Vi har mekanikern
du behöver!

Verkstaden i
arVidsjaur
Vi servar alla typer av fordon här:
Personbilar av alla märken, lastbilar,
traktorer, bussar, entreprenadmaskiner.
Vi är auktoriserad VOLVO-verkstad
genom Nordiska bil. Vi är specialister på
Volvo personbilar men servar,
diagnosticerar och säljer reservdelar till
alla bilmärken tack vare vårt avtal med
Bosch Car Service. Våra goda
samarbeten med Swecon och Bil och
traktor, gör att vi har allt som behövs för
att serva och reparera alla typer av
tyngre fordon. Vi har dessutom en
servicebil som vi använder för att utföra
service och reparationer på plats hos
våra kunder.

Vi servar och
reparerar alla typer
av personbilar och
lättare fordon.
Välkommen!
Lelu AB

Storgatan 81
933 33 Arvidsjaur
0960 - 65 45 56
www.leluab.se

klimatanläggningar
Vi kan AC-anläggningar. I både Mälardalen och Arvidsjaur har vi servicebilar som bara
servar AC, att skicka ut till kunder som vill ha hjälp på hemmaplan. Ring till oss och
beskriv problemet så kommer vi till er och lagar anläggningen. Det är enkelt, smidigt
och går snabbt eftersom vi kommer till er.

Bil & Traktor
Tunga Fordon

www.bilotraktor.se

hyr en mekaniker
Har du verkstad och behöver extra kompetens eller fler
medarbetare ibland? Men du kan inte anställa fler just
nu? Då har vi lösningen för dig. I Mälardalen har vi
många mekaniker med bred och specialiserad kompetens på tunga fordon. Vi hyr ut våra kunniga och arbetsvilliga mekaniker i hela landet, främst till buss- och
lastbilsverkstäder. När du hyr en mekaniker från oss får
du en serviceorienterad, kompetent och stabil medarbetare. Det blir lite som att du tar in en bit av Norrland i
verkstaden, och det är alltid bra.

Det blir som
att Du tar
in en bit av
norrlanD i
verkstaDen”
Leif Lundberg

lelus mekaniker
arbetar i hela sVerige
Vi hyr ut mekaniker för fordon i hela Sverige med
tyngdpunkt i Mälardalen, Arvidsjaur och Malmfälten. I
Arvidsjaur har vi också en egen verkstad där vi servar
både personbilar och tunga fordon som bussar, lastbilar
och entreprenadmaskiner. Vi är avtalsverkstad för
många företag och har samarbeten med företag som till
exempel Swecon och Bosch Car Service.

Det var i Mälardalen verksamheten började 2005. Leif
Lundberg startade sin uthyrning i ett enmansföretag
men fick snabbt anställa fler mekaniker då efterfrågan
var stor. Företagsfilosofin gick ut på att hyra ut hög
kompetens, trygghet och god service. Det är en filosofi
som fortfarande genomsyrar företaget. Oavsett var du
behöver oss får du samma höga kvalitet.

Välkommen till lelu ab!
Storgatan 81
933 33 Arvidsjaur
www.leluab.se

Frågor och uthyrning:
Leif Lundberg
0960-65 45 54
070-219 56 05
leluab@gmail.com

Verkstad arVidsjaur:
Tunga fordon: 0960-65 45 54
Personbilar: 0960-65 45 56

öppettider:

Scanna QR-koden med din smartphone
för att komma till vår hemsida.

NU KAN DU ÅTERIGEN SERVA,
REPARERA OCH LÄMNA IN DIN VOLVO
FÖR EV. GARANTIJOBB I
ARVIDSJAUR
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Butik och verkstad
Måndag–fredag
07.00–16.00, lunchstängt: 12.00–12.45

