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Första start på V75 kl.13.10. 
Vid kvällstrav kl.18.15 Välkomna!

T ä v l i n g s d a g a r  2 0 0 4
Februari
Fre 13 Lunch-V5
Fre 20 DD
Lör 28 V75

Mars
Fre 5 Lunch-V5
Tis 9
Mån 15 Trio
Tis 16
Tor 25
Tis 30

April
Fre 9 Påskägget
Tor 15 DD
Tor 29

Maj
Tis 11
Tis 18
Tis 25

Juni
Tis 1
Tor 10
Tis 15 DD
Tis 29

Juli
Tis 13 DD
Tor 22
Tor 29

Augusti
Fre  6 DD/Turtravet
Tis   10 DD/E3-uttagn.
Sön 22
Tis   31

September
Lör 11 V75
Tis 21 DD
Tis 28 DD

Oktober
Tis 5
Tis 12
Tis 26 DD/

BCsemi

November
Tis 2
Tis 16 DD
Tis 23
Tis 30

December
Tis 7
Tor 16 DD

Prova 1-3-5 kör! För 135:- får du och dina kompisar entré, program, guidad visning av 
stallbacken, varmrätt & kaffe. Boka bord på Gävles mest spännande restaurang 

026-66 22 22. Kund och personalaktiviteter bokar du på 026-18 88 00.

Stor folkfest
28/2 & 11/9

Service att lita på

Södra Kungsgatan 60
Tel: 026-60 04 90   Fax: 026-60 56 90
info@gavle.koneo.se • www.koneo.se

Koneo är Sveriges största leve-
rantör av kontorslösningar. Som 
helhetsleverantör förstår man kun-
dernas behov av service hela vägen. 
Med Koneo som samarbetspartner 
slipper du datastrul.  

Koneos dataservice är helt kundstyrd och 
står på tre ben:
• Akut service – där Koneos tekniker 
rycker ut vid behov eller via serviceavtal.
• IT-konsulter – där Koneos erfarna tek-
niker utför allt från serverinstallationer 
till enskilda virusskydd. 
• Idésprutor – där Koneo fungerar som 
bollplank och strategipartner.

Genom att verka långsiktigt med fi-
nansiell stabilitet och enbart etablerade 

varumärken, som Fujitsu-Siemens, IBM, 
HP och Microsoft, kan Koneo ta hand om 
kundens hela IT-struktur.

– Den tekniska utvecklingen, med 
trådlösa applikationer, går fortfarande 
framåt. Dessutom är det viktigt att hela 
tiden optimera datasystemet och se över 
datasäkerheten. Antal virusangrepp via 
Internet lär inte minska under 2004, för-
klarar Rikard Boberg

Färgton i Gävle AB är familjeföretaget 
som gjort kunderna nöjda i 37 år. Tra-
ditionella hantverkskunskaper förenas 
med branschens kanske mest avance-
rade datorteknologi. Större utbud finns 
inte i hela stan. 

Färgton i Gävle AB har såväl privatpersoner 
som måleriföretag och större industrier som 
kunder. Därför ställs höga krav på de 13 
medarbetarna. Hos Färgton på Kryddstigen 
ska man alltid kunna lita på att man får god 
service och goda råd.

– Som medlem i branschkedjan Färgtema 
kan vi garantera att vi jobbar med de bästa 
leverantörerna och de pålitligaste varumär-
kena, säger Bo Flink som, efter drygt 50 år i 
branschen, nu allt mer lämnar över chefskapet 
till barnen Johan och Catharina. 

Familjeföretag ger störst utbud

För traditionen vidare hos Färgton i Gävle AB: Johan och Catharina Flink.

Tel: 026-18 61 40
Fax: 026-18 64 40 

johan.flink@fargton.se
www.fargton.se 

Färgton har även ett allt större utbud och 
utställning av kakel och klinker. 

Truckcentralen har i flera år varit en trogen 
kund hos Färgton i Gävle.

Volvo anläggningsmaskiner 
hos Swecon – störst i landet
Swecon Anläggningsmaskiner är 
rikstäckande återförsäljare av Volvo 
anläggningsmaskiner. 

– Vi har 350 anställda och 38 servi-
ceplatser i landet där vi erbjuder Volvo 
anläggningsmaskiner, samt utrustning, 
reservdelar, service och support, säger 
säljare Peter Thalén i Gävle. 

Volvo är marknadsle-
dande på den svenska 
marknaden och maski-
nerna är kända för deras 
goda driftsekonomi och 
tillförlitlighet. Swecons 
sortimentet av Vol-
vomaskiner består av 
dumprar, hjullastare, 
kompaktlastare, mi-
nigrävare, grävmaskiner och väghyvlar. På 
programmet finns även  Soosans demolerings-
redskap; hydraulhammare, sorteringsgripar 
och kombisaxar. Målet är att vara en heltäck-
ande leverantör av anläggningsmaskiner och 
att vara lyhörda när det gäller kundens behov 
i sin verksamhet. 
    I Gävle finns en av Swecons anläggningar. 
Där finns 10 anställda som tar hand om servi-
ce, reparationer och försäljning av maskiner, 
redskap och reservdelar. 
    – Vid köp av en Volvo hos Swecon hjälper 
vi även till med förmånliga finansierings- och 
försäkringslösningar samt trygga service- och 
reparationsavtal, avslutar Peter. Allt under ett 
tak hos Swecon.

Peter Thalén
Tel: 026-54 63 68  Fax: 026-54 63 66 

www.swecon.com 
peter.thalen@swecon.com

13

Kenneth Eriksson
Säljare

Direktnr 026-65 80 25

Mobilnr 073-077 46 79

Fax 026-65 80 10

Annelie Haräng
Marknadsassistent

Direktnr 023-686 01

Fax 023-686 05


