
Varberg får ett av landets säkraste och 
renaste dricksvatten. Investeringen i ett 
nytt UF-filter tar bort alla småpartiklar 
ur vattnet.

– Vi har minimerat risken för det som 
hände i Östersund, säger Hans Ödman, 
kontroll- och kvalitetsansvarig på 
Vivab.

Han syftar förstås på hur parasiten Cryp-
tosporidium slog ut stora delar av Östersunds 
invånare för några år sedan. En händelse 
som nog ingen vill vara med om igen. Men 
organiska ämnen i dricksvattnet har också 
blivit vanligare. Därför har ett nytt filterhus 
byggts vid vattenverket Kvarnagården i 
Varberg. Enkelt uttryckt handlar tekniken 
om att under högt tryck pressa vattnet genom 
så kallade hålrumsmembran, som regelbun-
det backspolas. Processen tar bort även de 
absolut minsta partiklarna och gör vattnet 
kristallklart. 

– Så små partiklar som färgämnen, virus 
och annat kan inte tas bort med traditionella 
sandfilter så detta blir ytterligare en barriär 

utöver de vi har nu, exempelvis UV-ljus, 
säger Hans Ödman.
Det är Purac AB som står för processtek-
niken medan Elektro-Emanuel installerar 
densamma. Liksom el och allmän belysning 
i det nya filterhuset, 450 kvadratmeter stort i 
fyra entresolvåningar.

– För att klara kraftförsörjning till nya 
filterbyggnaden byter vi också transforma-
torer och ställverk i befintlig anläggning, ett 
jobb som görs under pågående drift, berät-
tar Henrik Vendelstrand, projektledare på 
Elektro-Emanuel.
Totalt jobbar fem montörer med installatio-
nerna på vattenverket med anor sedan slutet 
av 1800-talet. 

– Det har funkat väldigt bra med alla 
aktörerna här, ett stort gäng ibland uppåt 
40 personer, säger Hans Ödman om arbetet 
med investeringen på omkring 100 miljoner 
kronor.
I maj ska det mesta vara klart för att under 
sommaren kunna starta provdriften. Under 
full drift ska verket kunna leverera över 
1 000 kubikmeter vatten i timmen. Merparten 
kommer från en sjö två mil öster om Varberg.
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Aldrig tidigare har Elektro-Emanuel haft 
en så välfylld orderbok som i dagsläget. 
Det var under förra året vi la grunden till 
detta. Vi räknade hem flera stora projekt 
vilket framförallt blir en boom nästa år 
då vårt största projekt någonsin tar fart 
utanför Borås. För att klara uppdragen 
förstärkte vi på tjänstemannasidan och 
startade rekryteringen av nya medarbe-
tare ute på fältet. I det sammanhanget 
kan jag ju passa på att hälsa tre nyligen 
anställda välkomna till oss. 

Vår stora utmaning gäller framförallt 
rekryteringen framöver. Konkurrensen 
om färdiga elektriker är hård i vårt om-
råde där mycket är på gång inom både 
infrastruktur och bostadsbyggande. Vi 
räknar ändå med att kunna anställa ett 
nytt gäng elektriker när skolorna slutar 
framåt sommarkanten. Och med den 
grund vi lagt hittills känns det ändå som 
att vi nu har arbetsro och kan fokusera 
framåt utan stress.

Det som väntar många medarbetare nu i 
vår är flera utbildningar som ska genom-
föras. Ledarskapsutbildning av filialche-
ferna är redan igång. Vilket sker vid IHM 
business school i Göteborg och pågår 
under ett års tid. Vi har även en projekt-
ledarutbildning igång och nu i vår ska 
samtliga montörer genomgå seminarium 
i ”Skötsel av elanläggningar”. Alla an-
ställda ska också under våren genomgå 
HLR, kursen i hjärt- och lungräddning.

Sammanfattningsvis ser det alltså väldigt 
bra ut för oss så långt man nu kan 
överblicka. Nya förfrågningar strömmar 
också in i jämn takt. Vår absoluta tro är 
att den trend vi nu ser på marknaden 
kommer att hålla i sig ett bra tag framö-
ver. Med detta önskar jag er alla en skön 
vår framöver!

Ett glas rent vatten. – Nya filtertekniken minimerar riskerna, säger Hans Ödman, kontroll 
och kvalitetsansvarig på Vattenverket Kvarnagården i Varberg där Henrik Vendelstrand, 
Elektro-Emanuel, leder installationsprojektet.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Nytt filter säkrar vattnet

Anders Emanuelsson
             VD 

Lyft för livsviktiga vattnet i Varberg:



Alla 90 butiker på Kungsmässan i Kungs-
backa har fått nya elmätare. Kopplade 
till KNX-systemet ger de fastighetsägaren 
Aranäs en unik överblick av elförbruk-
ningen:

– Mycket mer överskådligt, vi kan 
snabbt och enkelt se mönster i förbruk-
ningen som inte gick tidigare, säger 
Marie Markander Mann, redovisnings-
ansvarig på företaget.

Under flera veckor i höstas jobbade fyra 
elmontörer i Kungsbacka några intensiva 
morgontimmar varje dag med att byta ut alla 
mätarna.

– För att göra detta måste butiken vara 
strömlös, därför måste jobbet vara klart före 
klockan tio varje dag då butikerna öppnade, 
berättar Jens Börjesson, som hjälpt till med 

montering och programmering av KNX-
mätarna.
Liksom tidigare betalar butikerna för den 
ström de konsumerar. Med den nya tekniken 
har detta dock blivit både exaktare och enk-
lare. Mätvärdena generar mejl på datorn eller 
telefonen:

– Vi slipper manuell avläsning och kan när 
som helst se förbrukningen i realtid, vi vinner 
mycket i tid och i slutändan tror jag det blir 
billigare för alla parter, säger Anders Nilsson, 
fastighetstekniker på Kungsmässan.
Förutom att elmätningen rationaliserats inne-
bär också kopplingen till KNX-systemet att 
fler funktioner kan automatiseras:

– Exempelvis kan belysningen tändas upp 
vid inbrottslarm eller att allt släcks när man 
larmar på, berättar Tobias Andersson, Elektro-
Emanuels filialchef i Kungsbacka.
Det nya mätsystemet kördes igång under 

senhösten och erfarenheterna är hittills klart 
positiva. Liksom framtidsutsikerna; allt som 
kan anslutas till KNX-systemet:

– Det är nog nära på obegränsat vilka funk-
tioner som kan fås in i systemet, så de framtida 
möjligheterna är många, konstaterar Anders 
Nilsson, fastighetstekniker på Kungsmässan 
där man nu har stenkoll på elförbrukningen.

Elförbrukningen genererar mejl till mobilen 
eller datorn.

Lyckat KNX-projekt.  Konstaterar Tobias Andersson, Elektro-Emanuel, Anders Nils-
son, Aranäs, Jens Börjesson, Elektro-Emanuel och Marie Markander Mann, Aranäs

Glada miner i nya ambulanshallen. Fr v Morgan Svensson, Elektro-
Emanuel, Caroline Blohm, Västfastigheter och Göran Olofsson,  NCC.

Nya projekt i Skene efter färdig ambulanshall

Superkoll på
Kungsmässans
elförbrukning

Nu kan semesterfirare och bofasta 
på Getterön snart surfa – på nätet. 
I april blir bredbandsutbyggnaden 
klar.

– Ett lyft för oss, det går att 
jobba hemifrån och möjligheten 
att bosätta sig här ute blir mycket 
större, säger Arne Kastberg, nöjd 
ordförande i fiberföreningen med 
nästan 300 medlemmar.

I höstas inledde Elektro-Emanuel sitt 
största fiberprojekt; utbyggnaden av 
bredband på Getterön utanför Varberg. 
Nu är kablarna nedgrävda och husen 
ansluts ett efter ett:

– Det har fungerat fantastiskt bra, 
grävningen var färdig innan tjälen kom och 
Elektro-Emanuel har skött detta helt perfekt, 
säger Arne Kastberg.

Han säger att föreningen satsat på kvalitet 
och pekar särskilt på ett litet gult betonghus, 
det så kallade NOD-huset, som också leve-
rerats av Elektro-Emanuel.

– Normalt sett brukar de inte vara av 

denna gedigna kvalitet, men nu får vi en an-
läggning som vi kan känna oss trygga med, 
menar Arne Kastberg.

Med ett bidrag på 7 000 kronor per 
fastighet från Sparbanksstiftelsen i Varberg 
blir prislappen drygt 11 000 kronor för den 
enskilde fastighetsägaren:

– Ett väldigt bra pris för en så kvalitativ 
anläggning, anser han.

Totalt finns 350 fastigheter på Get-
terön, omkring hälften året-runt-
bostäder. 

– Vår fiberförening har 299 med-
lemmar, så det är en hög anslutning 
med tanke på att en del fastigheter 
ägs av kommunen och andra bara är 
obebyggda tomter, fortsätter han.

Just nu svetsas fiber i skåp och 
dras kablar in i husen av Elektro-
Emanuels montörsstyrka:

– På tre man klarar vi åtta hus per 
dag, så vi kommer att hålla tids-
ramarna, berättar Anton Gemrud, 
ledande montör i projektet.

I mitten av april beräknas samtliga 
intresserade ha fått sin bredbands-
uppkoppling.

Nu startar snart inflyttningen i kvarteret 
Utsikten i Kungsbacka. I ett år har arbe-
tet med elinstallationerna pågått:

– Elektro-Emanuel har skött sig bra, 
de är kunniga, pålitliga, positiva och till-
mötesgående, berömmer Alf Lindeberg, 
fastighetsutvecklingschef på Aranäs.
De tre husen, nio våningar höga med totalt 
88 bostadsrätter, har visat sig attraktiva på 
marknaden.

– Redan nu är 70 av 88 lägenheter sålda, 
berättar Alf Lindeberg.

Så innehåller också bostadsprojektet en 
hel del unika lösningar. Som exempelvis 
ett garage under husen. Vilket gör att man 
kan ta hissen direkt från parkeringen till 
lägenheten. Bostadsrätterna finns också i 
storlekar allt från ettor till femmor. Många 
med magnifik utsikt över staden och Kungs-
backafjorden. Men ändå bara en kilometer 
till Kungsbacka torg:

– Det gör att bostäderna attraherar olika 
typer av hushåll som vill ha ett centralt 
boende, säger Alf Lindeberg.

Under byggnationen, där Skanska är tota-
lentreprenör, har Elektro-Emanuel hela tiden 
haft en trio elektriker på plats:

– Vi har installerat allt i husen utom ven-
tilationsstyrningen, berättar Rasmus Sävås, 
ledande montör på bygget.

I juni väntas de första flyttlassen anlända 
till kvarteret Utsikten.

De fixar fiber på Getterön

Bländande utsikt från nya bostäder

Nu får ambulanserna plats 
på Skene Lasarett. En ny 
vagnhall och renoverade 
personalutrymmen har gjort 
tillvaron lättare för den mo-
bila verksamheten:

– Alla är nog rätt nöjda 
med den här investeringen, 
säger Caroline Blohm, pro-
jektledare på Västfastigheter.

Projektet startade i våras med 
Elektro-Emanuel som elinstal-
latör med  NCC i spetsen som 
generalentreprenör: 

– Ett av mina bättre uppdrag, 
det var ett roligt projekt att ge-
nomföra som fungerade väldigt 
bra på alla håll och kanter, säger 
Göran Olofsson, platschef på 
NCC.

Dryga 1 000 kvadratmeter 

har byggts om och till vilket rått 
bot på ambulansverksamhetens 
tidigare splittrade tillvaro. I loka-
lerna färdigställs nu även ett gym 
för sjukhusets personal.

För Elektro-Emanuels del 
slutar dock inte uppdraget där 
utan fortsätter nu med en stor 
ombyggnad och renovering 
av BUM-BUP-avdelningarnas 
lokaler. Vilket tidvis kräver upp 
till fyra montörer:

– Det handlar om en hel del 
rensning av gammal el vilket tar 
en del tid, men som tur är har vi 
ganska bra koll på gamla install-
tioner eftersom vi gjort mycket 
jobb här även tidigare, säger 
Morgan Svensson, projektledare 
på Elektro-Emanuel.

I april ska de nyrenoverade 
lokalerna vara färdiga att tas i 
bruk.

Nya KNX-mätare installerades:

– Jobbet har fungerat fantastiskt bra, berömmer Arne Kastberg, 
ordförande i fiberföreningen, Elektro-Emanuels fibergäng  
Anton Gemrud, Felix Alfredsson och Johan Nilsson. 

Bygge som bländar. –  Vi är så nöjda med hur det fungerat, tycker Alf Lindeberg, fastighetsutvecklingschef Aranäs, Tobias Lindberg, Jens Bör-
jesson, Frida Pettersson, platschef Skanska, Jimmie Svensson och Rasmus Sävås, ledande montör Elektro-Emanuel.

Anton Gemrud 
leder jobbet 
med  instal-
lationen av 
fibernätet.
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VEDDIGE
V. Ringvägen 5, 
432 67 Veddige
Tel 0340-306 60 vx

VARBERG
Lindbergsvägen 2C
432 32 Varberg
Tel 0340-870 60

KUNGSBACKA
Hantverksgatan 28
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-191 25

SKENE
Varbergsvägen 31
511 62 Skene
Tel 0320-21 18 88

Sven-Åke hann reparera 38 000 hushållsmaskiner...  – Det känns lite vemodigt 
att det nu är slut och man är pensionär, konstaterar han.

Fler nya jobb igång

Redan som 13-åring startade Sven-Åke 
Lerdalen sin karriär på Elektro-Emanuel. 
Nu, 38 000 reparerade hushållsmaskiner 
senare, tycker han det är dags att gå hem:

– Visst, det känns vemodigt och mina 
kunder är bekymrade, men det är bättre 
att sluta med flaggan i topp, tycker denne 
glade och godmodige expert på allt vad 
hushållsmaskiner heter.

Sven-Åke Lerdalen startade det nya året 
som pensionär. Och kan nu se tillbaka på 
nästan ett helt yrkesliv på Elektro-Emanuel. 
Om man bortser från ett sällsamt mellanspel 
som bilmekaniker på en mack i Veddige...

– Ja, men jag fick en bra skola här redan 
från början och det har varit en väldigt 
givande och rolig tid som gått fort dessutom, 
konstaterar han.

Att Sven-Åke våd återkomsten i april 
1978 placerades på att serva och reparera 
hushållsmaskiner hade dock inget med 
förkunskaper att göra:

– Nej, jag kunde absolut ingenting, men 
det var ett kul jobb med mycket kundkon-
takter och med tiden lärde man sig ju också 
speciella märkens egenheter, berättar han.

Det har också resulterat i att han redan på 
första telefonsamtalet ofta kunnat ställa rätt 
diagnos på den trilskande maskinen. Förr 
handlade det mycket om mekaniska fel, om 
jobbet blivit lättare eller svårare med tiden 
tvekar han på:

– Mycket har ju blivit enklare, förr hade 
man hundratals kablar att hålla reda på, nu 
för tiden är kablarna betydligt färre, det 
mesta sitter ju i block, men å andra sidan har 
det många gånger blivit svårare att felsöka, 

fabrikanterna lämnar inte ut sina kopplings-
scheman, berättar han.

En överslagsberäkning visar att Sven-
Åke hantarat runt 38 000 maskiner genom 
åren. Av alla dessa som passerat revy toppar 
tvättmaskinen listan. Skulle man ställa upp 
dem i en rad hade de räckt hela vägen från 
Veddige till Malmö... Men maskinerna har 
oftast varit belägna i Kungsbacka där Sven-
Åke haft merparten av sina kunder. En skara 
som växt och bestått av hela släkter:

– Jag var inne på tredje generationen hos 
en hel del av dem, berättar han.

Det är också kundkontakterna han nu 
saknar mest:

– Det var ju absolut roligast, även om 
jobbarkompisarna också allltid varit kanon, 
konstaterar Sven-Åke Lerdalen som nu ska 
renovera lite hemma till att börja med.

Han har
förlängt livet
på massor
av maskiner

Triss i nya montörer
Elektro-Emanuel fortsätter nyanställa. 
Filialerna i Varberg, Kungsbacka och 
Skene har de senaste veckorna fått 
förstärkning med var sin montör.

– Det är kul med nya utmaningar, lite 
miljöomväxling skadar inte heller, säger 
Linus  Theilkemeier med placering i 
Varberg.

Han kommer från en flerårig anställ-
ning på Elajo, medan Emil Melin i 
Kungsbacka har ungefär lika lång tid 
bakom sig på Elektroline i Onsala. 
Joel Sivedal i Skene kommer från en 
tvåårig högskoleutbildning i energi- och 
processteknik.

Joel Sivedal, Emil Melin och Linus Theilkemeier är nya 
medarbetare på Elektro-Emanuel.

• Bossgårdens förskola, Mölndal

• Gatubelysning, Sandalyckan, Kullavik

• Stolpbelysning, g/c-väg, Bläshammar

• Fibernät, Norra Näs, Kinna

• Ombyggnad, Kåsjöns VA-verk, Partille

• Ställverk, Rosenlund, Göteborg

• Backaskolan, Härryda

• Etapp2, Ugglums Företagspark

• Ombyggnad, Valinge kyrka

• Hamnpaviljongen, Varberg

Pensionär 52 år efter första jobbet på Elektro Emanul:


