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Säsong året om torsby.se

Mekonomen Bilverkstad förenar den 
lokala bilverkstadens personliga be-
mötande, allbilsservice och prisläge 
med märkesverkstadens kvalitet och 
krav på originaldelar.

– Dessutom ger vi alltid 3 års garanti, 
istället för det vanliga 2 år, säger Ken-
neth Persson, ny ägare till Mekonomen 
Torsby.

Mekonomen i Torsby erbjuder bilverk-

stad, butik med reservdelar, tillbehör och 
däck samt bilplåtslageri.

– Vi utvidgar utbudet hela tiden. Vi kan 
nu till exempel även erbjuda husbils- och 
husvagnsartiklar, traktortillbehör och 
mc-artiklar.

För bilsportintresserade bröderna Pers-
son, broder Andreas jobbar också i fi r-
man, är det viktigt a�  även kunna erbjuda 
utrustning för motorsport.

– Målsä� ningen är a�  vi ska kunna ha 

Mekonomen i Torsby – din personliga fordonspartner med kvalitet som vilken annan märkes-
verkstad som helst.

Tel: 0560-715 91
Fax: 0560-68 89 92

www.mekonomen-torsby.se

Alla bilars märkesverkstad

en sådan bred verksamhet a�  vi kan serva 
allt som går på hjul, förklarar Kenneth. 

Alltid för kundernas bästa
Mekonomen Bilverkstad och butik kan 
alltid leverera originaldelar eller reserv-
delar med minst motsvarande kvalitet 
dagen e� er. Skulle man, mot förmodan, 
inte kunna ta emot en kund, hänvisar 
man gärna till kollegor i Torsby.

– Jag tycker a�  det är viktigt a�  vi sam-
arbetar för kundernas bästa. Nöjda kun-
der kommer tillbaka, det är dem vi lever 
på.

E�  koncept som fungerar - allt fl er nor-
ska kunder hi� ar även vägen till Mekono-
men i Torsby.
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Här fi nns gott om mysiga affärer, caféer och restauranger. 
Du hittar allt från matvarubutiker till välsorterade sko-, klädes- och inredningsbutiker.
Med andra ord något för alla - allt från det mest nödvändiga till det där lilla extra 
– som sätter guldkant på din vardag.
På gångavstånd fi nns bad, bowling och vår välkända skidtunnel och mycket mera.
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Allsport
Bosättningsaffären 
Colorama Sörmarks Färg
Euronics
Fotocity 
Frykenhallen 
Garnboden
Ge-Ess 
Gröna Rummet 
Handarbetshörnan 
Hedbergs Kläder 
Hedbergs Skor 
ICA Toria
Järnbolaget 

Konsum 
Kontorsspecialisten
La Rose 
Lasses Hälsokost 
Leksaksboa
L-G:s Glasögon
Liaos Dynasty 
Lundins Guld
Lågprisvaruhuset
Mannis Keramik 
Möbelhuset 
Prima Sport 
Salong Dominique
Sko-City 

Systrarna 
Torgbutiken 
Torsby Elektriska
Torsby Buss 
Torsby Trä 
Torsbyjouren 
Torsby Möbelaffär
Turistbyrån 
Tärnemarks Ur 
Undershopen 
Uppvalls Elektriska 
Wictors Hörna 
VVS-Huset 


