
VECKA 43         NUMMER 39|16

Erik Häggström har fl era års 
erfarenhet från att laga mo-
biltelefoner efter att ha job-

bat på en av landets ledande 
smartphonesreparatörer. Nu 
har ingått partnerskap med 

Skepplandabon Magnus 
Eriksson, känd i den lokala 
byggbranschen.

– Jag tyckte det här lät 
intressant, en utmaning 
som ligger helt rätt i tiden. 
Det är Erik som står för den 
tekniska kompetensen och 
jag hoppas kunna tillföra en 
del med min bakgrund som 
egen företagare, förklarar 
Magnus.

Det ska gå fort
Verksamhetsinriktningen 
blir reparationer av smart-
phones och ipads. Någon 
liknande rörelse fi nns inte i 
närområdet.

– Väldigt många 
människor har en smartp-
hone idag och är beroende 
av sin telefon såväl på jobbet 
som på fritiden. Är olyckan 
framme och något går sön-
der kan vi erbjuda reparation 
i expressfart. Vi fi xar telefo-

nen under tiden som kunden 
äter lunch, säger Erik Hägg-
ström.

– Folk vill inte vara utan 
sin mobil i ett par veckor i 
väntan på reparation, det ska 
gå fort. På en timme byter 
vi ett krossat glas, en trasig 
bildskärm, mikrofonen, ka-
meran eller vad det nu kan 
vara. Vi kommer att kunna 
byta i stort sett alla slags 
komponenter som fi nns i en 
smartphone eller ipad.

Älvängen kände Erik och 
Magnus som en naturlig eta-
bleringsort och att det blev 
gamla hotellet beror på att 
det fanns en ledig lokal.

– Ett jättebra läge, nära 
pendeltågstationen och med 
parkering precis utanför en-
trén.

Smartphoneexperten.
se, som lanserat en hemsida 
med samma namn, kommer 
utöver reparationer även till-
handahålla diverse tillbehör 

som laddare, hörlurar, batte-
rier och skyddsskal.

– Nu ser vi över möjlig-
heten att teckna avtal med 
kommuner och företag. Vi 
har även varit i kontakt med 
olika försäkringsbolag som 
visat sig vara positivt inställ-
da till vårt koncept, avslutar 
Magnus Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Magnus Eriksson och Erik Häggström har blivit kompanjoner. Måndagen den 3 november öppnar 
Smartphoneexpressen i gamla hotellet i Älvängen.

Lagar smartphone
i expressfart i Älvängen

På en timme 
byter vi ett 
krossat glas, 
en trasig 

bildskärm, mikrofonen, 
kameran eller vad det 
nu kan vara.
ERIK HÄGGSTRÖM

Flinka fingrar. Erik Häggström kan konsten att reparera en trasig 
smartphone. 

Ale Torg

Välkommen till 

Spökhuset!
Här hittar du allt  
för Halloweenfesterna...

Lena Jinfors Ahlbom
Med. Fotterapeut - utbildad  

vid yrkeshögskolan Gbg

Göteborgsv. 66 
(nära pendelstationen)

Ge bort ett
presentkort

till någon som du tycker om!

ÄLVÄNGEN. Smartphoneexperten.se.
Måndagen den 3 november slås dörrarna upp på 

andra våningen i gamla hotellet.
– Tanken har jag burit på i ett år och nu var tiden 

mogen, säger Erik Häggström.


