
Efterfrågan på elservice och säkerhets-
lösningar ökar i Kungsbacka. Hela nio 
montörer jobbar nu enbart inom detta 
område. Understödda av en ny arbets-
ledare:

– Satsningen gör att vi nu får bättre 
möjligheter att möta behovet, säger 
Christer Ingvarsson på filialen i Kungs-
backa.

Sedan något år tillbaka har 
elservicejobben ökat markant 
för elektrikerna i Kungsbacka. 
Ett exempel är renoveringen 
av Elon-butiken där jobbet 
handlar om allt från program-
mering av styrningar till installationer av 
kraft och belysning.

– Att ha en och samma firma som utför 
både larm och annat är ju ingen nackdel, be-
höver vi hjälp med något vet man ju var den 
finns, säger butikschefen Claes Halgren.

Nyligen anslöt ytterligare en montör till det 
växande gänget med elservice och säkerhets-
teknik på schemat. Och i somras tillträdde 
Tobias Andersson jobbet som arbetsledare 
för larmmontörerna:

– Det gör att vi nu kan ge våra kunder 
snabbare service, säger han.
 I Kungsbacka finns förutom en betydande 
erfarenhet inom larmsektorn även kompetens 
när det gäller KNX – en standard som ex-

empelvis används för att styra olika 
funktioner i så kallade smarta hem:

– Vi både programmerar och drift-
sätter sådana anläggningar, berättar 
Tobias Andersson.
Han är också snart klar med utbild-

ningen i allmän behörighet och ett ytterligare 
steg till kompetens som behörig ingenjör 
brandlarm är på gång:
– Det ingår i vår långsiktiga strategi för att 
kunna möta våra kunders behov på bästa sätt, 
säger Christer Ingvarsson, chef för Kungs-
backafilialen.
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En dyster höst har förbytts i vetskapen 
om att en mer hoppingivande start på 
2015 är i antågande. Att varlsla medar-
betare är ingen trevlig syssla alls, men 
det är likväl något vi tvingats göra i höst 
när entreprenadprojekten sinade. Men 
på bara några veckor verkar nu allt ha 
vänt och vår bransch kan andas mor-
gonluft igen. För vår del betyder det en 
rad sålda projekt som kan komma igång 
under första halvåret 2015. Det gör att 
vi hoppas och tror på att kunna behålla 
alla våra duktiga och kompetenta med-
arbetare.

Under januari och februari kommer vi 
nog att ha en något tunnare beläggning 
men det som sedan gäller är att växla 
upp och gasa. En anledning till vänd-
ningen här i Västsverige är de många 
olika projekt som är i görningen. Det 
Västsvenska paketet, utbyggnaden av 
Värö Bruk och tunnelbygget i Varberg 
för att ta några exempel.

Att hela vår bransch nu verkar ha ett 
uppsving är mycket glädjande och något 
som inte inträffat på flera år. Det kan 
också mycket väl betyda att vi behöver 
anställa fler montörer framåt vårkan-
ten. Redan nu söker vi ytterligare en 
projektledare för att klara den biten i 
vår verksamhet. Och vi har även anställt 
en ny inköpare, Stefan Hagström, som 
kommer till oss i februari och jag redan 
nu vill önska välkommen.

Vi har också inlett kompetensutveckling 
när det gäller våra arbetsledare. Det 
handlar om utbildning vid IHM business 
school i Göteborg. Jag hoppas att alla på 
några års sikt ska ha fått möjlighet att 
genomgå denna.

Med detta sagt vill jag slutligen bara 
önska alla en riktigt God Jul och ett lika 
Gott Nytt År! 

  

Komplett elservice för butiken.  – Det är lättare att ha med ett enda elföretag att göra, anser 
Claes Halgren, butikschef på Elon i diskussion om nya uppdrag med Elektro-Emanuels nye 
arbetsledare Tobias Andersson och den senast tillträdde servicemontören Mattias Larsson.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Satsning möter behovet

Anders Emanuelsson
             VD 

Stark uppgång för el- och säkerhetsservice i Kungsbacka



Renoverad 
rening
i Kullavik

– Vi är väldigt nöjda, det känns som vi fått mycket för pengarna, säger Markus Nilsson, fastighetsansvarig i det nya konferensrummet.

Felix Alfredsson Blom och Jonathan Henricsson har ett digert jobb 
på med utbyte av all el på Varbergs Sparbank.

Den stora anläggningen på 42 
500 W uppe på taket på Elektro-
Emanuels lokaler i Kungsbacka 
tycker trion kan vara inspiration 
även för banken i Falkenberg:

– Vi har ju finansierat 34 
vindkraftverk och fyra vatten-
kraftverk så nu kan det vara dags 
för en solanläggning, och vi har 
gott om stora tak att placera den 
på, säger Jan Johansson.

I dagsläget gör Sparbanken av 
med 650 000 kWh årligen. Två 
kylkompressorer är de största 
förbrukarna, men även all data-
utrustning drar en hel del el:

– Det är ju heller inte bara 
kostnaden som styr, det blir en 
väldigt stor miljövinst dessutom 
med solceller, resonerar trion.

Uppe på taket i Kungsbacka 
fick också besökarna från 

Falkenberg siffror på den första 
månadens produktion.

– Det blev 20 procent mer el 

än vi hade beräknat, berättade 
Jarl Nilsson, Elektro-Emanuels 
energiexpert, för besökarna.

Nytt och fräscht. Mats Bäckman, Kungsbacka kommun, Lars Eklund, 
VA-ingenjörerna samt Anders Rahmn, projektledare på Elektro-Emanuel 
besiktigar reningsverket.

Elektro-Emanuels energiexpert Jarl Nilsson berättar om solelen.

– Samarbe-
tet har fun-
kat väldigt 
bra, tycker 
Mats Bäck-
man här 
med Elektro-
Emanuels 
projektle-
dare Anders 
Rahmn.

Jan Johansson, Ingvar Bartholdsson och Kristoffer Stenström 
från Falkenbergs Sparbank informerades om solelanläggningen 
av Jarl Nilsson, Anders Emanuelsson och Christer Ingvarsson 
från Elektro-Emanuel.

En hel delegation från Falkenbergs Sparbank tog tillfället i akt 
när Elektro-Emanuel höll öppet hus och demonstrerade sin nya 
solelanläggning.

– Vi är ju väldigt intresserade och ska lägga fram förslag om 
att investera i solel för vår styrelse, förklarar Jan Johansson, 
fastighetsansvarig på banken, intresset.

Total
makeover
av bankens
innandöme

Utanpå är det anrika huset sig likt. 
Men inuti genomgår Sparbanken 
i Varberg en total ansiktslyftning.   
Där också all gammal el byts ut.

– Elektrikerna har haft ett digert 
jobb att reda ut elsidan, väldigt lite 
har ju varit uppmärkt, men de har 
fixat detta och vi har kunnat ha 
verksamheten igång under tiden, 
säger Markus Nilsson, nöjd fastig-
hetsansvarig.

Renoveringsprojektet, som startade i au-
gusti 2013, hade då planerats i flera år.

– Vi var tvungna att göra något, allt hade 
sedan länge lappats och lagats och gått på 
konstgjord andning, valet var att byta loka-

ler eller renovera detta, berättar han.
Ombyggnaden, som skett i etapper, har 

bland annat inneburit att en uteterass för-
vandlats till inbyggt konferens- och personal-
utrymme med plats för 250 personer. Här 
utgörs nu två väggar av en fantastisk glas-
mosaik. Glaset prydde tidigare en annan del 
av banklokalen och utformades efter skisser 
av kände konstnären Sven X-et Erixson i 
början av 1960-talet.

– Alla kommenterar ju glasväggarna, det 
är väldigt roligt att vi kunnat återanvända 
det på detta sätt, tycker Markus Nilsson.

Totalt handlar den grundliga renovering-
en om 5 000 kvadratmeter. Merparten i det 
gamla bankhuset som nu är avbalkat i två 
delar. I den ena pågår verksamheten som 
vanligt medan den andra är en byggarbets-
plats.

– Utmaningen har varit att göra jobbet 

medan banken hela tiden varit i drift, säger 
Felix Alfredsson Blom, Elektro-Emanuels 
ledande montör på plats.

Man startade med en lista över alla funk-
tioner som skulle vara i drift. Vilka sedan 
kunde matas från en provisorisk central.

–  Eftersom det inte fanns mycket doku-
mentation så blev det mycket med att rycka 
i kablar och lyssna, men nu har vi koll på 
läget, konstaterar han och kollegan 
Jonathan Henricsson.

Satsningen på bankhusets innandöme där 
ett 90-tal personer jobbar har en budget på 
60 miljoner kronor. Och det tycker Markus 
Nilsson är väl använda slantar:

– Det känns som vi får väldigt mycket för 
pengarna, säger han.

Före sommarsemestern planeras loka-
lerna vara helt inflyttningsklara.

Nu klarar reningsverket i 
Kullavik dubbelt så många bo-
ende. I somras slutbesiktigades 
det renoverade och modernise-
rade avloppsreningsverket:

– Nu som tidigare har 
Elektro-Emanuel skött eljobbet, 
bekymmersfritt och jättebra, 
lovordar Mats Bäckman, pro-
cessingenjör i Kungsbacka.

Redan 1988 utförde Elektro-
Emanuel installationerna i Kulla-
viks då 18 år gamla reningsverk 
som byggdes ut för att klara 
10 000 personers avlopp. Men 
trakten är populär och folkmängden 
har stadigt ökat sedan dess:

– Vi slog i taket, något måste gö-
ras, först funderade vi på att pumpa 
till Ryaverken i Göteborg, men det 
här blev ju en bättre och billigare 
lösning, konstaterar Mats Bäckman.
För två år sedan började ombygg-
naden av verket med Veolia-VA-
ingenjörerna som totalentreprenör. 
Verket har sedvanlig mekanisk och 
biologisk process för fosfor- och 

kväverening. Ett nytt processteg har 
dock tillkommit där mikrosand och 
järnklorid tillsätts för effetktivare 
rening.
Elektro-Emanuel har byggt process-
automationen, liksom apparatskåp 
och slutligen installerat allt på plats 
i reningsverket.

– Elmässigt har det skötts väldigt 
bra, det är kunnigt folk som utfört 
perfekta jobb och dokumentation, 
det är bekymmerfritt att ha med 
Elektro-Emanuel att göra, och blir 
det fel fixar man det utan snack, 
precis så här vill vi ha det, summe-
rar Mats Bäckman nöjt.

Redan i maj startades verket och 
körs nu på prov av entreprenören 
Krüger under ett år.

– Vi vill ju se att verket klarar 
av det man lovat, förklarar Mats 
Bäckman.

Totalt hamnar slutnotan för 
det nygamla reningsverket 
på mellan 60 och 70 miljoner 
kronor. Men så är det också 
framtidssäkrat för upp till 20 
000 personer...

Solanläggningen lockade besökare till öppet hus på taket i Kungsbacka
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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

–  Ska bli kul, och mina erfarenheter som säljare av elmaterial kan nog komma till 
nytta som inköpare, tror Stefan Hagström som ser fram mot det nya jobbet.

–  En väldigt givande ut-
bildning, anser Christer 
Ingvarsson.

Fler nya jobb igång
• Förskola Rösan, Kungsbacka

• Belysning, GC-väg, Åsa

• Krokslättsskolan, Mölndal

• Renovering, Frillesås kyrka

• Brandlarm, tre förskolor, Mölndal

• Utsikten, 87 lägenheter, Kungsbacka

• Styrinstallation, avsaltning, Värö Bruk

• Tillbyggnad Rolfstorpsskolan, Vbg

• Tillbyggnad Skällingeskolan, Vbg

• Parkeringsdäck, Kungsbron, Borås

• Renovering, Säteriskolan, Mölnlycke

• Ängholmens Reningsverk, etapp 2

• Tillbyggnad, Fagerhults Förskola, 
  Hindås

Från sälj till inköp. Stefan Hagström 
gör en u-sväng med nya jobbet på 
Elektro-Emanuel. Och en mångårig er-
farenhet som säljare av elmaterial tror 
han kan komma väl till pass:

– Jag har ju någorlunda koll på pris-
bilden och förstås både produkt- och 
leverantörskännedom, säger han.
När Stefan börjar sitt jobb som inköpare i 
februari lämnar han 23 år på grossistfirman 
Solar bakom sig.

– Ska bli kul och intressant, jag har ju kört 
på i samma spår länge nu så det kan vara 
dags för lite förändring, säger han.

Innan anställningen på Solar tänkte Stefan 
sig ett jobb som elektriker. Men efter ett års 
lärlingstid och sedan militärtjänst började 
han att sälja elmaterial istället för att mon-
tera dem.

– Så på sätt och vis blev jag ju kvar i 
branschen, säger han.

Utanför jobbet beskriver sig Stefan som 
sportintresserad och har tidigare även en 

karriär som aktiv som fotbollsspelare bakom 
sig. Men numera upptar familjen det mesta 
av fritiden:

– Med tre barn, hund och katt finns inte så 
mycket tid över till annat, konstaterar Stefan 
som bor med familjen i Fagered.

När Stefan Hagström startar jobbet på 
Elektro-Emanuel den 12 februari ersätter 
han därmed Mats Olofsson som innehaft 
den posten i flera år. Mats blir nu istället 
arbetsledare i Skene på halvtid fram till 
sommaren.

Ny på jobbet:

Stefan
tar över
inköpen

Intresserad av solel?
I så fall är det hög tid att ställa sig i kön till 100 miljoner kronor extra staten 
aviserat i investeringsstöd. Elektro-Emanuel kan bistå både när det gäller 
själva ansökan och dimensioneringen av anläggningen.

– Att anläggningen blir rätt anpassad till huset är viktigt, säger Jarl Nilsson, 
Elektro-Emanuels energiexpert.

Utbildas i ledarskap...
Sedan i höstas genomgår Christer Ingvarsson 
EIO´s ledarskapsutveckling vid IHM business 
school i Göteborg. Utbildningen ska bland an-
nat ge verktyg för att kunna prioritera, styra och 
delegera effektivare. Och därigenom ge tid till 
att fokusera på chefskapet. Och skapa resultat 
genom att ta tillvara och utveckla medarbe-
tarna.

– Det handlar om att kunna anpassa sitt ledar-
skap till situationen, jag tycker det är en väldigt 
bra utbildning som kan betyda mycket, säger 
Christer Ingvarsson, som avslutar utbildningen 
i augusti nästa år.

...och allmän
behörighet
I slutet av februari 
kommer även arbets-
ledaren Tobias An-
dersson att ha allmän 
behörighet enligt 
Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter.


