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ÄLVÄNGEN. Mobilizera 
har ett drygt 50-tal 
butiker i landet.

Den senaste i raden 
öppnade på Handels-
plats Älvängen förra 
helgen.

– Här ska kunderna 
känna sig trygga. Vi 
ser till att de kommer 
igång med sin telefon 
och skulle det uppstå 
några problem tar vi 
hand om dem också, 
försäkrar franchise-
tagare Rickard Bäck-
ström.

Rickard Bäckström driver 
även Mobilizeras butik i 
Lerum. Den enheten öpp-
nade i april och när tillfället 
dök upp om en lokal på Han-
delsplats Älvängen tvekade 
han inte.

– Vi vill ligga utanför stor-
städerna. Det är inte samma 
stressiga miljö och kunderna 
ska i lugn och ro kunna få 
den hjälp som de söker. Man 
ska inte behöva ge sig in till 
Nordstan exempelvis, utan 
servicen ska finnas på hem-
maplan, resonerar Rickard.

Trots att det bara har gått 
några dagar sedan invig-
ningen ägde rum så kan 
Rickard Bäckström redan 
vittna om en positiv respons.

– Läget är helt suveränt, 
mitt emot Coops kassalinje. 
Jag hoppas verkligen att 
besökare från hela Ale ska 
hitta hit.

Utvecklingen inom 

mobiltelefoniindustrin har 
fullkomligen exploderat på 
senare år. En så kallad smart-
phone finns i stort sett i var 
mans hem.

– Fast vi tillhandahåller 
fortfarande knapptelefoner. 
Behovet varierar från kund 
till kund. Det man kan kon-
statera är att vi säljer smart-
phones till kunder i alla 
åldrar, alltifrån ungdomar 
till dem som är 75 plus. Så 
var det inte tidigare, säger 
Rickard.

Förutom mobiltelefoner 
ingår även surfplattor, dato-
rer och tillbehör i Mobilize-
ras produktutbud.

– Vi ser långsiktigt på den 
här satsningen och är därför 
noga med att skapa ett för-
troende hos våra kunder. 
Ingen ska känna sig lurad, 
alla ska gå härifrån med en 
positiv upplevelse, avslutar 
Rickard Bäckström.

JONAS ANDERSSON

Marie Ryssnäs på Hälsokostbolaget förbereder med paket inför julhandeln.

...och Hälsokostbolaget laddar för julen
ÄLVÄNGEN. Den siste 
oktober flyttade Häl-
sokostbolaget in på 
Handelsplats Älvängen.

Butiken erbjuder 
alltifrån kosttillskott 
till hudvårdsprodukter.

– Det handlar om 
egenvård och att vi tar 
hand om oss själva, det 
är det ingen annan som 
gör, säger Marie Ryss-
näs.

Hälsokostbolaget har sedan 
tidigare två butiker – i 
Strömstad och i Svinesund. 
Gränshandeln har varit i det 
närmaste hysterisk de senaste 
åren.

– Butiken som vi har i 
Strömstad är på 350 kvadrat 
jämfört med den här som 
mäter ungefär 90 kvadrat. 
Min chef, som är norsk, ville 
investera i en butik på annan 
plats i Sverige och då föll 
valet på Älvängen, förklarar 
Marie Ryssnäs.

Utbudet varierar, från 
proteiner att använda före 
och efter träning, till hud-
vårdsprodukter i form av 
tvålar, handkrämer och så 
vidare. Naturligtvis erbjuds 
också traditionella hälsokost-
preparat, som bland annat 
vitaminer, fiskolja med mera.

– Så här i förkylningstider 
är Kan Jang och Echinaforce 

bra att ha i husapoteket. Det 
är för att mota ”Olle i grind”. 
Tar du det växtbaserade läke-
medlet i tid motverkar du 
förkylningen, säger Marie.

Hittills har Hälsokostbo-
laget i Älvängen inte upp-
levt samma anstormning av 
kunder jämfört med buti-
kerna i Strömstad och Svine-
sund, men man är ändå nöjda 
med utvecklingen. Nu laddas 
det för julruschen.

– Vi har en hel del julklap-
par, så kallade må gott-paket 
att ge bort till nära och kära.

Vem skulle inte uppskatta 
en julklapp med ett hälso-
samt innehåll?

JONAS ANDERSSON

Handelplats Älvängen har fått ytterligare en hyresgäst i 
Mobilizera, som slog upp dörrarna förra helgen. Rickard 
Bäckström hälsar Aleborna välkomna till butiken.

Mobilizera på plats i Älvängen
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