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Till Torreby Slottsrestaurang är 
alla välkomna – inte bara golfare.

– Vi har öppet från nio på mor-
gonen till åtta på kvällen, varje 
dag hela sommaren, säger Johan 
Skoglund.

I fyra år har paret Skoglunds drivit slotts-
restaurangen som är fl itigt använd vid 
bröllop, baler, jubileums- och födelse-
dagsfester samt dop.

Restaurangen är även uppskattad för 
sina konferenser. Nytt för i år är slottsres-
taurangens lunchbuffé som serveras alla 
dagar i veckan. 

– Lunchbuffén har blivit mycket upp-
skattad. Vi ser gärna att fl er tar sig tid och 
möjlighet att njuta av maten, stämningen 

Tel: 0524-210 22 
Fax: 0524-213 51
www.torrebyslott.se

”Alla är hjärtligt välkomna hit för en fi ka, 
lunch eller middag” säger makarna Jo-
han och Ann-Sofi e Skoglund på Torreby 
Slottsrestaurang.

och de fantastiska omgivningarna i Tor-
reby. Hos oss är alla välkomna!

Kvarterskrogen på slottet

Skördemarknad – Munkedals Torg
Lördagen den 10 september

   Försäljning, underhållning, föredrag med mera
   av lokala företrädare.

   Vill du som näringsidkare, förening eller hobbyentusiast
   inom jord, skog och trädgård vara med denna dag?

   Marknadsbord med tak uthyres: 100: -/st.

   Föreningslivet är välkomna att visa upp sig!

   Kontakta Jan-Olof Karlsson på tel.0524-181 75 
   eller e-post:jan-olof.karlsson@munkedal.se
   Arr. Kulturenheten, Munkedals Kommun

Tel: 0524-710 18  Fax: 0524-719 85
teleradio@euronics.se

På 1960-talet startade den första ra-
diobutiken med namnet Munkedals 
Teleradio. De nuvarande ägarna Niclas 
Wilhelmsson och Peter Olsson tog över 
företaget på hösten 1990.

Butiken låg först mitt i Munkedals centrum, 
men fl yttades ut närmare trafi kleden E6 år 
1985. Numera hittar man Munkedals Telera-
dio i en fristående byggnad i ett handelsom-
råde strax utanför tätorten. Butiksytan är 625 
kvm och däri ingår även den egna serviceverk-
staden som omfattar en heltidstjänst. Totalt 
har företaget åtta anställda.

Brett utbud
Karaktäristiskt för Munkedals Teleradio har 
redan från början varit satsningen på bredd i 
utbudet. I butiken har man alltid varit tidigt 
ute med nya innovationer på hemelektroni-
kens område. Man vågade exempelvis satsa 
på såväl paraboler, digital-TV och digitalfoto 
i ett tidigt skede.

Utmärkande för företaget är också de gene-
rösa öppettiderna: 10 – 18 på vardagar, 10 – 14 
på lördagar och 12 – 16 varje söndag.

Flerdubbling
Under slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet har Munkedals Teleradio marknadsfört 

sig fl itigt i framför allt lokalpressen. Tillsam-
mans med det breda sortimentet och den goda 
serviceandan har satsningen gett resultat. 
Mätt i omsättningssiffror har en fl erdubbling 
ägt rum sedan övertagandet 1990.

Sedan 1991 är företaget anslutet till Euro-
nics – Europas största kedja inom hemelek-
tronik. Det innebär fördelaktiga avtal med 
leverantörer, vilket ger lägre priser på kvali-
tetsprodukter i butiken.

Privat- och företagskunder
Till Munkedals Teleradio söker sig kvalitets- 
och servicemedvetna kunder från Munkedal 
såväl som de angränsande kommunerna Lyse-
kil, Sotenäs och Tanum.

Förutom privatkunder har även fl era företag 
upptäckt fördelarna med att ha sin lokala Eu-
ronicshandlare som leverantör. Dit hör bland 
annat ortens största arbetsgivare Arctic Paper, 
kommunen och fl era hotell- och turistanlägg-
ningar längs Bohuskusten.

Välkommen till din välsorterade Euronics-
handel i Munkedal, hälsar Peter Olsson och 
Niclas Wilhelmsson med personal

Euronicshandel med brett 
sortiment i Munkedal

Kanske det är dags att se över fö-
retagets datorsystem och nätverk? 
Munkedals IT Support hjälper dig att 
reda ut din datasituation, effektivisera 
kostnaderna och se till att få det stöd 
för kärnverksamheten som datorerna 
är till för.

Många företag har idag ett datorstöd där dato-
rer, köpta efter varandra av olika märken och 
prestanda, är kopplade i ett nätverk som allt 
för ofta fungerar otillfredsställande. Det kan 
exempelvis vara att fl era datorer inte har de 
drivrutiner som den nya skrivaren frågar efter. 

Jörgen Sundberg på Munkedals IT Support 
har lösningen över hur man effektiviserar 
företagets IT-miljö och tar kontroll över da-
torkostnaderna genom strategiska och struk-
turerade åtgärder:

Dags att se över datorsystemen?

Datakonsult Jörgen Sundberg, född och 
uppvuxen i Munkedal, driver, efter några år 
i Göteborg, egen verksamhet med Munkedal 
som utgångspunkt.

Tel: 0524-260 19  •  Mobil: 0706-94 94 87
info@mits.se  •  www.mits.se

– Jag gör en analys av företagets datorsys-
tem inklusive säkerhetsfrågor, virusskydd 
och back-up funktioner. Därefter skapar jag 
tillsammans med kunden ett effektivt dator-
nätverk som är funktionellt för kunden. Efter 
installation erbjuder jag även kontinuerlig 
support.

Helhets åtagande
Munkedals IT Support, har efter drygt fem år 
i Munkedal skapat sig en plattform som en lo-
jal och pålitlig konsultpartner. Jörgens breda 
datorkunskap efterfrågas av såväl Arctic Pa-
per som mindre enmansföretag.

– Kunderna uppskattar mitt helhets åtagan-
de och för det områden jag själv inte verkar 
inom, som exempelvis webbdesign, samord-
nar jag med en av mina samarbetspartners.
Munkedals IT Support verkar längs hela väst-

kusten, från Göteborg i söder till Strömstad 
i norr.

– Det är ett prefekt läge i Munkedal, här 
trivs jag jättebra.  

LG Konsult AB har en stadig 
och erkänd plattform inom 
elektroteknik för industrian-
läggningar. 

Kompetens från konsulthu-
set i Håby appliceras på fabri-
ker över hela världen.

LG Konsult AB utför konsultuppdrag 
inom elektroteknik för i första hand 
industrin, främst pappers- och kemi-
industrin, men även för kommuner, 
landsting och privatkunder.

– Vi kan medverka i allt från budge-
tering, projektledning, konstruktion, 
upphandling, montagekontroll till att 
anläggningen tas i drift, säger företa-
gets ägare Lars-Göran Johansson. Tel: 0524-234 95 • Fax: 0524-234 87

lgj@lgkonsult.se • www.lgkonsult.se

Ett perfekt utgångsläge

Perfekt skyltningsläge i Munkedal: Konsulthuset i Håby. Just nu fi nns le-
diga kontorslokaler i fastigheten. 

95 procent industriuppdrag
LG Konsult AB deltar i projektgrup-
per eller fristående hos beställare som 
uppför nya eller bygger ut befi ntliga 
fabriksanläggningar. Företaget utför 
även anpassning av nya maskininstal-
lationer till befi ntlig process, samt 
konstruktion vid modifi eringar av 
förbättrande underhållsarbete.

LG Konsult kan även upprätta 
förfrågningsdokumentation för all-
männa installationer, såsom kraft, 
belysning och teletekniska anlägg-
ningar.

För svenska beställare utförs pro-
jekt över hela världen.

Konsulthuset i Håby
LG Konsult har sitt huvudkontor 

i konsulthuset i Håby. Ett perfekt 
utgångsläge, med E6:an utanför 
dörren.

– Kommunikationerna och till-
gängligheten är utomordentlig. Nu 
när IT-infrastrukturen är utbyggd är 
vi mycket nöjda över att vara etable-
rade i Munkedal.

I konsulthuset verkar fl era fram-
gångsrika företag inom en rad 
branscher. Just nu fi nns det lediga 
lokaler i fastigheten.

– Förutom en social gemenskap i 
huset erbjuder vi även konferenslo-
kaler, pausrum samt all tänkbar ad-
ministrativ och ekonomisk service, 
inklusive telefonreceptionist.
För mer information kontakta Lars-
Göran Johansson 0524-234 95. 


