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De svarta väggplåtarna täcker snart hela 
huset. Skyltar och flaggor är på plats och 
vårkänslan är omöjlig att ta miste på. I 
huset nere vid Munka/Ängelholmron-
dellen i Klippan, har det bedrivits bil-
verkstad i många år. Det som en gång 
var Din Verkstad i Klippan bytte namn 
och skyltar för att sedermera byta ägare. 
Idag är cirkeln sluten och man är i full 
gång att möta en ny vårsäsong igen hos,  
Din Verkstad.

– Nu lyfter vi fram det fina gamla varu-
märket igen och vi kör igång på allvar här 
i Klippan. I Lund har vi varit igång i ett år 
och just nu börjar vi arbetet med att färdig-
ställa Din Verkstad i Ängelholm. Det här är 
en stor satsning för oss och en av de största 
och mest seriösa etableringarna i branschen 
på länge, säger Jesper Andersson.   

Godkänd och kontrollerad
Jesper Andersson har tillsammans med 
kompanjonen och delägaren Tony Jonsson, 
mer än 50 år i branschen. Erfarenhet och 
kunnig personal är också fundament och 
framgångsfaktorer för bolaget och i linje 
med det har man också valt att ta det ännu 
några steg genom att skapa förutsättningar 
för att kunna verka under det som är God-
känd Bilverkstad respektive Kontrollerad 
Bilverkstad (den gröna punkten).
– Det är två begrepp och kvalitetstillhörig-

heter som borgar för att vi är seriösa, att vi 
sköter allt från kollektivavtal till skatte- mil-
jö- och kvalitetsarbete. Vi arbetar professio-
nellt på alla nivåer så när man väljer att läm-

na sin bil här och samverka med oss på vilket 
sätt det vara må, kan man vara helt trygg 
med att vi är en verksamhet som arbetar se-
riöst och professionellt. Vi arbetar långsik-
tigt med högt ställda krav på oss själva och 
med stort kundfokus, säger Tony Jonsson.

Kunskap, pris och garantier
Med ytterst kompetent personal och nu 
dessutom på jakt efter fler kunniga kollegor 
till verksamheten tar man sig nu an fram-
tiden. På Din Verkstad arbetar man med 
verktyg och utrustning som är anpassad för 
den tid som är. Allt från diagnosverktyg till 
elektroniska serviceböcker är vardag och 

alla märken är välkomna oavsett ålder och 
skick. Din Verkstad vill vara ett självklart val 
för service och reparation. Man är leveran-
tör av reservdelar till kollegor i branschen. 
Man ombesörjer även glas- och plåtarbe-
ten med de samarbeten man har utanför de 
egna väggarna och man har även fokus på 
bilvård, inte minst genom samarbetet med 
Wash Worlds biltvättkoncept som nu alltså 
etableras på tomten.
– En gammal trög och envis missuppfatt-

ning är att man måste köra till en märkes-
verkstad för att man ska behålla sin nybils-
garanti, om man nu har en ny bil, men så 
är inte fallet och det måste vi vara tydliga 

med. Det går precis lika bra att komma till 
oss och få bilen fixad i trygg visshet om att 
det blir rätt gjort oavsett märke. Vi använ-
der marknadsledande diagnossystem och 
vi ligger i framkant hela vägen, inklusive 
mjukvaruuppdateringar och mer avancerade 
felsökningar. Vi följer tillverkarnas rekom-
mendationer vilket innebär att alla garantier 
hänger med även om du kommer hit med en 
sprillans ny bil. Den stora skillnaden skulle i 
så fall vara att vi har en annan prislapp på det 
vi gör, i förhållande till märkesverkstaden, 
säger Jesper Andersson. 

Din Verkstad = Din företagspartner
I Din Verkstads affärsidé ryms också väl-
smord och prisvänlig service till alla företag 
i närheten som behöver hålla sina företags-
bilar i trim för en bekymmersfri vardag. 
– Ett avtal med oss på Din Verkstad borgar 

för att företagets bilar, oavsett antal och typ, 
alltid är servade, friska och redo att fungera 
friktionsfritt i verksamheten. Vi söker aktivt 
nya företagskunder men vill man förekom-
ma oss så är det bara att slå en signal eller 
lägga ett mail så tar vi kontakt direkt säger 
Jesper Andersson. 

De tar hand om hela bilen
– Din Verkstad etablerar på klassisk bilmark i Klippan

Innanför dörren möter du Andreas Persson (t.v) som är kundmottagere hos Din Verkstad i Klippan. 
Till höger Tony Jonsson, delägare och kontaktperson för verkstäder.
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Storgatan 92 • Klippan 
Tel: 0435-156 00
www.dinverkstad.nu

BilXtra – även verkstädernas verkstad
Med varumärket BilXtra är man även etablerad leverantör och partner till en lång 

rad verkstäder runt om i södra Sverige. Här tillhandahåller man ett brett sortiment
av reservdelar och verkstadsnära produkter från välkända leverantörer 

– med hög tillgänglighet, snabba leveranser och konkurrenskraftig prisbild. 

– Följ oss även på Instagram och Facebook!


