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– Nu öppnar Din Verkstad portarna i Lund
På bästa läge, några hundra meter från utfarten Lund södra; lättillgängligt, smidigt och i
historiska ”motorkvarter”, har nu en modern
serviceverkstad och reservdelsleverantör slagit
upp portarna. Den sobert svarta plåtfasaden i
kombination med övrigt skvallrar om hög ambition, känsla och fingertoppskänsla.
Efter nästan tre decennier i branschen och
många år på samma plats kände Jesper
Andersson att det behövdes nya utmaningar
och med sig har han fått de bästa
medarbetare man kan tänka sig.
Med Måns Bruce som Verkstads- och kundansvarig och
Andreas Bokelund som ytterst kompetent tekniker har
man ett team som lätt kan
växla upp och komma hur
långt som helst.
One Stop Shop & BilXtra
Platsen man nu etablerar Din Verkstad på har en
lång motor- och bilrelaterad historia och många
Lundabor har säkert någon relation till området,
som fram till nu fört en ganska undanskymd tillvaro.
Nu gör Jesper Andersson och hans gäng ett rejält omtag och ger kvarteret en präktig ansiktslyftning. Hit
ska alla kunna komma och få bilen både servad, lagad,
tvättad och kanske till och med besiktigad.

du vill handla delar och fixa själv så blir vi en
kompetent och prisvärd partner med garanti
på alla delar, säger Jesper.

Måns, Jesper och Andreas – 100% bil. 100% kundfokus
– Nu öppnar vi och på tomten nedanför är det
tänkt att Washworld etablerar inom kort. Det är
en helt unik biltvätt där du kan välja enstaka tvätt
eller att bli medlem och betala fast pris per månad
för obegränsat antal tvättar. Hos oss är det 100%
kunden i fokus och hit kommer du med i stort sett
alla bilar, oavsett ålder eller fabrikat. Vi är återförsäljare och tillhandahåller hela BilXtras sortiment av reservdelar både till privatpersoner och till andra verkstäder, så oavsett om du låter oss göra jobbet eller om

Kvalitetssäkert och kontrollerat
Din Verkstad skyltar med ”Godkänd Bilverkstad” och ”Kontrollerad Bilverkstad (den
gröna punkten)” både här och i verkstaden i
Klippan, och man investerar i ett marknadsledande diagnossystem/AutoLogic som gör att
man ligger i framkant hela vägen och även kan
göra mjukvaruuppdateringar och mer avancerade felsökningar.
– Vi jobbar helt efter tillverkarnas rekommendationer vilket innebär att alla garantier
hänger med även om du kommer hit med en
sprillans ny bil. Vi hjälper även till med glas,
ombesiktningar och såklart även AC, däck och
däckbyten. Det här är fantastiskt kul och spännande
och vi ser verkligen fram emot att få visa vad vi går
för, både för privatpersoner och för de företag som
ger oss förtroendet att ta hand om deras bilparker,
avslutar Jesper.
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