
Elektro-Emanuel är nu igång med sitt 
största projekt någonsin – avloppsre-
ningsverket utanför Borås. Som mest 
kommer omkring 12 montörer att jobba 
på avloppsreningsverket Sobacken.

– Vi har kommit igång 
bra och räknar med att 
vara klara med installa-
tionerna framåt årsskiftet, 
berättar Anders Rahmn, 
projektledare på Elektro-
Emanuel.

Som underentreprenör till 
Veolia levererar Elektro-
Emanuel styr- och regler-
system, ställverk, transfor-
matorer och apparatskåp 
till reningsverket som ska 
betjäna hela Borås stad. Lik-
som kraft och belysning.

– Rent tekniskt är det ju 
inga direkta nyheter för oss, 

det är storleken som är ovanlig, många fler 
människor är inblandande och det är ett 
väldigt stort område, konstaterar Anders 
Rahmn.

Transformatorer, ställverk, pumpar och 
mängder av olika givare finns redan på 

plats. Nu handlar det mesta om 
att koppla in allt. Till detta krävs 
mängder av kabel. Drogs kabel-
längden norrut från Borås skulle 
den räcka till Strömsund i norra 
Jämtland, omkring 82 mil...

– Det är ju också väldigt myck-
et utrustning som ska kopplas 
in så helt klart går det åt mycket 
kabel, konstaterar Anders Rahmn.

Kontraktet med Veolia om byg-
get av avloppsreningsverket för 
Borås Energi & Miljö tecknades 
hösten 2015. Vilket blev den 
största ordern någonsin i Elektro-
Emanuels historia. Och som bland 
annat resulterat i många nyan-
ställningar på företaget. Liksom 
befäst Elektro-Emanuels ledande 
position inom VA-området.
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Den blomstertid nu kommer, eller rätt-
tare sagt är den redan här sedan en 
tid tillbaka. Då tänker jag inte bara på 
naturens fägring utan även på tillståndet 
i vårt företag. 

Vi är inne i en unik situation med stadigt 
ökande arbetsvolymer och därmed 
personalbehov. Under våren har fem nya 
medarbetare anställts som jag önskar 
välkomna till företaget. Och det slutar 
inte där. Vi tittar nu på att även kunna 
anställa ytterligare till filialerna i Skene 
och Kungsbacka.

Men att Elektro-Emanuel växer är inget 
självändamål i sig. Det handlar snarare 
om att byggandet har fått en väldigt 
fart och att vi då också behöver hänga 
med och slå vakt om våra marknadsan-
delar. Men snart har vi kommit till den 
punkt där planerade projekt riskerar 
stå utan resurser. Beställarna bör nog 
i god tid försäkra sig om att man har 
entreprenörer till det man tänker göra. 
Redan nu finns tecken på att man i vissa 
byggprojekt får in väldigt få anbud, eller 
inga alls.

Det finns alltså gott om förfrågningar, 
sett till detta bedömer jag att vi för vår 
del kommer att ha ett stabilt sysselsätt-
ningsläge i åratal framöver. När vi nu 
börjat beta av vår  orderstock med stora 
projekt som exempelvis reningsverket i 
Borås finns också utrymme för oss att ta 
tag i nya projekt.

Vi går alltså in i semestrarna med en lika 
stabil som glädjande situation. Och kan 
med tillförsikt se fram emot en höst full 
av arbetsuppgifter.

Med detta sagt önskar jag förstås alla 
våra medarbetare, partners och kunder 
en riktigt skön och stärkande sommar!

De uppfyller storkontraktet.  Succesivt ska arbetsstyrkan ökas till omkring 12 elmontörer på 
reningsverket. På plats nu fr v bakre raden; Anton Ivarsson, Mikael Larsson, Joel Sivedal och 
Christoffer Höglund. Främre raden; Kalle Paulsson, Anders Andersson, Tobias Selin, Carl 
Selin och projektledaren Anders Rahmn.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Största jobbet startat

Anders Emanuelsson
             VD 

I arbete vid ställverket: 
Anders Andersson, ledande 
montör, och Anders Rahmn 
projektledare.



Postnord samordnar all sin verksam-
het i Varberg. Företagscenter på Håsten 
avvecklas och slås ihop med en logistik-
terminal i ett stort nybygge på industri-
området.

– Vi hoppas att bli både bättre och 
effektivare, säger Håkan Schiller, pro-
duktområdeschef på Postnord.

Det är RT-bygg som är  generalentreprenör för 
bygget, beställt av fastighetsbolaget Vagnen 
för uthyrning till Postnord.  Elektro-Emanuel 
levererar kraft, belysning, data och brandlarm 
till den 2 200 kvadratmeter stora lokalen. Häri-
från ska brevbärning och paketutkörning börja 
utgå från i mitten av september:

– Vi har en logistikverksamhet i huset 
intill men samordnar detta och gör allt till en 
verksamhet med brev, paket och pall, berät-
tar Håkan Schiller.
Dryga 1 000 paket per dag och en stor 
mängd annan post kommer att hanteras av 
de omkring 55 medarbetarna i lokalerna.
Hittills har två elmontörer varit på plats för 
installationerna:

– Men det kommer vi att behöva trappa 
upp, allt ska ju vara klart till första septem-
ber, säger Hasse Thomasson, projektledare 
på Elektro-Emanuel.
För RT-bygg är är knappast Elektro-Emanu-
el någon helt ny bekantskap:
– Neej, vi har jobbat en hel del ihop tidigare, 

det brukar gå bra, säger Torgny Nilsson, 
platschef på bygget där det nu råder full 
rusch.

Markus Johansson, projektledare på Derome, 
inspekterar eljobbet som leds av Filip Davids-
son på Elektro-Emanuel.

I höst ska Postnord i Varberg flytta till nya 
lokaler på Vagnvägen.

Andreas Svensson är en av Elektro-Emanuels elmontörer på bygget, här tillsammans med RT-
byggs platschef  Torgny Nilsson.

Derome bygger 100 nya 
kontor på Holmagärde 
i utkanten av Varberg. 
Ett projekt där Elektro-
Emanuel har varit med 
redan från start:

– Vi har känt en trygg-
het i detta, det är ett 
samarbete som fungerat 
väldigt bra, säger Mar-
kus Johansson, projekt-
ledare på Derome Mark 
& Bostad.
Normalt sett kommer ett 
installationsföretag med i 
processen först i ett senare 
skede. Men i detta fall har 
Elektro-Emanuel kunnat 
vara med och utforma an-

läggningen från grunden.
– När proffs varit med 

från start så kan vi ju lita 
på att anläggningen blir 
genomtänkt och  bra, säger 
Markus Johansson. 

Även Elektro-Emanuels 
projektledare Henrik Ven-
delstrand gillar upplägget:

– Att jobba så här är op-
timalt, vi kan tillföra saker 
som beställaren kanske inte 
tänkt på eller fått annars, 
att vara med och påverka 
tidigt är bra för båda parter, 
anser han.

I maj startade eljobbet 
och Filip Davidsson, le-
dande montör på bygget, är 
i full gång med dossättning 
och rördragning i väggarna. 

Jobbet omfattar kraft, 
belysning och tele/data. 
Huset, i två våningsplan på 
vardera 1 000 kvadratme-
ter samt vind, kommer att 
rymma upp till 100 kontor:

– Anledningen till 
bygget är att vi blivit för 
trångbodda i Derome, 
berättar Markus Johansson 
om huset som beräknas 
inflyttningsklart i början av 
nästa år.

Hela Derome Hus 
verksamhet kommer då att 
flyttas till Varberg. Även 
Derome förvaltning ska ta 
plats i det nya kontorshuset. 
Där man i anslutning till 
huset också kommer att ha 
ett större förråd och lager.

Derome satsar på
kontor för 100

Postnord
bygger
nytt 

Den ligger mitt ute i skogen. Men märk-
ligast med Backaskolan är nog ändå det 
exklusiva materialet och udda detal-
jerna. Cederträ i fasaden, kubbgolv i 
mittsektionen och specialgjorda heltäck-
ningsmattor i lektionssalarna.

– Det är det dyraste vi någonsin byggt 
i kommunen, vi ville ha en skola top of 
the line, säger Mikael Johansson, pro-
jektledare på Härryda kommun. 

I Östra Backa ska ett bostadsområde växa 
upp. Men än så länge finns bara skolan – och 
skogen.

– Vi började med att avverka, berättar 
Anders Hemlin, platschef på Erlandsson Bygg 
som uppfört suterränghuset på 4 400 kvadrat-
meter med plats för 320 elever i klasserna F-5.

På de översta våningarna finns lektionssa-
larna. I botten idrottshall, stort kök och matsal 
med hängande armaturer och punktbelysning:

– Det ska vara fint när man sitter och äter, 
menar Mikael Johansson.

Rasmus Sävås på Elektro-Emanuel har 
jobbat som ledande montör på bygget sedan 
i höstas. Han har erfarenhet från många skol-
byggen, men inget liknande detta:

– Nej, även om installationerna varit mesta-
dels standard så är ju finishen helt fantastisk, 
väldigt roligt att de satsar på barnen, tycker 
han.

Backaskolan har kostat Härryda kommun 
omkring 100 miljoner kronor vilket Mikael 
Johansson bedömer vara dubbelt så mycket 
som en skola av mer ordinär karaktär.

– Den är byggd utifrån det fria skolvalet, vi 

ville ha en exklusiv karaktär, vi ville att den 
skulle sticka ut, förklarar Mikael Johansson.

Frånsett ett genomtänkt koncept i detaljer 
som återspeglar de fyra elementen är skolan 
också en miljöbyggnad i högsta klass – guld. 
Vilket ställer högra krav på exempelvis ener-
gianvändning och produkter som används i 
bygget.

– En miljöbyggnad guld är ovanligt, och 
nog ännu ovanligare när det gäller skolor, 
detta tillsammans med udda detaljer och kort 
byggtid har ju varit en utmaning, konstaterar 
Anders Hemlin på byggbolaget.

Den speciella skolan ute i skogen hoppas 
man nu ska locka barnfamiljer till det nya om-
rådet. Precis intill skolan byggs också ett nytt 
gruppboende, även där är Elektro-Emanuel 
engagerade i installationerna.

Högklassig skola
– mitt i skogen..

Fasad i cederträ...

Kubbgolv i gran, speglande de fyra elemen-
ten.

– Roligt att man satsar på barn, säger Ras-
mus Sävås, ledande montör på skolbygget.

Specialgjorda heltäckningsmattor i alla 
lektionssalar.

Exklusivt skolprojekt i Härryda. Fr v Rasmus Sävås, Elektro-Emanuels ledande montör, Fredrik 
Södergren och Anders Hemlin, arbetsledare respektive platschef på Erlandsson Bygg, samt Mikael 
Johansson, projektledare Härryda kommun.



Tobias Karlsson på Kungsbacka kom-
mun ”tankar” bilen vid den nya ladd-
stolpen. Elbilar är på frammarsch och 
nyligen togs 16 nya laddplatser i bruk:

– Vår miljöpolicy är att vi ska fasa ut 
den fossila fordonsflottan, säger han.
Att installera laddstolpar för elbilar har 
blivit ett allt mer efterfrågat och vanligt upp-
drag för Elektro-Emanuel. Vid Måhaga äld-
reboende i Fjärås har bostadsbolaget Eksta, 
som äger huset, anlitat Elektro-Emanuel för 

uppföra en rad nya laddstolpar:
– Vi vill utöka antalet elbilar i kommunen 

och kommer under året att ta 60 nya bilar i 
drift, berättar Tobias Karlsson, projektledare 
på kommunen.

Han kör förstås elbil och tycker att det 
fungerar alldeles utmärkt:

– Bilen rullar 25 mil på en laddning och 
det räcker gott och väl för en arbetsdag.

 Enligt de mätningar som gjorts rull-
lar kommunens bilar i genomsnitt fem mil 
per dag. När bilen pluggas i stolpen laddas 

batterierna med 3,7 kWh och är ”fulltankad” 
efter åtta timmar. Att solceller på taket till 
äldreboendet bidrar till energin gör inte 
saken sämre:

– Det ligger också helt i linje med kom-
munens strävan till en miljömässigt hållbar 
verksamhet, menar Tobias Karlsson.

Att installera laddstolpar för elbilar tycker 
också Mathias Larsson, som gjort jobbet, är 
en väldigt vettig sysselsättning:

– Det är bra att kunna göra en insats för 
miljön på jobbet, tycker han.
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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

Elektro-Emanuel fortsätter 
nyanställa. Både på huvudkon-
toret och ute på fältet.
Simon Jarenmark blir ny kon-
struktör med placering på huvud-
kontoret i Veddige. Han kommer 
från jobb på en mindre elfirma i 
småländska Anderstorp:

– Det här ser jag fram emot, det 
ska bli spännande att få testa något 
nytt och även komma närmare till 
havet, säger han.
Simon har efter sex år en bred 
erfarenhet som servicemontör inom 
alltifrån industrier till privatbostä-

der. I augusti börjar han sin tjänst 
vid huvudkontoret i Veddige.
Kalle Paulsson och Anton Ivarsson 
kommer direkt från det fyraåriga 
elprogrammet på gymnasieskolan 
i Varberg. Och trivs på sina nya 
jobb:

– Det är kul att jobba, och så 
slipper man ju läxor, säger de...
Andreas Svensson har en gedigen 
erfarenhet efter tio år på Caverion. 
Att han satsade på att byta arbets-
givare i våras är inget han ångrar:
– Nej, verkligen inte, det känns jät-
tebra här och ledningen är väldigt 
proffsig, säger han.

”Tankning” pågår.  – Vi vill fasa ut vår fossila fordonsflotta, förklarar 
Torbias  Karlsson på Kungsbacka kommun (t h). Mathias Larsson på Elektro-Ema-
nuel installerade laddstolparna vid Måhaga äldreboende i Fjärås.

Fler nya jobb igång
• Förskola, Kolla Parkstad, Kba
• Tillbyggnad, Vittraskolan, Kba
• Tryckstegringsstation, Klågerup
• Apparatskåp, Strömstads Avlopps-
  reningsverk

Elektro-Emanuel fortsätter utöka personalstyrkan

Storsatsning
på elbilar
i Kungsbacka

Kalle Paulsson Anton Ivarsson

Simon Jarenmark

Andreas Svensson


