
Nu råder högtryck på Elektro-Emanuel. 
Aldrig tidigare har så många nyanställts 
under så kort tid. Inte heller har order-
ingången någonsin varit så stor.

– Väldigt roligt, jag skulle nog säga att 
vi nu har fullt upp åtminstone till semes-
tern nästa år, säger en nöjd Jan Florén, 
VD på Elektro-Emanuel.

Det var strax för midsommar som det 
fullkomligt exploderade i orderboken hos 
Elektro-Emanuel. På kort tid såldes ett flertal 
stora jobb in som kommer att garantera 
sysselsättningen lång tid framöver. Ett av 
de allra största projekten är bygget av Nya 
Kollaskolan i Kungsbacka. Ett arbete som 
kommer att sysselsätta många montörer och 
sträcka sig fram till början av nästa sommar.

– Skolor är ju en av våra nischer och det är 
just inom våra specialområden, även VA och  

automation, som vi tagit hem mycket jobb, 
berättar Jan Florén.
Inflödet av beställningarna har också betytt 
att Elektro-Emanuels personalstyrka inte 
på långa vägar räckt till. Förutom att låna 
in personal har totalt 12 nya medarbetare 
anställts inom loppet av ett halvår. 

– Det har nog aldrig hänt tidigare, att få 
anställa så många är ju väldigt stimulerande 
och visar på det stora förtroende våra kunder 
gett oss, säger Jan Florén.
För Elektro-Emanuels del ser han nu mycket 
ljust på framtiden:

– Vad det ekonomiskt betyder för oss är 
svårt att säga, men den stora orderingången 
betyder hög och jämn sysselsättning under 
lång tid framåt. Det är en trygghet både för 
våra kunder och anställda, säger han.
Att trycket håller i sig kan även betyda behov 
av ännu fler medarbetare framöver:
– Fullt möjligt, säger VD Jan Florén.
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Ansvarig utgivare

Nu kan vi summera en av de finaste 
somrarna på länge. Även om jag dess-
värre själv hade merparten av semestern 
under några regnveckor efter midsom-
mar. Men sen kom solen och värmen 
tillbaka med besked. Då hade alla 
beställningar på jobb också landat i vår 
orderbok.

Det är något av ”al time high” som rått 
de senaste månaderna på vårt företag 
i form av inkommande ordrar. Några är 
mycket stora jobb som också sträcker 
sig över hela nästa år. Följden har förstås 
blivit att det krävs ytterligare personal 
för att klara åtagandena. Ett angenämt 
problem i tider av arbetslöshet och lite 
tvetydig inställning till framtiden.

I förra numret av denna tidning kunde 
vi presentera sex nyanställda. Nu kan vi 
lägga ytterligare fem medarbetare till lis-
tan över årets nyanställda hos oss. Ändå 
har vi fortfarande inte tillräckligt med 
elektriker utan kommer att behöva låna 
in vid kommande arbetstoppar. 

Det är förstås en utmaning att klara alla 
dessa åtaganden men också en mycket 
glädjande utveckling. Kanske sticker jag 
nu ut hakan, men de goda tiderna ser ut 
att fortsätta även under nästa år. Således 
är det med stor tillfredsställelse som jag 
hälsar våra fem nya medarbetare väl-
komna till företaget. Jimmie och Tobias 
som ska jobba i Kungsbacka, Mikael i 
Skene, Alexander i Varberg och sist men 
inte minst Clara som snart kommer till 
oss i Veddige och jobbet som projekt-
ledarassistent. Hon löser av Martin 
Vendelstrand som nu går upp till jobbet 
som projektledare.

Kort sagt behöver vi knappast jaga jobb 
framöver. Snarare gäller det nu att bli 
mer selektiv i valet om vilka jobb vi ska 
räkna på framöver.

Med detta önskar jag er alla en fin höst!

Fredrik Skantze och Simon Karlsson jobbar med Kolla nya skola, ett av de stora projekt 
Elektro-Emanuel antecknat i en välfylld orderbok.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Stora ordrar, rekord i nyanställningar:

Fullt drag på jobbet

   Vi
 firar
80 år!



De fixar ljuset i tunneln

Bra samarbete förenklade
bygget av reningsverket
Samspelta entreprenörer 
underlättar. Det visar byg-
get av nytt reningsverk i 
Ullared. I stort sett samma 
gäng byggde ett likadant 
reningsverk Kungsbacka 
för två år sedan.

– Ett av de absolut bästa 
projekt vi haft, allt har 
gått otroligt bra, säger 
Tommy Eriksson, chef för 
reningsverken på bestäl-
laren Vivab.

Med det gamla reningsver-
ket förvandlat till pumpsta-
tion startade provdriften av 
det nya strax utanför Ullared 
i sommar. Framför skärmen 

bevakar driftteknikern Carol 
Banck uppbyggnaden av den 
biologiska reningsprocessen:

– Att jobba på det här nya 
fina verket är ett privile-
gium, och det är ju väldigt 
intressant att få vara med i 
uppstarten, säger hon.
Reningsverket i Ullared 
tillhör ett av de 27 som 
Vivab driver och äger. Att 
investeringen på 48 miljoner 
kronor var nödvändig hänger 
ihop med Gekås ständiga 
expansion.

– Det gamla från 1972 
blev för litet och låg dess-
utom fel, mitt i samhället, 
berättar Tommy Eriksson.
Det nya reningsverket klarar 

att rena avloppet från 7000 
personer, en femdubbling av 
kapaciteten.

– En investering för fram-
tiden, konstaterar han.
Bygget började förra våren 
och liksom på systeranlägg-
ningen Lerkil i Kungsbacka 
var samma entreprenörer 
inblandade.

– Det var i princip lika-
dant, och vi hade samma 
folk på det här bygget, berät-
tar projektledaren Anders 
Rahmn på Elektro-Emanuel 
som också konstruerade den 
elektriska styrningen.
Bakom konstruktionen av 
själva reningsprocessen lig-
ger företaget Purinova.

Armaturerna färdigställs precis utanför tunnelröret

Nöjda beställare. Tommy Eriksson och Carol 
Banck på Vivab.

– Att få jobba på detta nya reningsverk 
i Ullared är ett privilegium, tycker drift-
teknikern Carol Banck

Martin Emanuelsson ledande montör 
vid utbytet av armaturerna i tunneln.

Martin Emanuelsson, Birol Adem, Joakim Ekberg, Gustav Emanuelsson, Domi-
nik Demkiewiz och projektledaren Anders Emanuelsson

Senast belysningen byttes var 
i slutet av 90-talet. Nu är allt i 
stort behov av förnyelse igen. 
Från  över kilometern rostfria 
kabelstegar, 4 000 meter kabel 
till 1 250 meter brandsäker 
kabel. För att klara jobbet har 

också Elektro-Emanuel hyrt 
in en handfull personal från 
Viskan Veddige AB för själva 
rivningsjobbet.

– Det gör att vi kan kon-
centrera oss på bygget och 
monteringen av armaturerna, 

säger Anders Emanuelsson.
Precis utanför den avstängda 
tunnelingången byggs arma-
turerna ihop på löpande band 
för att sedan köras in  i den 
nu något mörka tunneln för 
installation.

Nu får Viskantunneln på E6:an nytt ljus. Under sex intensiva veckor arbetar lika många 
elmontörer med att byta ut 522 armaturer i de 265 meter långa rören.

– Farhågan var att vi behövde jobba dygnet runt med detta, men nu ligger vi före i 
tidsschemat, konstaterar projektledaren Anders Emanuelsson nöjt.



Getteröns småbåtshamn en dag i juli.

Behövs så många elinstallationer i en 
småbåtshamn?

– Oj, oj hur mycket som helst, 
säger Bengt Andersson, vaktmästare 
vid Getteröns Småbåtshamn.

Från i år har hamnen ett serviceavtal med 
Elektro-Emanuel, och det uppskattas av 
vaktmästaren:

– Det funkar kanon, vi får hjälp direkt 
så fort det är något, säger han.
Under några korta sommarmånader fylls 

hamnens drygt 600 platser på Getterön 
med massor av båtar. Och då vill det till 
att det kommer ström ur eluttagen på 
bryggorna , tvättmaskinen snurrar, det 
trådlösa nätverket är uppe och belysning-
en tänds när det mörknar.

– Vi har gjort omfattande installatio-
ner på bryggorna i våras och försöker 
naturligtvis serva hamnen så fort det bara 
går, säger Björn Johnsson, filialchef på 
Elektro-Emanuel i Varberg.
Och det behövs – på tio år har hamnen 
blivit mer än dubbelt så stor...

Sparbanken i Varberg storsatsar i sitt 
gamla bankhus. Allt ska blåsas ur och 
totalrenoveras.
– Behovet är stort, de senaste åren har 

vi försökt med konstgjord andning, 
men det går inte längre, säger Markus 
Nilsson, Sparbankens projektledare.

Som exempel nämner han att avlopps-
stommarna i huset är från 30-talet medan 
elen passerat 50-års strecket. Arbetet med 
renoveringen startade i början av augusti och 
beräknas pågå under i stort sett hela nästa år. 
Samtidigt ska personalen jobba kvar i huset.

– Vi löser det genom att jobbet delas upp 
i flera olika etapper, vi stänger av och flyttar 
medarbetarna allt eftersom de nya kan öpp-
nas, berättar han.
Med en budget på 57 miljoner kronor ska 
innanmätet i Varbergs anrika bankhus bli 
helt nytt. Dessutom byggs en stor terass in i 
det nya bankhuset.

– Alla system blir helt nya och vi ser verk-
ligen fram emot när det blir klart, vi har haft 
rätt dåligt arbetsklimat i det gamla huset, 
berättar Markus Nilsson.
För Elektro-Emanuels del handlar jobbet om 
att riva och installera ett helt nytt elsystem.

– Ett ganska stort jobb, en två, tre man 
kommer att vara sysselsatta med detta fram 
till slutet av nästa år, berättar Hasse Thomas-
son, projektledare på Elektro-Emanuel.

Ny skola sysselsätter
många elmontörer
Åter igen blir ett skolbygge i Kungs-
backa ett av Elektro-Emanuels större 
projekt. Nya Kollaskolan är en jätte-
satsning och en av de största i landet 
som byggs som passivhus.

– Det är ett prestige-
bygge i kommunen, att 
solceller står för en stor 
del av fastighetselen 
sticker förstås också ut, 
säger Mats Niklasson 
projektledare hos bygg-
herren Eksta Bostads 
AB.

I sommar började instal-
lationsarbetet på skolan 
som till ytan är drygt 6 500 
kvadratmeter i tre plan. Samt en idrottshall 
på över 2 500 kvadratmeter.

– Den har kommit längst och där jobbar 
vi nu med kabeldragning, berättar Simon 
Karlsson, ledande montör på bygget.
Fram till i juni nästa år kommer han och 
minst ytterligare en handfull elektriker vara 
sysselsatta med skolbygget. Då ska skolan 
överlämnas till kommunen som köper 
såväl den befintliga som nybyggda skolan.

– Vi investerar omkring 250 miljoner 
kronor i den nya skolan, tanken var ju först 
att hyra den, men beslutet blev sedan att vi 
ska äga den, berättar Lena Baeza, enhets-
chef på Kungsbacka kommun.

Totalt kommer den nya 
skolan rymma 340 elever 
samt 60 särskoleelever 
vid höstterminen nästa 
år. Men innan dess väntar 
förstås mycket jobb med 
bygget vars huvudentre-
prenör är Tuve Bygg:

– Det är också gan-
ska komplicerat, bara 

ytterligare ett projekt i 
denna storlek med samma 
koncept existerar, det finns 

i Stockholm och är i paritet med vår skola, 
berättar Mats Niklasson.

För Elektro-Emanuels del innebär projektet 
greppet över hela elinstallationen:

– Det handlar om el, tele, larm, brand-
larm och passagesystem, vi kommer att ha 
runt sex personer sysselsatta på heltid där, 
berättar Hasse Thomasson, projektledare 
på Elektro-Emanuel.

Nya Kollaskolan i Kungsbacka blir en av landets största byggt som passivhus. 

Även båtliv kräver tillgång på el

Simon Karlsson (ledande montör) 
och Fredrik Skantze är först ut i 
jobbet på Nya Kollaskolan.

Lätt förtjänta pengar
En investering på 187 000 kronor blev en 
besparing på 237 000. På ett enda år. Låter det 
bra? Så blev resultatet när Elektro-Emanuel ut-
förde energibesparande åtgärder hos CS-möbler 
i Horred. 

– En intresserad personal och bra värmeinjus-
tering, är enligt Jalle Nilsson, energiexpert på 
Elektro-Emanuel en stor del av förklaringen.
Uppdrag finns nu från ytterligare två möbeltill-
verkare, Horreds möbler samt Albin i Hyssna, 
med energiåtgärder respektive kartläggning.

Anrikt bankhus
får ny insida
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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

Lämnar Posten. Clara Eliasson anställs på ny post som projektledarassistent

Fler nya jobb igång

För Clara är Elektro-Emanuel ingen helt ny 
bekantskap. Under utbildningen på elpro-
grammet i Varberg gjorde hon sin praktik 
på företaget. Med inriktning på automation 
hoppades hon på jobb efter sin treåriga 
utbildning. Men då var det 2008 och finans-
krisen hade precis slagit till:

– Det fanns inga jobb någonstans.
Istället hamnade Clara Eliasson på Posten i 

Varberg. Ett företag hon sommarjobbat på 
sedan 15-års åldern.

– Som tur var fick jag ju fast jobb där 
direkt, berättar hon.
Och Clara hade troligen fortfarande levere-
rat post till Väröbacka, Tvååker och andra 
ställen om inte erbjudandet om anställning i 
det yrke hon utbildats sig för kommit:

– Jag trodde ju aldrig att något sådant 

kunde hända, men det ska bli jättekul och 
spännande, lite nervöst också, en hel del 
kunskaper behöver ju repeteras nu, konsta-
terar Clara Eliasson som tillträder tjänsten i 
början av oktober.
Samtidigt avlöser hon då Martin Vendel-
strand, som hon också jobbade ihop med 
under praktiktiden, vilken nu blir projekt-
ledare.

Hon byter brev
mot elprojekt

Inspark! Så kan också elektriker 
se ut. I alla fall när de, som i Kungs-
backa, välkomnas till sina nya jobb. 
Med spex, lekar och tävlingar... 

 • Kolla nya skola, Kungsbacka
 • Belysning, E6-tunnel, Väröbacka

 • Öjersjöskoln, ombyggnad, Partille
 • Kontorsfastigheter, Yasaki, Mölndal
 • Varbergs Sparbank, renovering
 • Totalrenovering, pumpstation, Ljungs-      
    kile   • Tryckstegringsstation, Kungsbacka  
 • LAN, Tattarkullen, Varberg

Clara Eliasson blir ny projektledarassistent på 
Elektro-Emanuel. Men hon hade lika gärna kunnat 
bli kvar på Posten. Ett telefonsamtal från VD Jan 
Florén förändrade dock den saken:

– Jag blev väldigt förvånad och jätteglad över job-
berbjudandet, säger hon.

Två av Elektro-Emanuels nyanställda 
hämtades från en av landets bästa gym-
nasieklasser i år.

– Så hade vi bra lärare också, säger 
Jimmie Svensson som kom sexa då nära 
3 000 elever i våras tävlade i elteknik och 
elsäkerhet.

I samma klass på Elof Lindälvs gymnasium i 

Kungsbacka gick Tobias Lindberg. Även han 
placerade sig bland de tio bästa. För bedriften 
fick de var sin verktygssats från Bacho i täv-
lingen som årligen arrangeras av EIO.
Förutom Kungsbacka har även Varberg fått 
förstärkning i form av Alexander Svensson 
liksom Skeneavdelningen där Mikael Larsson 
nyanställts. Alla fyra är precis nyutbildade, de 
sistnämnda har gått elprogrammet i Falken-
berg respektive Marks gymnasium.

Elitelever till Elektro-Emanuel

Fr v Tobias Lindberg, Mikael Larsson och Jimmie Svensson. Överst: Alexander Johansson


