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Vi har supervalår
varje år

Hitta till Flinks

I
Snabbgross bara
för yrkesfolk
I våra fyra snabbgrossar får bara
yrkesfolk handla. Därför är de
drygt 20 000 artiklar som finns
i vårt sortiment omsorgsfullt
utvalda för yrkesfolkets behov.
Vi på Flinks erbjuder en rad
tjänster, service och valmöjligheter
som ger dig bättre ekonomi och
sänker dina totala kostnader.
Vi erbjuder nästan 100 procent
leveranssäkerhet, snabba transporter och unik problemlösning.
Så här tänker vi: Ditt eget arbete
kostar betydligt mer än själva
varan du köper. Ju mindre tid du
behöver ägna åt att hitta rätt vara
och att transportera den, desto
mer dyr arbetstid spar du. Trogna
kunder får dessutom bonus. Vi
finns alltid till hands för att snabbt
svara på dina frågor. Utan att du
ska behöva stå i kö. Vi har öppet
alla vardagar 06.30-17.00. Året
runt. Och du behöver aldrig leta
parkeringsplats.
Vårt mål är att ge dig mer tid
över för din verkliga förtjänst
– debiterbart arbete.
Claes Lundqvist, VD
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BROMMA. Ulvsundavägen 134.

GLOBEN. Hallvägen 21.

år har vi ett så kallat ”Supervalår” som media
döpt det till. Anledningen är att det nationella
valet äger rum samma år som EU-valet. Nu i maj
är det val till EU-parlamentet och i höst är det val till
kommun, landsting och riksdag.
Under dessa valrörelser kommer hugade kandidater ställa ut mängder med löften som ska få oss
att välja just dem. Ett par partier från olika läger annonserade till exempel ut att de, hör och häpna, vill
ha bättre sjukvård. Som om det skulle finnas partier
som går ut med att de vill ha sämre sjukvård? Nåväl,
vi väljer de kandidater vi tror är bäst och sedan får vi
hoppas på det bästa. Om de olika löftena inte infrias
och vi ångrar oss får vi snällt invänta nästa val om
fyra år.
Flinks kunder gör också val men det gäller inte för
några fyra år. Våra kunders val görs varje dag året
runt. Det finns mängder av ställen att handla sina
förnödenheter på och är man inte nöjd med sin leverantör väljer man en annan. Därför driver vi på Flinks
en ständig valrörelse, dag ut och dag in, året runt.
Vi håller våra vallöften och vi kompromissar inte - vi
styrs helt och fullt av våra väljare. Det lovar vi.

NR 1/2014
Avståndsmätare med touch
En avståndsmätare med pekskärm
som samspelar med iPhone eller
Android. Leicas nya gör det lätt
att dela mätvärdena.
Sid 4

Festool vs betong

Festools första borrhammare tar
fajten mot betongen. Prova den
på våra Festooldagar 5-8 maj.
Sid 8-9

Sågar för trånga utrymmen
Spana in två batterisågar i miniformat från Bosch. Cirkelsåg och
sticksåg som både är starka och
smidiga i trånga utrymmen.
Sid 10

Ta skydd!
HORNSBERG. Lindhagensgatan 133.
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På återseende!

Vi har fyllt på vårt lager av
skyddsartiklar. Några nyheter i
urval: Reebok och Helly Hansen
ger sig in i slaget om skyddsskorna. Prisvärd svetshjälm och
visir med smart funktion.
Sid 12-13

ISSN 1401-2723

UPPLAGA 38 000 ex

Orgelmästaren

Vi träffade Jan Börjeson, mannen
med det udda och krävande yrket
orgelbyggare. Orgeln i Engelbrektskyrkan är hans senaste utmaning.
Sid 14-15
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Säkrare snitt med
återfjädring

Avståndsmätare med pekskärm
och kamerafunktion
Dagens laserinstrument utvecklas i ett rasande tempo,
med nya smarta funktioner
som utvecklats för att du enklare ska få koll på mätvärdena.
Vår senaste avståndsmätare har pekskärm, med vilken det går att manövrera
till önskad funktion på ett lättöverskådligt och smidigt sätt. För dig som
hellre vill använda knapparna funkar
det lika bra.
Låt kameran göra jobbet
Kamerafunktionen ger flera nya möjligheter, från att dokumentera bygget
med bilder i jpeg-format till att tanka
över dem till en dator. Men med Leica
D810 Touch går det att göra så mycket
mer än så med bilderna. Genom att
bestämma dimensioner direkt i ett foto
mäter du först avståndet till objektet.
För att få reda på mätvärdet markerar
du sedan önskat resultat med pilarna i
displayen.
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Dela dina mätresultat
Att dela med dig av dina mätresultat till
kollegorna eller deltagare i olika byggprojekt med foto via Bluetooth till din dator
eller mobiltelefon är sedan bara några
knapptryck bort. För den funktionen
krävs nedladdning av gratisappen DISTO
Sketch. Via dator eller mobiltelefon kan du
förstås skicka mätvärdena via e-post eller
molntjänster. Avståndsmätaren mäter
förutom avstånd även area, ytor, volymer
Pythagoras med mera. En annan finess är
den digitala målsökaren som innebär att
du ser i displayen var du siktar. Leica D810
Touch kan användas tillsammans med
iPhone- och Androidtelefoner.
LEICA D810 TOUCH
Mätavstånd (max): 200 m
Noggrannhet: ± 1,0 mm
Lutningssensor: 360°
Bluetooth: Ja
Belyst display: Ja
Stativgänga: ¼”
Mått: 164 x 61 x 31 mm
Vikt: 238 gr

Vi tror oss veta att detta är
marknadens första universalkniv med tre unika funktioner
i en och samma kniv: Återfjädrande blad med automatisk
retur för högre säkerhet, vilket
minimerar risken för skada,
säkerhetskniv för emballageband, där bladet inte går att
komma åt med fingret och
tejpskärare. Kniven har dessutom en knapp för snabbt byte
av knivblad och bladförvaring
i handtaget. Kniven har ett
knivblad typ 1992 och ett blad
som främst är till för att skära
upp kartonger och buntband.
Försedd med mjukt grepp för
god komfort.

Skär upp kartonger utan
att skada innehållet.

Skär upp buntband säkert.

Praktisk förvaring av knivblad.

Ladda med sex
olika storlekar
Flinks kan laser

För dig som ännu inte
upptäckt laserns förträfflighet, eller funderar
på att gå vidare i ditt laseranvändande, föreslår
vi att du besöker någon
av våra fyra snabbgrossar. Det enda vi behöver
veta är vilka typer av jobb
du ska utföra så talar vi
sedan om vilken laser du
har störst nytta av för
att få en effektivare och
smidigare vardag.

Enkel justering av klammertyp.

Många häftapparater klarar för det mesta
bara en enda bredd på klammer. I vår
strävan att hitta de bästa lösningarna
som finns på marknaden, upptäckte vi en
häftpistol som kan laddas med klammer
i sex olika bredder, även kabelklammer.
Apparaten klarar klammer, stift och dyckert från 6-14 millimeter och fylls snabbt
på från botten. Häftapparaten är även
utrustad med stiftindikator som visar när
du behöver fylla på. Slagstyrkan kan ställas
i två olika lägen för olika typer av material.
Även Rapids vanliga klammer passar vilket
är en klar fördel. Levereras komplett med
sex klammer- och stifttyper.
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ADIÓS
ARTROS!

Längre pass
med färre
batteribyten

VÅRA SPRILLANS NYUTVECKLADE knäskydd är
framtagna av en uppfinnare från Kramfors. Knäskyddet förebygger Artros i knän, fotvrister och
tår och har utvecklats tillsammans med bland
annat ergonomer, golvläggare och en referensgrupp med medlemmar från Byggnads, VVSföretagen och Sveriges Byggindustrier. Knepet
bakom Kneefree:s lösning är att skyddet avlastar
skenbenet i stället för knät, fotvristen och tån.
Skyddet fördelar alltså belastningen på ett annat
sätt än vad traditionella knäskydd gör, vilket ger
ger hopp för yrkesgrupper som jobbar i knästående ställning om att förebygga belastningsskador. Plattsättare som vi pratat med berättar att
knäskydden med fördel används vid arbete över
stora ytor, då avlastar de överlägset bättre än
traditionella knäskydd. Produkten är tillverkad av
cellplast, vilket isolerar bra mot kyla. Knäskydden
monteras med kardborreremmar.

Magasinet i Stinger CH38 rymmer 168 knappar
(2,5 cm)/ 84 klammer (A11, 10 mm längd). Vikt: 1,18 kg.
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Producenternas batterirace fortsätter.
Nu kommer batterier med 5,0 Ah!
Först ut hos oss är Hitachis senaste borrskruvdragare DS
18DBL. Det är vår första maskin som har ett batteri med
hela 5,0 Amperetimmar. Fler Amperetimmar innebär
att du kan jobba längre tid, borra och dra i betydligt fler
skruvar än om du har en maskin med lägre Ah.
Men i ett större perspektiv får det oss att tänka
på den framtida utvecklingen av batterikapaciteten.
Samtidigt som flera nya maskiner lanseras med 5,0 Ah
batterier, hör vi rykten om att flera producenter håller
på att utveckla batterier som har 6,0 Ah. Vad är nästa
steg efter det och hur många Ah behövs för att vi i
princip ska sluta tala om laddtider? Det finns nog inte
något riktigt svar på det, utan det får framtiden visa.

Klammerpistol med både
knapp och klammer

Stinger är vår första klammerpistol, eller
knapphammare som den också kallas, med
både knapp och klammer. Klammerpistolen är
manuell och funkar utmärkt till att fästa takpapp, vindpapp, väv, isoleringsplast med mera
utan att klammern går igenom. Det unika med
denna kombination av gröna knappar/brickor
och klamrar är att brickan fördelar trycket när
klammern slås igenom brickan och hindrar
att klammern går igenom takpappen. Det
minimerar förstås antalet klamrar och ger ett
smidigare arbete. Utan brickorna går det att
använda Stinger som en vanlig häfthammare.

Hitachi först ut på Flinks
Den viktigaste fördelen med Hitachi DS 18DBL är alltså
batterikapaciteten. Maskinen är utöver det, som allt fler
av dagens maskiner, kolborstfri. Vilket som du säkert
vet också bidrar till att förlänga driftstiden.
Maskinen levereras med två 5,0 Ah i slideutförande,
vilket inte bara ger fördelar gällande driftstiden för
borrskruvdragaren. Batterierna går även att använda
till andra Hitachimaskiner, där driftstiden på till exempel
tigersågar och vinkelslipar förbättras rejält med ett 5,0
Amperebatteri som energikälla. 5,0 Ah ger upp till två
gånger så lång driftstid än 3,0 Ah.

HITACHI DS 18DBL
Batteri: 18 V/ Li-Ion/5,0 Ah
Varvtal obel. lågvxl: 0-180, 250, 300, 350 v/min
Varvtal obel. högvxl: 0-900, 1200, 1400, 1700 v/min
Max vridmoment: 67 Nm
Överbelastningsskydd: Ja
Moment: 22 st.
Snabbchuck: 13 mm.
Vikt, inkl. batteri: 2,0 kg
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Batteridriven
lättviktare för betong
N
amnet BHC 18 Li avslöjar
egentligen ingenting,
förutom kanske på sin
höjd volttalet. Men det är å andra
sidan sällan som någon av våra
maskinleverantörers bokstavsoch sifferkombinationer får våra
kunder att komma springandes till
snabbgrossarna.
När vi däremot berättar att
BHC 18 är Festools första borrhammare tror vi att rätt många av
våra kunder blir nyfikna.
Lätt, stark och uthållig
När Festool gör något gör de det

ordentligt. Det är en enkel anledning till att vi valde att ta in BHC
18. En mer utförlig förklaring är
att maskinen är både starkare,
och med sina 2,4 kilo, lättare än
andra maskiner i samma klass. Det
märker du främst när du jobbar
ovanför huvudet.
Borrhammaren drivs med ett
4,2 volts batteri, har en kolborstfri
motor (Festool kallar motorn ECTEC) som ger en maskin som kräver
mindre energi. Dessutom har
den förstklassig vibrationsdämpning. Det ger dig som hantverkare
mycket god ergonomi och goda

förutsättningar att jobba effektivt
under lång tid.
Vikten på rätta ställena
BHC 18 har, till skillnad mot många
andra framtunga maskiner, vikten
fördelad på rätt ställen, vilket
betyder att den är mycket smidig
och kompakt att jobba med. Mer
produktivitet och mindre slit på
kroppen, med andra ord. Kan
köpas med eller utan batteri.
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Kalla fakta för god
ergonomi. Stark, lätt och
kompakt.

S FÖ
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R
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Den kolborstfria
EC-TEC motorn spar
energi och ger låga
vibrationer.

FESTOOL BHC 18 Li
Batteri: Li-Ion/18 v/4,2 Ah
Varvtal: 0-1100 v/min
Slagtal: 4895 v/min
Borrdiameter i betong (max): 18 mm
Max vridmoment trä/stål: 10/25 Nm
Verktygsfäste: SDS-Plus
Längd/bredd/höjd: 280x88x237 mm
Vikt: 2,4 kg
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Siffror för effektivare
vardag. 18 volt, 4,2 Ah,
2,4 kilo.

MISSA INTE
ÅRETS

FESTOOLDA
GAR

Den 5-8 maj
visa
svar ta tysken r Flinks och Festools expe
s sp
rter den grön
ha erbjudande ännande nyheter. Vi kom
mer förstås äv
n i alla fyra sn
en
abbgrossar.
Välkommen
!

Globen, mån
dag 5 maj H
ornsberg, tisd
Sätra, onsdag
ag 6 maj
7 maj
Bromma, tors
dag 8 maj

Med sina 2,4 kilo är
Festools maskin lättare än
de flesta andra maskiner i
samma klass.

KRAFTFULLA
MINSTINGAR
Lätta sågar för smidig sågning

KOMPAKT OCH STARK
BATTERI-STICKSÅG

Vi utökar vårt utbud av sticksågar med en extremt liten,
lätt och smidig sticksåg för
enkel figursågning i trånga utrymmen. Sågens konstruktion
är gjord för smidig sågning
underifrån. Sågen drivs med
ett 10,8 volts batteri med 2,0
Amperetimmar. Bosch GST 10,8 V–LI Professional har
stor kapacitet och ger bra sågavverkning.
Den inkopplingsbara kraftiga LED-belysningen ger
god sikt över såglinjen. Det elektroniska motorskyddet
skyddar motorn mot överbelastning och ger den längre
livslängd. Maskinen har också ett inbyggt skydd mot
att batteriet ska överladdas.

LITEN MEN STARK CIRKELSÅG

En av de mest kompakta cirkelsågarna som går att
få tag i. Används med fördel till sågning i trä och plast
där du inte har krav på extremt stor maskinkraft. Bosch
GKS 10,8 V-LI Professional är med sina 10,8 volt och 2,0
Amperetimmar en maskin, trots stor maskinkraft och
uthållighet, även smidig vid trånga utrymmen.
Maskinens smala handtag och låga vikt ger dig bra
förutsättningar att jobba smidigt och effektivt ur en
ergonomisk synvinkel. Den praktiska laddindikatorn ger
snabb och överskådlig koll på maskinens batterikapacitet. En viktig finess som kan kopplas till maskinen är parallellanslaget och styrskensadaptern som optimerats
för Bosch styrskenssystem. Maskinen är också utrustad
med dammutsugsadapter.
BOSCH GKS 10,8 V–LI PROFESSIONAL
Varvtal obelastad: 1 400 v/min
Klinga Ø: 85 mm
Batteri: 10,8 V/Li-Ion/2 Ah
Sågdjup: 26,5 mm
Vikt med batteri: 1,4 kg
Bredd/höjd: 279x156 mm

BOSCH GST 10,8 V–LI PROFESSIONAL
Sågfrekvens obelastad: 1500-2800 v/min
Slaglängd: 18 mm
Snedsågning: 0-45°
Batteri: 10,8 V/Li-Ion/2 Ah
Sågdjup i trä/alu/metall: 70/3/3 (mm)
Vikt med batteri: 1,5 kg
Bredd/höjd: 239x171 mm
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LADDA PADDAN
med smart adapter

En batteriadapter utöver det vanliga vågar vi kalla vår senaste
lösning från DeWalt. DeWalt DCB090 är en batteriadapter med
USB-laddare. Med adaptern kan du förvandla ditt DeWalt XRbatteri till en bärbar laddare för flera olika typer av elektroniska
apparater, som till exempel paddan och mobiltelefonen.
Laddningsindikatorn är ljus och enkel att se statusen på.
Kompatibel med 10,8, 14, 4 och 18 volts XR-batterier.

Justerbara sockelben i både höjdoch sidled

Nu har vi sockelben med
flera användningsområden
på lager. Passar förutom till
köksskåp även till andra typer
av skåp- och förvaringslösningar. Välj mellan sex höjder
på röret, där det lägsta är 60
millimeter högt och anpassat
för montering där det är ont
om plats. Till sockeln finns
ett clips som kläms fast på en
hållare på sockeln och skjuts
in. Clipset är justerbart i sidled,
vilket betyder att du kan efterjustera och alltså inte behöver
mäta på millimetern.

GNUGGA BORT
KLOTTRET
Graffiti wipes är ett bra alternativ till
spray vid borttagning av klotter och annan färg. Med en rengöringsduk är det
lättare att centrera bekämpningsområdet och undvika att vätskan missfärgar
känsliga omkringliggande ytor. Ska inte
användas på plexiglas.
Rengöringsduken passar till färgborttagning på många olika typer av material, som puts- och träfasader, metall,
stål och plåt. Det är dock smartare att
använda spray på till exempel en mycket
strukturerad fasad än en rengöringsduk,
som inte tål hur mycket stryk som helst.
Tänk också på att använda skyddshandskar när du använder duken. Med produkten, som anpassats för till exempel
klottersanerare och fastighetsskötare,
utökar vi vårt sortiment av klottersanering. Burken innehåller 40 dukar.
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SKÄRSKYDDSHANDSKAR I
HÖGSTA SKYDDSKLASS

Riktiga och extremt slitstarka skyddshandskar i
högsta skärskyddsklass – klass fem. Handskarna
klarar de tuffaste av miljöer, förhindrar skärsår och
ger ett bra grepp mot oljiga och andra hala föremål.
Handskarna är utrustade med skydd runt om hela
handsken, även på knogarna.

VISIR NÄR DU KÖR HJÄLMLÖST

Visiret kan både fästas på en visirhållare
eller på en skyddshjälm. Ansiktsskyddet är
enkelt att justera, även om du har handskar
på. Visiret täcker en större yta av ansiktet
och har färre tryckpunkter än traditionella
produkter, vilket ger större kontaktyta och
bekvämare känsla. Lätt att byta och ta loss
visiret med en enda knapptryckning.

SKO DIG MED REEBOK
OCH HELLY HANSEN

Vi förstärker vårt redan breda sortiment av skyddsskor med två
varumärken som är välkända inom kläder och skor. Reebok är främst
kända för sitt utbud av löparskor medan Helly Hansen har en stor
marknad inom frilufts- och yrkeskläder. Välkommen in för att se våra
senaste skyddsskor och vårt övriga utbud.

BYT SJÄLV MELLAN SKALM & BAND

Funktionella skyddsglasögon med en smart
konstruktion där du kan välja om du vill använda
skalm eller nackband för att glasögonen ska sitta
på plats. Skyddsglasögonen håller mycket hög
klass rakt igenom och finns som ”Klar” – anpassade för de flesta användningsområdena inomhus
och ”Gul” – för arbete i svagt ljus. Både skalm och
band medföljer.

PRISVÄRD SVETSHJÄLM

Mycket prisvärd svetshjälm från
3M med automatisk nedbländning. Utvecklad för dig som
svetsar MIG, MAG och bågsvets
i tuffa miljöer. Extremt snabb
omslagstid från ljust till mörkt
och vice versa. Den låga vikten på
390 gram (inklusive det automatiska svetsglaset) är en klar fördel
vid längre arbetspass. Hjälmen
har de flesta funktioner som våra
tidigare svetshjälmar har men
kostar ungefär hälften så mycket.

SKYDDSSKO X-TRAVAGANZA

Jalas nya sko Exalter 2 är ingen vanlig skyddssko.
Den har en fränare design och en mer genomarbetad komfort än många andra skyddsskor.
Ur ett ergonomiskt perspektiv liknar den mer
en joggingsko än en skyddssko. Skon har bästa
möjliga stötdämpning och ger ett bra stöd
för hela foten. Fodret i polyamid innehåller
ett antibakteriellt material som skyddar mot
lukt och mögeltillväxt. Yttersulans pyramidformade mönster ger ett bra grepp. Textilt
spiktrampsskydd och aluminiumtåhätta.

12 FLINKSNYHETERNA

BRA GREPP I VÅTT & TORRT

Skyddshandske med avancerat mönster i
innerhanden som ger ett extremt bra grepp
samtidigt som den är mycket slitstark. Den
sömlösa vadderingen av innerhanden ger
bra komfort. Skyddshandsken är tillverkad i
termoplastiskt gummi.
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Kyrkan från barnsben
Jan Börjeson är född in i Svenska kyrkan. Hans
mamma var kantor och hans pappa präst i födelseorten Falköping.
– Jag var inte intresserad av prästyrket, men hade
ett intresse av organistyrket. Det jag däremot var
mest fascinerad av var hur allt var ihopskruvat. Jag
ville lära mig mer om hur en orgel funkade.
I Sverige finns det ingen skola för orgelbyggare. För
att nå sitt mål plockade Jan Börjeson ihop sin egen
utbildning som inleddes som lärling hos Grönlunds
Orgelbyggeri i Luleå i början av 80-talet. Efter fem år
på Grönlunds var han på en orgelbyggarfirma nära Eskilstuna. Innan han startade egen firma 1987 gick han
en tvåårig möbelsnickeriutbildning på Yrkesgymnasiet
i Västberga, där hans lärare som var utbildad på Carl
Malmstensskolan var en viktig inspiratör.

Orgelbyggaren Jan Börjeson

Unikt hantverk med många sidor
Han tillhör en liten och exklusiv skara. Jan Börjeson driver Stockholms enda verkstad för
orgelbygge och har drygt 30 års erfarenhet av yrket. Vi besökte honom i 100 års jubilerande Engelbrektskyrkan, där han medverkar i en omfattande renovering av orgeln.
– Detta gör jag inte för att jag var smart eller klok i mitt
yrkesval utan för att jag är besjälad av ett hantverk
som fortfarande på 2000-talet mynnar ut i en värld av
analog musik, säger Jan Börjeson med ett leende.
Som alla stora kyrkorglar tar även denna omkring
tio meter höga och tolv meter breda orgel en mäktig
plats. Engelbrektskyrkans ursprungliga orgel byggdes
1914 – samma år som kyrkan – men ersattes 1962 av
denna orgel som är en av Sveriges största.
Ett års arbete
Jan Börjesons arbete är oerhört omfattande och kommer att ta nästan ett år att slutföra. I arbetet ingår det
att plocka ut alla pipor och göra rent dem och alla dess
delar inuti. Han bygger också ut orgeln med fyra nya
stämmor. Förutom hantverksbiten är det så kallade
intonationsarbetet en viktig del av renoveringen. Det
är ett tålmodigt jobb där klangkvalitén justeras och
orgeln stäms för att få den att låta så bra som möjligt
efter de förutsättningar som gäller för just den här
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orgeln och den akustik som råder i Engelbrektskyrkan.
Totalt ska närmare 6 500 pipor stämmas och justeras.
– De kan alltså inte skylla på någon annan än mig
om orgeln inte låter bra.
Det är få som känner till att det i Jan Börjesons ansvar
– förutom att renovera orgeln som kräver stora kunskaper i snickeri och materialkunskaper i metall, läder, skinn
och filt – även ingår att ha ett musikaliskt gehör.

I Jan Börjesons arbete
med orgeln i Engelbrektskyrkan ingår det
att plocka ut alla
6 500 pipor, göra rent
dem, stämma och
justera dem.

Köper prylarna hos Flinks
Genom åren har Jan Börjeson renoverat hundratals
orglar i hela Norden. Som mångårig kund hos Flinks
köper han främst handverktyg som skruvmejslar och
elhandverktyg för träbearbetning. I sin mobila verktygsarsenal har han bland annat en liten bänkborrmaskin, en sticksåg, en handöverfräs och en skruvdragare. Han handlar också monteringsmaterial som till
exempel bultar, skruvar och beslag.

Allt vanligare att vilja
få fakturan digitalt
NY PÅ FLINKS Med en pappa
som byggnadsingenjör har
byggsvängen funnits i hennes närhet under hela hennes
uppväxt. Som ekonom har Petra
Jakobsson varit på en rad företag. På Flinks är hon redovisningsansvarig, men hon jobbar även med kund- och
leverantörsreskontra. Där tar hon bland mycket annat
emot telefonsamtal från Flinks kunder.
– Samtalen innehåller många olika frågor där vi
resonerar fram den bästa lösningen efter önskemål.
Ett vanligt sådant är att ändra faktureringsintervaller
utifrån de valmöjligheter vi har. Något som utöver det
blir allt vanligare är att få fakturan via e-post som PDF.
Det är något som både kunderna, vi och miljön vinner på,
säger Petra Jakobsson.
Som avkoppling på fritiden kör hon sedan drygt 15 år
motorcykel i en tjejmotorcykelklubb i Stockholmstrakten. En livsstil hon inte vill vara utan.

– Jag uppskattar att Flinks har gott om kunnig
och trevlig personal och jag får alltid hjälp och svar på
mina frågor. I mitt jobb, där jag arbetar med konstruktioner från 1700-talet och framåt är det viktigt
att kunna köpa gammaldags traditionella verktyg, till
exempel skruvmejslar med lång eller kort klinga för
spårskruv. Bitssatser och skruv med krysspår passar
inte för klassiskt hantverk. Det är få gånger det har
hänt att Flinks inte kan ta fram det jag söker efter. Det
är också bra att det finns fyra butiker att välja mellan.

Med järnkoll på
leverantörsreskontran
NY PÅ FLINKS Sedan i maj 2013
jobbar Maria Pettersson som
redovisningsekonom på Flinks där
hon bland mycket annat öppnar
nya leverantörskonton och har
järnkoll på leverantörsreskontran. Inom kort kommer hon
ta emot samtal från Flinks kunder. Innan Flinks kom hon
närmast från Tempur men jobbade länge på Atlas Copco
Tools ekonomiavdelning. Även Maria konstaterar att allt
fler kunder föredrar faktura som PDF via e-post.
– Det har många fördelar, till exempel att både kunderna och vi slipper lägga onödig tid på pappershantering.
Med förflutet som längdåkare i ungdomsåren i Finland,
där hon växte upp, har hon som mål att någon gång åka Tjejvasan. Ett annat intresse som hon också gärna vill ta tag i
på hobbynivå är att syssla med textil och att väva. Något
som hon tidigare hade som yrke.
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MARKNADSTIDNING B
Avsändare:
Box 30014, 104 25 Stockholm.
Bromma: Ulvsundavägen 134. Globen: Hallvägen 21.
Hornsberg: Lindhagensgatan 133. Sätra: Storsätragränd 12.
www.flinks.se, tel: 08-13 12 10, fax: 08-618 33 93

Har du ny adress? Sänd den till flinks@flinks.se

Hur håller du koll på produktnyheter för ditt yrke?

Tre vinnare av signerade
Leathermanverktyg

FlinksNyheterna frågade några kunder i snabbgrossen
i Hornsberg.

Arne Hernaes,
projektledare

– Jag springer inte speciellt mycket
på mässor, utan jag hittar för det
mesta nyheter genom reklamutskick
och i facktidningar.

Sacha Mijac,
bygg & fastighet

– Jag går runt och kollar i byggvaruhus, mest på Flinks. De är mycket
kunniga och hjälpsamma.

I förra nummret av Flinksnyheterna
kunde man vinna Leathermanverktyg
signerade av självaste Tim Leatherman.
1. Vad heter teknologin bakom
DeWalts nya skruvdragare?
Svar: Gyroskopisk teknologi

2. Vad kallas rörelsegivaren i Paslodes
nya spikpistol?
Svar: Start & Go

3. I vilken amerikansk stad tillverkas
Leathermanverktygen?
Svar: Portland

Och vinnarna är:
Tommy Lundberg,
hissmekaniker

– Jag har inte speciellt bra koll på
nyheter faktiskt, men jag hittar för
det mesta nya prylar i Flinks butik i
Hornsberg.

Magnus Borgman,
glasmontör

– När jag kommer hit hittar jag
nyheter i butiken. Och jag snappar
också upp nyheter i Flinks tidning
och i andra tidningar.

Margareta Nilsson,
Hantverksjouren Sverige AB

Victor Bothén, Bothén Bygg & konsult AB
Pelle Berglund,
Arholma Landsort Dyk & Båt AB

Många bäckar små…

Fredrik Nyström,
eventproduktion

– Oftast går jag till bygghandeln och
har en dialog med säljare för att få
tips om nya prylar.

Björn Åbom,
snickare

– Jag kommer hit kontinuerligt för att
spana in nya prylar. De har det mesta
och personalen är kunniga.

Genom att köpa 892 rosa
Moraknivar har Flinks kunder
bidragit med 8 920 kronor
till Cancerfornden. Vi är
mycket stolta över att vi
tillsammans med er är med
och bidrar med en liten men
dock så viktig del i kampen
mot bröstcancer.

