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ANNONSSIDAANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Vasakronan erbjuder just nu totalt       
3 500 kvm moderna, nyrenoverade och 
fräscha kontorslokaler på Torggatan 3, 
nära Mölndals Centrum. 

I direkt närhet till kommunikationsleder och 
Västsveriges näst största kollektivtrafi k-
knutpunkt kan Vasakronan erbjuder strate-
giskt belägna lokaler med stor fl exibilitet och 
utmärkt skyltläge. Med Polisen som granne 
kan man inte sitta säkrare.

Rätt läge
Fastigheten på Torggatan 3 erbjuder dess-
utom parkering i direkt anslutning till fast-
igheten, inspirerande utsikt från översta 
våningen och ett gediget serviceutbud inom 
gångavstånd.

Infl yttning kan ske hösten 2008.

Sveriges mest nöjda hyresgäster
För Vasakronan är kundservice ett priorite-
rat område. Vasakronan har Sveriges mest 
nöjda kunder.

- Vasakronan vann åter fastighetsbran-
schens Nöjd Kund Index 2007. Det är viktigt 
att hyresgästerna kan bedriva en riktigt bra 
verksamhet i sina lokaler och därför har alla 
en egen husansvarig drifttekniker. Vasakro-
nan har 60 000 människor som jobbar i våra 
lokaler - alla skall trivas och vara kreativa 
i sitt arbete. Service och funktion är viktigt 
och medför stora krav på Vasakronan som 
hyresvärd, säger uthyrningschef Bo Törn-
kvist.

Intresserad?
Kontakta gärna Birgitta Nylander-Lindauer, 
ansvarig för nyuthyrning i Göteborg, på 031-
725 56 30 eller uthyrningschef Bo Törnkvist 
på 031-725 56 21.

Säkert kontor med skyltläge

www.vasakronan.se

Fakta Vasakronan:

Vasakronan är ett av de ledande fastig-
hetsföretagen i Sverige. Inriktningen är 
kontorslokaler och butiker, komplette-
rat med ett stort tjänsteutbud. Företaget 
fi nns i Stockholm, Göteborg/Mölndal, 
Malmö, Lund och Uppsala.

Vasakronan erbjuder attraktiva kon-
torslokaler med kundanpassade tjänster 
i de svenska storstadsregionerna och har 
Sveriges mest nöjda kunder.

Enligt fastighetsbranschens eget Nöjd-
kundindex-mätning, Fastighetsbarome-
tern, har Vasakronan vunnit sex gånger 
sedan mätningarna startade 1995, senast 
förra året 2007.

Vasakronan är miljöcertifi erade enligt 
ISO 14001 och alla företagets fastighe-
ter är miljöinventerade och merparten 
av fastigheterna i Göteborgsområdet är 
energideklarerade. Vasakronan var även 
det första fastighetsbolaget i Sverige som 
blev klimatneutralt.

Totalt förvaltar bolaget 171 kommersi-
ella fastigheter med en sammanlagd lo-
kalarea på drygt 1,8 miljoner kvm.

Bilia i Eklanda erbjuder miljöklas-
sade bilar i alla storlekar. 

Vi vill göra det möjligt för fl er att 
köra miljövänligt, säger försäljnings-
chef Fredrik Stendahl Ford Bilia 
Väst.

Ford Focus Flexifuel revolutionerade mark-
naden när den presenterades 2002. En mil-
jöklassad bil, där man kunde blanda bensin 
och etanol i samma tank, var ett föredöme 
i branschen och är lika populär fortfarande.

Fords position som marknadsledande på 
miljöbilssidan är fortfarande stark.
 
Valfrihet och miljövänligt
Nu kommer också kusinerna i Fordfamil-
jen, med Flexifuel.

- I vår har vi fått våra första leveranser 

Miljövänligt för alla stilarMiljövänligt för alla stilar
av såväl Ford Mondeo, Ford S-MAX och 
Ford Galaxy – alla med Flexifuel. Det gör 
det möjligt även för större familjer att köra 
miljövänligt. Vi har även tagit fram två die-
seldrivna och miljöklassade Ford Focus.

2002 fanns 75 bensinstationer i Sverige 
med möjlighet till etanoltankning, idag är 
det närmare tusen.

- Det fi nns inga begränsningar idag. 
Komfort, trafi ksäkerhet och körglädje går 
hand i hand med gott miljösamvete om man 
väljer en Ford.

Tre bilmärken under samma tak
Från första april fusioneras Bilia Fordon 
med Bilia Personbilar, med en sammanlagd 
personalstyrka på 600 medarbetare. Det 
innebär att många anläggningar erbjuder 
Ford, Volvo och Renault under samma tak, 
ett utbud motsvarande 30 procent av mark-
naden.

Det innebär ännu större och mer lättill-
gängligt utbud för kunderna, menar Fredrik 
Stendahl.

Ett resultat av fusionen märks redan på 
miljöbilsmässan i Göteborg 25-27 april.

Ingen annan aktör kan erbjuda sådan 
bredd på miljöklassade bilar som Bilia.

            Komfort, trafi ksäkerhet och             Komfort, trafi ksäkerhet och 
körglädje går hand i hand med gott körglädje går hand i hand med gott 
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Tel: 031-751 75 00
Fax: 031-751 75 11

www.bilia.se

Lätt att köra miljövänligt med Ford. Premiebilen Ford S-MAX (5+2 platser) blev vald till 
Car of the Year 2007 bland annat för att den introducerade ett helt nytt segment i branschen 
där sportighet och körglädje förenades med fl exibilitet. Nu fi nns den även som Flexifuel på 
Bilia i Eklanda, Mölndal. På bilden marknadschef Michael Bengtsson och försäljningschef 
Fredrik Stendahl.

Fakta Bilia:

Bilia i Eklanda erbjuder:
Försäljning av nya och begagnade per-
sonbilar och transportbilar, 
Fullserviceverkstad med miljöstation
Transportbilsverkstad
Bildelsförsäljning
Bilfi nansiering
Bilförsäkringar
Företagsleasing
Däckhotell 
Bilia med Fordinriktning fi nns på fem 
orter i Göteborgsregionen: Eklanda/
Mölndal, Hisingen, Kungälv, Alings-
ås och Kungsbacka och har totalt 110 
medarbetare.


