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Clasbilen hördes i hela Stockholm – förväxlades med glassbilen  
Stockholmarna förvånades i helgen av ett fordon med ny trudelutt. För de flesta framgick 
det dock snart att det var ”Clasbilen” från Clas Ohlson och inget annat. Istället för att sälja 
glass, som många först trodde, körde bilarna runt för att informera om Clas Ohlsons 
hantverkartjänst, Clas Fixare, som nu finns tillgänglig i hela Stockholmsområdet.     
 
Stockholm, 1 oktober, 2019 – Med inspiration från en folkkär tradition överraskade Clas Ohlson 
stockholmarna i helgen med en egen trudelutt. Bilarna hördes bland annat i Täby, Danderyd, 
Solna, Bromma, Kungsholmen, Södermalm, Sickla och Nacka. Syftet med Clasbilens turné var att 
kommunicera tjänsten Clas Fixare som Clas Ohlson smyglanserade på den svenska marknaden i 
början av året. Sedan dess har tjänsten utvecklats och områden lagts till. Clas Fixare, som är en 
del av Clas Ohlsons nya serviceerbjudande, hjälper konsumenteten att lösa vardagsproblem i 
hemmet. Fixarna, som har behörighet för el och VVS-installationer kan hjälpa till med allt ifrån att 
byta ut läckande kranar till att installera nya eluttag och sätta upp tavlor. Tjänsten är nu tillgänglig i 
hela Stockholmsområdet. 

- Clas Fixare är en tjänst som växer och som vi är otroligt stolta över. Vi har precis utökat tjänsten 
till hela Storstockholm. Därför tycker vi att Clasbilen är ett roligt och relevant sätt att informera våra 
kunder om att Clas Ohlson kan komma ut och erbjuda professionell fixarhjälp på plats, hemma hos 
kunden. Förhoppningsvis kommer vår trudelutt att sprida kännedom om att vi är på plats, precis 
som glassbilen gör idag, säger Sofie Struwe, sälj- och marknadschef på Clas Ohlson Sverige. 

Misstog melodin för något annat 
Under helgen var det flera som misstog Clasbilen för glassbilen. Istället för glass erbjuder Clas 
Ohlsons fixare information om hur tjänsten fungerar och ett litet sortiment av populära Clas Ohlson 
produkter. Trudelutten spelades för att uppmärksamma de boende i området om att en 
servicetjänst närmade sig. 
 
- Vi fixade i trädgården när vi hörde den lite främmande melodin. Vi trodde det var glassbilen, men 
istället kunde vi boka in en tid för att sätta upp bokhyllan, säger en Nackabo som kom fram för att 
prata med Clas Fixare.  

Clas Fixare är nu etablerade i Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, 
Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm innerstad, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö.  
 
Lyssna på Clasbilens melodi här.  

 
 

https://youtu.be/mEH87nikWXw
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För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta: 

Johan Mårsell, PR & Kommunikation, Clas Ohlson Sverige 
072 143 94 90, johan.marsell@clasohlson.se 

 
Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på 
fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på 
Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill 
hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva 
priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com. 
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