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Statoil har lyckats bäst och är mark-
nadsledare i Sverige på biluthyrning 
och biltvätt. Den närmaste stationen 
fi nner du i centrala Strömstad.

- Vår nya biltvätt sedan september är 
en succé, vi har minskat driftstoppen 
och ökat hastigheten, säger stationens 
ägare Patrik Zäll.

Statoil är störst på biltvätt i Sverige och Statoil 
i Strömstad har den enda biltvätten i kommu-
nen. Genom att använda den nya portalmaski-
nen slipper kunden all tidskrävande, ansträng-
ande och kladdigt arbete med att få bilen ren. 

Diamanttvätt
Statoil erbjuder fyra olika tvättprogram att 
välja mellan: Diamant, Guld, Silver och Brons. 
Diamant vaxpoleringsprogram innehåller 
en Guldtvätt samt vaxpolering med fl ytande 
hårdvax av märket Sonax.

- Med vår nya biltvätt med dubbla borstsys-
tem blir det lika bra som tidigare, men på hälf-
ten så lång tid. En Diamanttvätt hos oss tar 
åtta minuter, då är bilen tvättad, torkad, vaxad 
och polerad. Våra mjuka borstar i syntetsikt 
sämskskinn skapar en fi n fi nish på bilen som 
blir fräsch och behåller sitt värde längre. Jag 
brukar rekommendera att köpa en Diamant-
tvätt var femte gång, det tjänar man på.

Miljövänlig tvätt
Tack vare tvätthallens vattenrening är det 
också betydligt mer miljövänligt att använda 
Statoils biltvätt än att stå själv på garageupp-
farten.

Oavsett vilket program kunden väljer så ges 
alltid den sjätte tvätten utan kostnad (Guld-
tvätt). 

- Fråga om ett stämpelkort när du tvättar 
nästa gång! 

Snabbmat växer
Statoil i Strömstad är öppen till midnatt varje 
dag, året runt. Fullservicestationen erbjuder 
förutom drivmedel även livsmedel, snabbmat, 
bil- och släputhyrning. Hos Statoil vet du vad 
du får.

- Statoil, i samarbete med ICA, har ett kon-
cept som gör att all verksamhet kvalitetssäk-
ras. Allt fl er kunder uppskattar vår snabbmat, 
säger Patrik, med 17 års erfarenhet av arbete 
inom Statoil.

Ny etanolpump
Statoil Strömstad erbjuder sedan i somras 
även E85 som alternativt bränsle.

- Tidigare fi ck dessa bilägare åka till Udde-
valla för att tanka etanol. Med den servicen på 
hemmaplan kanske fl er skaffar sig en bil som 
kan gå på mer miljövänligt bränsle. 

Med det kostnadsfria Statoil-kortet betalar 
kunderna samma pris på drivmedel som vid 
de obemannade automatstationerna.
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Unna dig och din bil ett besök på Statoils nya biltvätt. Tidsbe-
sparande, miljövänligt och skonsam mot såväl bilens lack som 
förarens rygg och axlar.

Populär mötesplats i Strömstad: Statoil vid Oslovägen är öppet alla dagar 
till klockan 24. På bilden fi nns stationens ägare Patrik Zäll, Sara Hansson 
och Mikael Nilsson, två av stationens 10 duktiga medarbetare.
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Fakta:

Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus 
på klimatfrågan. 

Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, bio-
gas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, fl ygbränsle, 
smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. 

I verksamheten ingår cirka 600 servicestationer. Under 2006 hade 
Svenska Statoil en omsättning på 30 miljarder kronor och i medeltal 
2 287 anställda.

Statoil bensinstationer besöks av 360 000 kunder varje dag. 
Statoil har idag 505 bemannade stationer. 
Statoil i Strömstad har 10 anställda, 17 hyrbilar, 2 lastbilar och 12 

släpkärror.

Byggnadsfi rman Mattsson & 
Nilsson har sedan 1930 varit 
en lokal byggare med mycket 
bred verksamhet. Idag drivs 
familjeföretaget vidare i tred-
je generation.

- Vi bygger allt, från kyrkor 
till nattklubbar, från frigge-
bodar till sjukhus, säger vd 
Paul Mattsson.

Byggnadsfi rman Mattsson & Nils-
son, med 30 medarbetare, har ny-
ligen avslutat ombyggnaden av 
Odelbergsskolan. I somras stod 
nyrenoverade Badhuset klart, ti-
digare i år slutbesiktigades hotell- 
och turistanläggningarna Koster 
Panorama och Solkoster och före-Byggnadsfi rman Mattsson & Nilsson inredde Strömstads senaste nattklubb: Oxygen i Hotell Laholmen.
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taget monterade inredningen i ho-
tellrummen  vid färdigställandet av 
Quality Spa & Resorts anläggning. 

- Just nu bygger vi om Handels-
bankens lokaler och renoverar 
Tjärnö kyrka. Vi fortsätter även i 
framtiden att med hög yrkesskick-
lighet och hantverkskunnande att 
utveckla Strömstad med omnejd.
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