
Välkommen till Erik Svetsare!

Vi utför svets- och smidesarbeten

Erik Svetsare är ett svets och smidesföretag beläget 
i Lödöse 4 mil norr om Göteborg. 

Vi erbjuder tillverkning och reparation inom svets, 
smide, park och anläggning. Industriservice, legotill-
verkning, gasskärning samt plåtbearbetning. 

Vår målsättning är att uppfylla kundens önskemål 
och ställda krav. Vi tillverkar, monterar och reparerar 
efter dina önskemål.

Vi åtar oss både större och mindre uppdrag inom 
byggindustrin exempelvis entresoler, parksmide, 
räcken osv. 

Produkterna tillverkas i egen verkstad och monte-
ring utförs på plats hos kund efter överenskommen 
tidsram. 

Vi har även stor erfarenhet av underhållsarbete 
inom industrin, där vi anlitas både löpande och på 
fast pris.

Erik Svetsare AB - Strandvägen 8 - 463 72  Lödöse
Tel: 0520-66 24 36 - Fax: 0520-66 24 26

Haga, Göteborg



Erik Andersson startade företaget 1983 vid sidan 
av sin anställning på Lödöse Varv, men sedan 2006 
drivs företaget ihop med Håkan Jonasson.

Håkan jobbar som verkmästare och arbetsplanerare 
på företaget sedan 1998.

Vår verksamhet bedrivs sedan 2008 i vår verkstad 
som ligger i Lödöse alldeles invid Göta älv. Vi är för 
närvarande 10 anställda. 

Företaget har genom åren haft lite olika inrikt-
ningar, allt i från handel, reparation av lantbruksma-
skiner, traktorförsäljning, entreprenadverksamhet 
samt service och reparation.

Idag sysslar vi till större delen med smide i offentlig 
miljö samt smide till park och anläggningsmarkna-
den. Vi åtar oss även service och reparationer.

Erik Svetsare AB har under lång tid vårdat sina kun-
der och har på så sätt byggt upp ett samarbete med 
flera större industrier, anläggning och byggföretag.

Vi åtar oss: 

- Reparation och nyproduktion

- Mindre serier av svarvning och fräsning

- Vi har kantpress, plåtsax , valsar, gaskärmaskin mm

Lövgärdet, Göteborg



Park och Räcken

Vi tillverkar räcken, handledare, planteringslådor, 
inspringningsskydd och kanter i corten eller galvani-
serat utförande. Ja allt inom park- och anläggnings-
sidan. Vi åtar oss design, tillverkning, transport och 
montering på plats i er entreprenad.

Service, Reparationer och Nyproduktion

Vi utför service och reparation av det mesta inom 
svets, smide, park och anläggning samt för fastighet 
och byggindustrin. 

Vi åtar oss akuta reparationer efter påkörning, vat-
ten, brand eller andra brådskande skador. 

Vi tillverkar även på uppdrag av kund där ni lämnar 
underlag på vad ni vill ha utfört, vi går igenom vilka 
önskemål och krav som ställs på utförandet, vi läm-
nar offert och lägger upp en tidsram för tillverkning 
och leverans.

Industriunderhåll 

Vi utför service, reparation och ombyggnation och 
underhåll inom industrin, såväl akuta reparationer 
som planerade underhållsstopp.

Utlandagatan, Göteborg



Kontaktuppgifter

Telefon  0520-66 24 36

E-mail  info@eriksvetsare.se

Adress  Strandvägen 8, 463 72  Lödöse

Internet  www.eriksvetsare.se


