
 
 

 

Hej! 
 
Utskick 
Det blev ett lite längre sommaruppehåll än vi tänkt oss, ibland är önskan och tron inte 
riktigt vad verkligheten erbjuder. Nu är vi i alla fall tillbaka med nya tag och krafter 
efter sommaren. En sommar som erbjudit flertalet till oss nya kunder samt ganska 
mycket arbeten med ängsytor.  
 
Organisation  
Sedan 4 veckor är vi ännu en medarbetare i vår fastighetsgrupp ”Fastigheter Syd” 
Oscar Norberg. Oscar kommer från anläggningssidan och har stora kunskaper inom 
mark och anläggning. Vi växter i stadig takt och vi har som målsättning att fortsätta 
så. Ett annat och ännu viktigare mål vi har är att behålla den servicegrad i form av 
nåbarhet och väl utförda arbeten vi har. Ingen kund är för oss för liten oavsett hur vår 
organisation ser ut. 
 
Vinter 
Nu tar vi sikte på is och snö, vi längtar alla här efter lite oväder. Som vanligt står våra 
maskiner på tårna i garagen och längtar efter att få jobba sig trötta. 
Tveka inte att återkoppla om du ser något som inte stämmer när vi kört igång med de 
första snöuppdragen, det är väldigt många små saker som ska passa med varandra 
och utrymmet för misstag är små. Vi både glömmer och gör fel vi också. 
  
Som tidigare, du är en stor del i vårt kvalitetsarbete – den största och viktigaste 
delen! Vi ser fram emot ännu en lärorik säsong med goda dialoger och möten, tveka 
inte att stoppa oss på byn när vi är ute, ingen fråga är för liten eller oviktig.   
 
Vinterdäck 
Du som inte bytt däck ännu, här kommer ett tips. Peab har en stor modern verkstad i 
Sköndal som servar hela vår flotta av maskiner och fordon. Genom denna BDS* 
verkstad erbjuder vi till andra företag och 
även privatpersoner all service din bil kan 
tänkas behöva, oavsett märke. Däckskiften 
utför vi självklart också. 
 
Snöstör 
Vi har snöstör och hylsor för snabbare 
återkommande montering liggande på våra 
hyllor för er att beställa när som helst.  
 
Fågelholkar 
Glöm inte bort att vi har holkar till bla               
Pärluggla, Fladdermus, Talltita / Rödstjärt, 
Grå Flugsnappare, Mes, Göktyta.  
 
 
 
 

*BDS är en rikstäckande kedja som driver bildelsbutiker och bilverkstäder på ca 200 platser i Sverige. 
Vi servar och reparerar alla bilmärken fackmannamässigt och med kvalitetsprodukter från välkända 
varumärken.  



 
 

      november 

I FOKUS 
 
 
Montering av Snöstör 
 
Servicearbetare  
inkl. servicebil och valfritt antal blå plaststör 485:- / tim  
 
Hylsor  
Dessa slås ner i backen för lättare montage av stör kommande 
säsong 
89:- / st 

 
 
Verkstaden erbjuder 
 
Däckskifte personbil sommar / vinter 300:- / 4 st 
Däckbyte personbil inkl. balansering 170:- / st  
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