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Automedia Bildelar i Munkedal erbju-
der 120 000 reservdelar till i princip 
alla bilmärken. Det som inte fi nns i bu-
tikens lager kan beställas för leverans 
morgonen efter.

Branschkedjan Bildelsspecialisten, där Au-
tomedia Bildelar ingår, har omkring 120 
butiker runt om i Sverige. Organisationen 
har under åren byggt upp ett mycket effektivt 
webbaserat beställningssystem med tillhö-
rande logistik på vägarna.

– Vi har själva ca 5 500 produkter på lager. 
Efterhand vi säljer av så sker automatiskt nya 
beställningar. Det innebär att vi kan göra en 
inventering vilken sekund som helst, säger 
Lars Bergehall som äger företaget tillsam-
mans med sin fru Lena.

Lätt att beställa bildelar
En nyhet för i vår är datakatalogen där även 
kunder på webbplatsen bildelskatalogen.se 
själva kan beställa vad man önskar.

– Kunden slår in sitt fordons registre-
ringsnummer och kan mycket lätt se vilka 
originaldelar som passar. Beställningen kan 
sedan läggas in för avhämtning hos oss dagen 
efter. Önskar kunden personlig service är alla 
välkomna in till oss på Automedia Bildelar för 
goda råd.

Vinner mark med snabba leveranser

Automedia – alltid steget före. I början av juni erbjöd företaget alla kunder gratis stötdämpstest. 
Främst på bilden Lars Bergehall och Stefan Johansson
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För närliggande bilverkstäder har Automedia 
Bildelars effektiva system inneburit verk-
samhetsfördelar genom snabbare tillgång till 
reservdelar vid reparationer. Idag beställer 
närmare ett tiotal bilverkstäder sina bildelar 
från Automedia Bildelar och står för nästan 
50 procent av omsättningen. En förenkling 
som även kommer verkstädernas kunder till 
godo genom effektivare service.

Öppet Hus
I början av juni i år höll företaget Öppet Hus 
där stötdämpstillverkaren Monroe erbjöd alla 
bilägare gratis test av bilarnas stötdämpare.
Ett uppskattat initiativ där man även kunde ta 
del av specialerbjudanden och rabattcheckar.
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Jan Åsberg är trots sina 30 år i branschen 
en nykomling i Munkedals kommun. 
IV Väst AB fl yttade för ett år sedan från 
Kungshamn till verkstadslokalen som fi nns 
i Dingle – för att få ett bättre läge.

IV Väst AB’s kärnverksamhet är projektering, 
montage och service av luftbehandlingssys-
tem – till industrin, skolor och kontor mm. 
Dessutom har företaget ett plåtslageri som 
utför allt inom byggnadsplåtslageri.

– Vi har idag allt samlat på ett ställe vilket 
ger oss stora fördelar. Vi har totalt tolv an-
ställda där de fl esta är ute på uppdrag hos våra 

kunder, säger företagets ägare Jan Åsberg.
En av företagets anställda, Mattias Svensson, 
är nybliven VM-trea i plåtslageri efter att ha 
kvalifi cerat sig genom att bli svensk mästare 
under 2004.

Som kunder till IV Väst AB kan nämnas 
Abba Seafood i Kungshamn, Arctic Paper 
i Munkedal och Preem Raff i Lysekil, samt 
även stora och små entreprenadföretag. Före-
taget har även i uppdrag att utföra service och 
underhåll på konsumbutiker i Bohuslän.

– Vi har också nyligen installerat ventila-
tionsanläggningen samt gjort plåtarbetet på  
tullstationen i Svinesund.

Jan Åsberg, företagare 
i ventilationsbranschen, 
som har valt Dingle som 

etableringsort.
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Nykomling i Dingle

SEB Munkedal är den personliga 
banken som är med och utvecklar hela 
kommunen. 

– Vi är en kundvänlig bank med 
öppna dörrar. Det är lätt att prata med 
oss, säger bankchef Jerry Fors.

SEB Munkedal ställer upp med full service 
och kompetens över hela kommunen.

–Munkedal är inte bara tätorten, det är även 
Hällevadsholm, Dingle, Hedekas och kring-
liggande landsbygd. Vi är en bank för alla 
med traditionella öppettider och traditionell 
kassaservice, det vill säga vi har öppet för 
kontanttransaktioner hela expeditionstiden. 

SEB Munkedal har öppet vardagar kl. 
09.30-15.00 med kvällsöppet till 17.30 på  
torsdagar. Genom internet- och telefonbanken 
har SEB dessutom öppet hela dygnet. 

SEB Trygg Liv
SEB i Munkedal erbjuder trygghetslösningar 
genom SEB Tryggliv där försäkringsrådgivar-

Personliga banken 
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SEB i Munkedal: Elisabeth Kirudd och Jerry Fors framför Ewa Andersson och Camilla Djärv.

na Karl-Olof Uthberg hjälper företagskunder 
och Magdalena Svanbro privatkunder.

SEB Finans
Nytt för i år är att SEB Finans förutom fi nan-
siering av bil- och båtköp även lånar ut till 
husvagnar och motorcyklar.

SEB Bolån
SEB Munkedal erbjuder också förmånliga 
bostadsfi nansieringar med bottenlån upp tom 
85% av marknadsvärdet.

Det fi nns en framtidstro i kommunen som 
vi gärna ställer upp på säger Jerry Fors och vi    
ställer gärna upp även för Dig privatperson 
eller företagare med råd om placeringar eller 
fi nansieringar av olika slag.


