
www.tidning.netStolta Stad�

ANNONSSIDAANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Bilia Ford i Eklanda 5-årsjubilerar i 
maj. 

– Vi ser fram emot en fortsatt för-
säljningsökning och välkomnar att 
andra tagit efter våra framgångsrika 
miljöbilssatsningar, säger marknads-
chef Fredrik Stendahl.

När Ford Focus introducera-
des på marknaden 2002 som 
Flexifuel med möjlighet att 
använda etanol som drivme-
del blev det snabbt en jätte-
succé.

– Flexifuel, där man kan 
blanda bensin och etanol i samma tank, är ett 
svenskt koncept, speciellt framtaget för den 
svenska marknaden på efterfrågan av Fords 
återförsäljare. Nu satsar även Ford på Euro-
pamarknaden med en bred front av Flexi-
fuel-bilar enligt den svenska modellen. Vi är 
glada över att vi kunnat vara i framkant på 
miljöutvecklingen och att vi fortfarande har 
en mycket stark position på miljöbilssidan.

Ökad försäljning
Bilia Ford i Eklanda hade under 2006 en 42-
procentig ökning av personbilsförsäljningen 
och en 84-procentig ökning på transportbilar 
jämfört 2005.

Fredrik ser en utvecklad service som en av 
huvudorsakerna till framgångarna:

– Vi mäter hur nöjda våra kunder är med 
vår verksamhet. Vi ser på hela bilden, från 
hur de upplever första bemötandet, över kö-
pet till efterservice. Vi har idag högst ranking 
av alla Fords anläggningar i storstäderna och 
eftersträvar alltid helt nöjda kunder.

Mondeo, Ford Mondeo
Utöver god service har Ford bevis på att man 
kan leverera bilar av hög kvalitet med högt 
andrahandsvärde. En bil som ger mycket för 
pengarna helt enkelt. 

Fiesta och Mondeo har bäst testvärden hos 
Svensk Bilprovning. Pre-
miebilen Ford S-MAX har 
blivit vald till Car of the 
Year 2007 och Ford Transit 
till Van of the Year. Till vå-
ren introduceras även Ford 
Focus som cabriolet med 
tvådelat plåttak.
Och till hösten kommer nya 
eleganta Ford Mondeo.

– En sådan Daniel Craig, som James Bond, 
körde i filmen Casino Royale. Då byggdes den 
enbart för filminspelningen, snart finns den 
för alla att köpa, lovar Fredrik Stendahl. 

Nöjda kunder kommer tillbaka

    Vi välkomnar 
att andra tagit efter 
våra framgångsrika 
miljöbilsatsningar
”

Fakta:

Bilia Ford i Eklanda erbjuder:
• Försäljning av nya och begagnade  
   personbilar och transportbilar, 
• Fullserviceverkstad med miljöstation
• Transportbilsverkstad
• Bildelsförsäljning
• Bilfinansiering
• Bilförsäkringar
• Företagsleasing
• Däckhotell 

Bilia Ford finns på fem orter i Göteborgs-
regionen: Eklanda/Mölndal, Hisingen, 
Kungälv, Alingsås och Kungsbacka och 
har totalt 110 medarbetare.

Välkommen till Bilia Ford i Eklanda! Bilanläggningen som alltid eftersträvar Helt nöjda kunder. 

Tel: 031-751 75 00  •   Fax: 031-751 75 11   •   www.bilia-fordon.se

Eklanda Trädgårdsstad växer varsamt 
fram. 

– Nu utvecklar vi Östra Eklanda med 
lite större moderna fristående hus med 
avskilt läge och fantastisk utsikt, säger 
Tomas Gustafson, Skanska Nya Hem.  

Trädgårdsstaden Eklanda, inspirerat av Al-
bert Lilienbergs trädgårdsstäder med engelsk 
förebild från 1910-20-talen, är idag en mycket 
levande stadsdel där grönskande lundar, al-
léprydda gator, grusgångar och små vatten-
drag skapar ett barnvänligt område. 

I Eklanda finns fyra förskolor, en grund-
skola, restaurang, närbutik och fotbollsför-
ening (Solängens BK). Trots sitt avskilda och 
naturnära läge är busskommunikationerna 
goda och närheten till Mölndals Centrum, 
centrala Göteborg och den utvidgade handeln 
i Frölunda, Sisjön och Högsbo påtaglig och en 
tillgång. Även Åby sportcenter, Sisjöns Golf-
klubb och Hills Golf Club finns i närheten.

Lugnt och avstressande
I denna allt mer uppskattade oas bygger nu 
Skanska Nya Hem 38 nya hus i Västra och 
Östra Lindarkaderna. De nya kvarteren blir 
ett möte mellan trädgårdsstaden och Äng-
gårdsbergens naturreservat. 

– Vi bygger två hustyper med äganderätter 
- Parkvillan och Terrassvillan – nyuppförda 
trähus i ljus färgsättning och tidlös arkitektur. 
I området Lindarkaderna bor du bekvämt i en 
avstressande miljö, förklarar Tomas som är 
projektchef för Eklanda.

Trivsamt och genomtänkt
I Västra och Östra Lindarkaderna delas kvar-
teren upp i gårdar om fyra hus med en ge-
mensam uppfart och kvartersgård. Gårdarna 
ramas in av ligusterhäckar, lindar bildar ar-
kader vid gårdarnas uppfarter och pergolor 
med klängväxter skapar en trivsam enhet. 
Samtidigt erbjuder husen privata uteplatser 
och takterrasser i avskilt läge.

– I Lindarkaderna förenas en avslappnad, 
naturlig och trygg gemenskap med en stor 
omsorg om den privata sfären. 

För fest och vardag
Terrassvillan, ett suterränghus om 160 kva-
dratmeter, erbjuder en välplanerad 
bostad där övervåningens 
terrass är husets ädelsten. 
Förutom en fantastisk utsikt 
erbjuder terrassen generöst ut-
rymme för middagsfester och 
avkoppling.

Parkvillan, om 150 kvadrat-
meter, har en ljus och öppen en-
trévåning skapad för umgänge 
och en övervåning med fyra sov-
rum, som utgör familjens privata 
del av villan. Parkvillan har även 
kvarterets mest generösa uteplats 
i söderläge. 

Såväl Terrasvillan som Parkvil-
lan har uteförråd, carport samt extra parke-
ringsplats. Skanska Nya Hem erbjuder även 
alternativa planlösningar och inredningsval 
som exempelvis braskamin eller bastu. 

Eklanda – avskilt och  

centralt. Endast gångvä-

garna genom Änggårds-

bergen skiljer Eklanda 

från Linnéstaden. 

Tel: 031-771 10 00
Fax: 031-771 19 17

www.skanska.se/nyahem

Intresserad?

Första inflyttningen till Västra och 
Östra Lindarkaderna sker i 
januari/februari �008. Försäljningen 
är påbörjad och på webbplatsen 
www.skanska.se/nyahemkan alla 
intresserade göra en intressean-
mälan för vårens och sommarens 
visningar.

Östra Eklanda – trädgårdsstadens pärla

Barnvänligt i Eklanda. I Västra och Östra Lindarkaderna 
erbjuds ett boende på barnens villkor, där de kan leka 

ostört med kvarterets slutna form som skyddar mot 
förbipasserande trafik. På baksidan finns 

äventyren i Änggårdsbergens naturreservat.


