HÅL I KLÄDERNA ELLER SITTER
INTE PLAGGET BRA LÄNGRE?
Besök oss på Kungsbacka Skrädderi redan nu!

VI TILLVERKAR OCH LAGAR ÄVEN DYNOR OCH BÅTKAPELL
VAR UTE I GOD TID NU NÄR SOMMAREN NÄRMAR SIG

Både små som stora kan du lämna in till Kungsbacka Skrädderi.
Har dragkedjan börjat krångla på din vinterjacka? Kom till oss så fixar vi den på ett kick

l Reparationer och ändringar av skinn
och päls

l Snabb leverans med hög kvalitet och
rimliga priser

l Utför ändringar och lagningar av
alla slags kläder med hög yrkesskicklighet

l Vi kan även hjälpa er med båtkapell,
vissa typer väskor, och allt inom
klänningar

l Vi tar även emot beställningar av
gardiner efter kundens önskemål
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Öppettider: måndag-fredag 10:00-18:00 • Lördag 10:00-15:00 • Söndag Stängt

STORGATAN 16, KUNGSBACKA • TEL. 0769-23 00 04
kba-skradderi@hotmail.com

Kungsbacka skrädderi

PRIMA BJÖRKVED MED UTKÖRNING!

UTKÖRNING AV

BJÖRKVED
I 40 -LITERSSÄCKAR
5 SÄCKAR med utkörning: 600 KR
10 SÄCKAR med utkörning: 1050 KR
Öppet månd-fred 08.00 – 17.00 • ASKIMS INDUSTRIVÄG 1A

RING KATARINA: TEL 0708 42 63 42
Utkörning inom tre mils radie från vårt lager. Leverans till tomtgränsen.

Skydda dina ägodelar!
STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2 BRANDISOLERAT

S2-ST10

Det säkra smyckeskrinet. Bulta fast det i
sovrumsväggen/golvet så har du en säker
förvaring nära till hands.
• Yttermått H 275, B 325, D 325 mm
• Innermått H 200, B 250, D 225 mm
• Vikt ca 25 kg • Tillägg: Kodlås 3300 kr
S2-ST10 med nyckellås

Pris: 3320:-

inkl frakt

STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2
BRANDKLASS 30 MINUTER FÖR PAPPER

STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2
BRANDKLASS 30 MINUTER FÖR PAPPER

S2-ST320

S2-ST460

Som ett bankfack fast hemma med klassat
brand och stöldskydd. Lämplig som förvaring
för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet.

Som ett bankfack fast hemma med klassat
brand och stöldskydd. Lämplig som förvaring
för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet.

• Mått H 315, B 440, D 440 mm+gångjärn 30mm
• Vikt 52 kg • Tillägg: Kodlås 2850 kr

• Mått H 460, B 440, D 450 mm+gångjärn 30mm
• Vikt 68 kg • Tillägg Kodlås 2850 kr

S2-ST320 30P med nyckellås

S2-ST460 30P med nyckellås

Pris: 6160:-

inkl frakt

Pris: 7765:-

inkl frakt

VÄRDESKÅP GRADE 1 BELOPPSGRÄNS 80.000 KR

Brandbox ST20101 / A4
Brand och vattensäker förvaring för
dokument & datamedia (CD, DVD, USBminnen, hårddiskar mm)

SÄKERHETSSKÅP INBROTTSKLASS SS3492

Säkerhetsskåp ST1500

När du har stöldbegärlig egendom som tar
lite mera plats. Stöldskydda din fotoutrustning,
laptop, myntsamling, årgångsvinet etc.
Komplettera med brandbox ST20101 så får
du även brandskyddet. Bultas i golv eller vägg.
• Mått: H 1500 B 575 D 400mm.
• Vikt : 152 kg • Klass SS3492.
• Tillägg Kodlås från 2850:- inkl moms

• Utvändiga mått: H 168, B 391, D 363 mm
• Invändiga mått: H 112, B 325, D 216 mm
• Volym: 7,8 l
• Vikt 9,3 kg
• Brandklassning : 30 min
ST20101 / A4

Pris: 2380:-

I-340 Värdeskåp klass
EN 1143-1 Grade 1

Köp dig mer tid med den riktiga tungviktaren
när det gäller säker förvaring i hemmet.
Lämplig som förvaring för dokument,
ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra
värdesaker. Bultas i golvet.
• Mått H 340, B 500, D 345 mm +gångjärn 40mm
• Vikt 93 kg • Tillägg Kodlås 2850 kr
I-340 Grade 1 med nyckellås

inkl frakt

Pris: 12880:-

inkl frakt

Det här är ett axplock av vårt sortiment. I vår butik visar vi gärna fler.
Vi erbjuder även inbärning och fastbultning till fasta priser.

ST1500

Pris: 16100:-

inkl frakt

Vi är Din partner i säkerhet och finns
där du behöver oss, när du behöver oss.
safeteam.se/kassaskap

I frakt ingår leverans till ytterdörr i markplan • Priserna gäller t.o.m 30/6-2022

SafeTeam Frölunda
August Barks Gata 2
031-682610

LÅS • PASSERSYSTEM • KAMERAÖVERVAKNING • DÖRRAUTOMATIK • LARM

