
Elektro-Emanuel satsar och nyanställer 
fem elmontörer. Med purfärsk utbild-
ning i bagaget.

– Vi möter efterfrågan på våra tjäns-
ter, men det är också en satsning på att 
stärka vår ställning lokalt, förklarar Jan 
Florén, VD på Elektro-Emanuel.

De fem nya montörerna är redan i gång med 
arbetsuppgifter på allt ifrån VA-anläggningar 
till köpcenter. Tre är placerade vid filialen 
i Varberg och två i Kungsbacka. Alla är de 
väldigt glada över att nu fått fast jobb:

– Bara några i min klass fick jobb, så det 
här kunde inte bli bättre, säger Scharbell Can 
som utbildade sig på Lindholmens tekniska 
gymnasium i Göteborg.
För de flesta är dock inte Elektro-Emanuel 
någon helt ny bekantskap. Nästan alla har 
i perioder praktiserat på företaget under 

utbildningen. David Johansson har också 
erfarenheter från tidigare sommarjobb:

– Det känns väldigt bra, vi är ett gott gäng, 
att bli elektriker var mitt enda val, konstate-
rar David som utbildat sig på det fyraåriga 
elprogrammet i Varberg.
Där inkluderas även lärlingstiden vilket har 
gjort programmet populärt såväl bland elever 
som arbetsgivare. Elektro-Emanuel var för 
övrigt en av pådrivarna bakom den unika 
utbildningen på Peder Skrivares skola i Var-
berg som startade för tiotalet år sedan.

– Jag tror att alla i min klass fått jobb, det 
var också just den fyraåriga utbildningen 
som lockade mig, berättar David Johansson.

Att en så pass stor förstärkning är värdefull 
är något Björn Johnsson som leder arbetet på 
filialen i Varberg vill understryka:

– Det ger ju oss en större bredd och är helt 
klart en viktig signal om att vi står rustade 
inför framtiden, säger han.
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Det råder ljusa tider. Och då tänker jag 
inte bara på den trevliga årstiden utan 
även på vårt företag. Efterfrågan på våra 
tjänster är stor och sysselsättningen lig-
ger på topp inom alla våra områden. 

För att möta ett växande behov hos våra 
kunder när det gäller snabb och säker 
service har vi i dagarna därför nyanställt 
fem elektriker. Vi ökar montörsstyrkan 
med hela tio procent, en rätt rejäl för-
stärkning av vår verksamhet.

Det vi ser framför oss är också en sats-
ning på närområdet inom servicesidan, 
möjligheten att stärka vår position på 
hemmaplan helt enkelt. Med vår bredd, 
kompetens och nischade verksamhet har 
vi goda förutsättningar. Och då behövs 
förstås fler för att klara jobben.

Jag passar på att hälsa samtliga våra 
fem nyanställda montörer välkomna till 
Elektro-Emanuel liksom vår nye arbetsle-
dare i Skene, även han precis nyrekryte-
rad till sin post.

Det här är omständigheter som gör det 
fint att fira 80 år i branschen. I början 
av maj samlades också nästan alla våra 
anställda för att celibrera detta faktum i 
kombination med konferens. En väldigt 
givande helg där vi exempelvis pratade 
mycket om marknadsföring. Detta är 
något installationsföretag av tradition 
är rätt så dåliga på. Vilket också fått vår 
branschorganisation EIO att satsa på 
information i TV om elektrikerns otroligt 
breda kompetensområde. Titta också 
gärna in på sidan Elrätt.se där en samlad 
infromation finns om just detta.

Slutligen bör väl nämnas att vi nu är helt 
installerade i våra nya lokaler i Kungs-
backa. Vilka har både blivit trivsamma 
och ändamålsenliga.

Med detta önskar jag er alla en riktigt 
bra sommar!

Tummen upp för nya jobbet. – Det känns jättebra, säger fr v David Johansson, Fredrik 
Skantze, Anton Gemrud, Birol Adem och Scharbell Can, nyanställda på Elektro-Emanuel.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Elektro-Emanuel storsatsar:

Fem fler får jobb 

   Vi
 firar
80 år!



 Vi finns i:

• Kungsbacka
• Veddige
• Varberg
• Skene

Servicegruppen i Varberg. Fr v Arne Andersson, Tobias Andersson, Björn Johnsson (filialchef) 
Kenneth Klang och Mikael Albrektsson.

Servicegruppen i Skene. Fr v Anders Roth (filialchef), Mikael Carlsson, 
Mikael Hedén, Rickard Nilsson och Johan Jensen.

De servar hus-
hållsmaskiner 
i kommunerna 
Varberg och 
Kungsbacka: 
Fr v Sven-Åke 
Lerdalen, Mats
Hermansson. 
Ulf Thorstens-
son saknas på 
bilden.

Servicegruppen i Kungsbacka samlad framför sina nya lokaler. Fr v Benny Erlandsson, Sven Reinholdsson, Lotta Yngve, Jerker Pet-
tersson, Lars-Åke Törn , Jens Börjesson,  Jimmy Erlandsson, Niklas Enoksson, Sonny Terner, Christer Ingvarsson (filialchef).

Tema Elservice: kraft • belysning • smarta hem • hushållsmaskiner • solceller • industriservice • data • säkerhet

Allt från enklaste kabel 
till komplex elektronik 

Dagens elektriker gör mycket mer 
än vad många tror. För att råda bot 
på okunskapen har branschorga-
nisationen EIO bland annat gjort 
reklamfilm för TV. En uppvis-
ning i high tech om vad som kan 
åstadkommas med styrning av 
ljus, värme och mycket annat för 
en komfortabel tillvaro.

– Vi vill sprida ljus över landets 
elföretagare, en elektriker ringer 
man inte bara när strömbrytaren 
behöver bytas, utan när man vill 
se över sin energiförbrukning och 
design i lokaler eller hemma, säger 
Camilla Marké på EIO.
Kampanjen i TV startade i februari 
och fortsätter nu i augusti.

– Responsen har varit jättebra, 
vi hoppas ju att detta bidrar till 
visa den breda kunskap som finns 
hos elföretagarna, säger Camilla 
Marké.

Mer info finns på: www.elrätt.se

Från installationer av smarta hem till högspänningsstatio-
ner. På Elektro-Emanuels serviceavdelningar är uppgifterna 
minst sagt varierande. Och spänner över ett mycket brett 
fält. Också geografiskt.
– Vi har spetskompetens samtidigt som vi också utför mer 

konventionella installationer, säger Christer Ingvarsson som 
leder arbetet i Kungsbacka.

Här finns den samlade kompetensen när det gäller larm och säkerhet. 
Tre tekniker är specialiserade på larm- och säkerhetsområdet och 
servar ett stort antal offentliga lokaler som skolor och äldreboenden 
liksom industrier, bostadsbolag och butiker.

– Mycket handlar ju om brandlarm där vi ju också är certifierad 
anläggarfirma, förklarar Christer Ingvarsson. 
Vilket innebär att installationerna som utförs uppfyller både försäk-
ringsbolagens och myndigheternas högt ställda krav på anläggning-
arna. 
Även om serviceavdelningarna i Varberg, Kungsbacka och Skene 
skiljer sig åt när det gäller spetskompetens inom olika områden är 
arbetsuppgifterna fördelade över ett stort område. Framförallt i kom-
munerna Varberg, Kungsbacka och Mark. Oberoende av var kunden 
finns levererar Elektro-Emanuel den kompetens som krävs. Vare sig 
det gäller kraft, belysning, data, smarta hem eller – solceller. 
Liksom i Kungsbacka har servicemontörerna i Varberg mycket 
varierande uppdrag. Från installation av den enkla kontakten till 
avancerade KNX-system för styrning inom industri och fastigheter. 
Här finns också specialkunskaper när det gäller ”smarta hem”:

– Möjligheterna att styra sitt hem via telefonen är något som har 
blivit alltmer intressant, och det är ju ett bra exempel på den bredd 

vi har på kompetensen här, säger arbetsledaren Björn Johnsson.
Det viktigaste, tycker han, är att sätta kunden i centrum och leverera 
en högkvalitativ installation med lång och bekymmersfri livslängd.

– Men vi har också fokus på energibesparing, det är något vi alltid 
tar med i beräkningen vid våra installationer,  säger Björn Johnsson.
Elektro-Emanuel har av tradition kunder som anlitat företagets elser-
vice under en lång följd av år. Ett exempel är Swedish Oat i Bua där 
de första elledningarna drogs för precis ett halvt sekel sedan. Och 
där elanläggningarna servats sedan dess.

– Att vi får leverera service till kunder år efter år borde betyda att 
vi gör ett bra jobb, säger Jan Florén, VD på Elektro-Emanuel.
Han tror också att företaget kan stärka sin ställning när det gäller 
elservice i närområdet. Skene är ett exempel på där företaget vill 
växa. Här jobbar fyra montörer med elservice. Två av dem är på 
heltid knutna till textilföretaget Almedahls Kinna som sedan flera år 
överlåtit all elservice till Elektro-Emanuel.

– Men vi har ju en stor lokalkännedom här och är ju nästan över-
allt och jobbar, säger Rickard Nilsson som ofta också utför instal-
lationer hos privatkunder.
I Skene har också Anders Roth precis tillträtt som ny arbetsledare. 
Och han ser stora möjligheter för Elektro-Emanuel att utvecklas i 
kommunen:

– Absolut, har finns en stor potential i form av både kompetens 
och erfarenhet, säger han.
Från huvudkontoret i Veddige utgår specilisterna på hushållsmaskiner. 
De servar och reparerar vitvaror i Varberg- och Kungsbacka kommuner:

– I stort sett hanterar vi alla typer av hushållsmaskiner, oftast 
kan vi lösa problemet på plats hemma hos kunden, berättar Mats 
Hermansson.

”Inte bara 
ledningar 
och kon-
takter”
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VEDDIGE
V. Ringvägen 5, Box 77
432 07 Veddige
Tel 0340-306 60 vx
Fax 0340-300 28

VARBERG
Lindbergsvägen 2C
432 32 Varberg
Tel 0340-870 60
Fax 0340-67 76 04

KUNGSBACKA
Hantverksgatan 28
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-191 25
Fax 0300-148 35

SKENE
Varbergsvägen 31
511 62 Skene
Tel 0320-21 18 88
Fax 0320-21 10 24

Vid huvudkontoret en dag i början av maj. Merparten av Elektro-Emanuels personal är samlade inför en konferensresa. Färden gick med 
buss till Kiel och på programmet stod bland annat marknadsföring. Resan var också ett sätt för företaget att markera och fira sitt 80-års 
jubileum. Senast en liknande konferens arrangerades var för tio år sedan när företaget fyllde 70 år. Skillnaden nu mot då är att Elektro-
Emanuel under de tio år som gått har växt, breddat sitt kompetensområde och fått fler medarbetare... 

Fler nya jobb igång

Han har jobbat med musikaler, 
revyer och – kor. Och startade sin 
elektrikerbana i USA. Nye chefen 
i Skene har ett minst sagt brokigt 
förflutet.

– Både personligt och geografiskt 
känns Elektro-Emanuel nu helt rätt 
för mig, säger Anders Roth.

Senast jobbade han i ett större projekt 
som projektledare hos Bravida. Men 
det var på vippen att Anders Roth inte 
alls hamnat i elbranschen:

– När jag var klar med gymnasieut-
bildningen 1991 var det omöjligt att få 
jobb, berättar han.
Istället halkade han in i musik-
branschen och gjorde flera revyer 
och musikaler med elever på skolor i 
Partille. 

– Musik har alltid varit en stor del av 
mitt liv, säger han.
I mitten av 1990-talet sökte Anders 

lyckan i USA och fann den under en 
arbetsperiod på en ranch i Texas – sin 
fru. Det var också i dessa trakter han 
för första gången fick anställning som 
elektriker.

–  Det var en liten firma, man fick 
börja längst ner, men ganska snabbt 
insåg de vad jag kunde, den svenska 
skolan har ju en bra utbildning, säger 
han.
Tre år senare återvände Anders till 
Sverige med sin amerikanska fru. Nu 
bor familjen, med två barn, i Rävlanda. 
Omkring tre mil från Skene.

– Att den här tjänsten dök upp vid 
precis rätt tid punkt och på rätt plats är 
fantastiskt. Den här jobbet hade jag nog 
kunna åka längre för...
Vad som ska hända i Skene tycker han 
det är för tidigt att uttala sig om, men 
anser att det finns en stor potential:

– Absolut, det är ett tight gäng här 
och det ska bli roligt att utveckla verk-
samheten med dem, säger han.

Anders ska leda Skene

Anders Roth
blir ny chef 
på filialen i 
Skene.
– Ska bli 
roligt att 
utveckla 
verksam-
heten här, 
tycker han.

• Komplett avloppspumpstation, Morup
• Ängholmens avloppsreningsverk,   
  ombyggnad, Tjörn
• Pumpstation, ombyggnad, Askims    
  Stationsväg, Göteborg
• Gatubelysning, Metergatan, Borås
• Paviljonger, Flexator, Helsingborg
• UV-ljus, Överby VA-verk, Trollhättan
• Pumpstation, Gessje, ombyggnad, Malmö
• Pumpstation,  Hammarspark, Malmö
• Komplettering biogasanläggning NSR,
  Helsingborg


