
Välkommen till 
Erik Svetsare!

Erik Svetsare är ett svets och smidesföretag 
inom park- och anläggningsbranschen, beläget i 
Lödöse 4 mil norr om Göteborg. 

Vi erbjuder tillverkning av alla typer av stålkon-
struktioner inom park- och anläggningsbran-
schen, spaljéer, räcken, planteringslådor, corten-
kanter och skärmtak.

Vår målsättning är att förverkliga kunders öns-
kemål och få en lyckad slutprodukt i Er utemiljö.

Park & RäckenKontaktuppgifter

Telefon 

E-mail   

Adress  

Internet 

0520-66 24 36

info@eriksvetsare.se
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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 tillverkning och 
montering av detaljer till bygg-, park- och anlägg-
ningsmarknaden.

Erik Svetsare är ett svets och smidesföretag som 
tillverkar, monterar och reparerar efter dina önske-
mål.

Vi åtar oss både större och mindre uppdrag inom 
park- och anläggningsbranschen, exempelvis entre-
soler, 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 smidesbranschen där vi anlitas både löpande 
och på fast pris.

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

Vi åtar oss:

- Reparationer och nyproduktion
- Mindre serier av svarvning och fräsning
- Vi har kantpress, plåtsax , valsar, gaskärmaskin mm
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