
Hans farfar grundade företaget. Och 
hans pappa har suttit i företagsledning-
en. Nu tar Anders Emanuelsson själv 
över rodret på Elektro-Emanuel:

– Vi ska fortsätta bygga ett starkt och 
välrenommerat företag, är hans pro-
gramförklaring på väg mot VD-stolen.

Anders Emanuelsson är praktiskt taget född 
in i firman. Sin egen karriär började han på 
företaget 1982, då som nybliven elektriker. I 
början av 2000-talet avancerade Anders till 
projektledare, ett jobb han haft sedan dess. 
Han är sedan många år också delägare i 
företaget:

– De flesta nya VD:ar vill ju göra om all-
ting, men eftersom jag varit med hela vägen 
väntar inga jättestora förändringar, förutspår 
han.

Dock finns en plan för hur Elektro-Ema-
nuel ska möta framtiden med bibehållen 
styrka. För några år sedan pluggade han och 
projektledaren Anders Rahmn en termin på 
IHM buisness school i Göteborg. Då gjordes 

också analyser av både marknaden och det 
egna företaget:

–  Det resulterade i en fastlagd färdplan, 
och åt det hållet är vi redan på väg, det är ju 
egentligen bara kaptenen som byts ut, säger 
Anders Emanuelsson.

Under 2000-talet har Elektro-Emanuel 
befäst sin ställning på marknaden. Och dess-
utom växt rejält. Det anser Anders Emanu-
elsson också borga för en ljus framtid:

– Vi har ju expanderat för egna pengar, 
med god lönsamhet dessutom, och våra 
tjänster efterfrågas minst lika mycket framö-
ver, säger han.

Att Elektro-Emanuel nu får en ny VD tror 
han inte kommer att ge några omedelbara 
avtryck:

– Nej, vi har ju jobbat i team innan, och 
jag har väl samma ledarstil som Janne, för 
mig gäller det att bara försöka skapa förut-
sättningar för medarbetarna att göra ett så bra 
jobb som möjligt, säger Anders Emanuelsson 
som tar över rodret på Elektro-Emanuel den 
första april.

Och det, poängterar han, är något april-
skämt...
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Jan Florén
vd
Ansvarig utgivare

Ny kapten. – Vi ska fortsätta utveckla Elektro-Emanuel och stärka vårt varumärke, säger 
Anders Emanuelsson som nu tar över VD-stolen efter Jan Florén.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders tar befälet
VD-byte på Elektro-Emanuel:

Det är inte utan ett stänk av vemod 
jag nu för sista gången författar denna 
spalt. Redan för några år sedan fick 
styrelsen veta att jag skulle sluta som 
VD våren 2014. Den tiden är nu inne 
och jag kan se tillbaka på det som varit. 
Exempelvis de senaste 14 åren som VD. 
Väldigt många roliga stunder och läro-
rika år kommer jag nu att ta med mig 
ut i pensionärslivet. Och till en ny tillvaro 
som egenföretagare med lite deltidsjobb 
i kombination med mer fritid.

Elektro-Emanuel är i dag ett helt annat 
företag än det jag mötte som nyanställd 
projektledare 1985. Då låg vårt fokus på 
installationer i bostäder. I dag är verk-
samheten väldigt specialiserad. Mycket 
handlar om automation inom VA och 
industri. Men även skolor, daghem 
och infrastruktur har blivit en stor del i 
verksamheten. Företaget har också vuxit 
kraftigt under 2000-talet, med hela 50 
procent, och är nu ett av de större privat-
ägda installationsföretagen i landet.

Trots en tidvis mycket stressig tillvaro 
har det under alla åren också varit väl-
digt trevligt. Den goda stämningen och 
den dagliga kontakten med arbetskam-
raterna är nog det jag kommer att sakna 
mest. Men att jobba som VD för ett så 
pass stort företag kräver också mycket. 
Det är många nätter man vaknat och 
funderat över hur saker och ting ska 
lösas. 

Men ibland har också en pusselbit ham-
nat på plats när man som minst anat 
det. Som en gång vid halv tio på kvällen 
den 23 december då julskinkan höll 
på att skäras upp därhemma. Då kom 
telefonsamtalet jag väntat länge på och 
en stor affär kunde göras upp...

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare, 
kunder och leverantörer för tiden som 
varit. Ni har betytt mycket för mig! 

En tidning från Elektro-Emanuel AB  •  Mars 2014



Nu får nedlagda Kyrkby-
skolan i Onsala nytt liv. Som 
pensionärslokal på dagen och 
ungdomsgård på kvällen.

– Vi har försökt skapa flexi-
bla lokaler som kan användas 
av grupper som i dag saknar 
lokaler, förklarar Sofia Helte, 
projektsamordnare på Kungs-
backa kommun.

Under vintern har den 700 kva-
dratmeter stora gamla skolan, 
som stått tom i flera år, renove-
rats till tiptopp-skick. Det gäller 
även elinstallationerna förstås. 
Ny kraft, belysning, central, 
inbrotts- och brandlarm samt 
passage- och bokningssystem 
har installerats.

– Passagesystemet är riktigt 
avancerat där olika delar av 

skolan kan bokas på olika tider, 
berättar Morgan Svensson, pro-
jektledare på Elektro-Emanuel.

Från kommunens sida var tan-
ken först bara att skapa lokaler 
för pensionärer. Men det pro-
jektet växte. När Kyrkbyskolan, 
nu som allaktivitetshus, slår upp 
portarna igen vid månadsskiftet 
ska även föreningar och privat-
personer kunna hyra lokalerna.

– Det finns ett behov av detta 
i Onsala, liksom att ungdomar 
kan få tillgång till en lokal, 
säger Sofia Helte.
Bland annat ska en kraftfull 
ljud- och ljusanläggning instal-
leras i lokalerna.

– Vi vill ju att lokalerna ska 
användas så mycket som möjligt 
nu när vi satsat på den här upp-
rustningen, menar Sofia Helte, 
projektsamordnare i Kungsbacka.

Bryggeriet utanför Veddige 
öppnade i dagarna sin nybyggda 
lokal som lämpligt nog döpts 
till ”Jästhuset”. Här kan uppåt 
50 personer provsmaka det po-
pulära ”hembryggda” ölet eller 
gå kurser i att själv åstadkomma 
den klassiska drycken. 

– Det ger oss ett ben till att stå 
på, på sikt vill vi skapa ett turist-
mål där inte bara öl utan också 
närodlade livsmedel står på 
menyn, en baktanke är ju också 
att gårdsförsäljning av öl nog 
kommer förr eller senare, tror 

Robert Olsson som också ska 
söka cafétillstånd för Jästhuset.

Den lokala inspirationen kom-
mer också visa sig i den konst 
man tänker hänga på väggarna. 
Bilder signerade grannen och 
kände konstnären Roj Friberg.

Undan för undan har det lilla 
bryggeriet byggts ut till en kapa-
citet på 2 500 liter öl i veckan. 
Förutom Robert jobbar också 
sonen Eric, som är bryggeri-
tekniker, hustrun Inger samt en 
deltidsanställd när allt ska tappas 
på flaskor. 
Bygget av den nya lokalen han 
lagt sex månader heltid på. Snart 
är de sista spottarna i taket också 
på plats:

– Vi har väl haft lite udda idéer, 
men elektrikerna har varit idel 
öra, de körde inte sitt eget race, 
detta har fungerat jättesmidigt och 
vi har fått det som vi velat, säger 
han. Bryggaren Eric Kalseth och Robert Olsson kan leverera 2 500 liter 

öl i veckan från mikrobryggeriet Byaregården.

Morgan Svensson, projektledare på Elektro-Emanuel på driftgenom-
gång med Tohmas Bengtsson och Ari Svangren, Kungsbacka kommun.

Elektro-Emanuels Emil Andersson i färd med att sätta upp de sista 
spottarna i ölbryggeriets nya ”Jästhus”.

Nedlagd skola ny möteplats
för äldre och yngre i Onsala

Bryggeri med synligt eljobb
Robert Olsson förvandlade sin hobby till ett heltidsjobb. Ölbryg-
geriet  Byaregården såg dagens ljus och började leverera till  
Systembolaget för tre år sedan. Nu kan man dessutom bjuda på 
provsmakning i en splitter ny lokal. Där Elektro-Emanuel stått för 
installationerna.

– Och det fina eljobbet vill jag ha synligt, det är ju så häftigt, 
säger Robert Olsson.



Utbyggnadens första etapp 
av Ängholmens reningsverk 
är nu klar. Verket har både 
moderniserats och byggts 
ut för BOD-rening. Samt 
försetts med datoriserad styr-
ning av den biologiska och 
mekaniska reningsprocessen. 
Förutom nu anslutna avlopp 
ska även vatten från fiskein-
dustrin på Klädesholmen nu 
processas i verket. 

– Vi har separata linjer för 
detta, om två år ska Änghol-
men hantera avlopp från hela 
Västra Tjörn, vi avvecklar 
reningsverken i Kyrkesund 
och Skärhamn, berättar Mina 
Mafinejadasl, projektledare 
på Tjörns kommun.

Förutom det nu befintliga 
och uppfräschade renings-
verket ska ytterligare ett 
helt nytt börja byggas under 
hösten intill. Schaktning och 
sprängning i berget är redan 

i full gång. Tillsammans 
klarar de då att rena avloppet 
från uppåt 30 000 pe.

– Totalt investerar vi 
drygt 100 miljoner kronor i 
Ängholmen, berättar Mina 
Mafinejadasl.

Jobbet med installatio-
nerna har pågått sedan tidig 
höst där utrustning från olika 
leverantörer installerats.  
Bland annat den datoriserade 
styrningen och övervak-
ningen som levererats av 
Cactus UniView. En hel del 
utrustning har också leve-
rerats av Elektro-Emanuel; 
flera ställverk, däribland en 
högspänningsstation, samt 
apparatskåp.

Elektro-Emanuel har också 
nyligen påbörjat ett snarlikt 
projekt för Tjörns kommun 
på Hökviksnäs avloppsre-
ningsverk som ska vara klart 
till nästa år.

En stjärnhimmel i form av singelpend-
lade armaturer. Vackra träslag och 
avancerad teknik. Ubbhults nya kapell 
är något av ett under i genomtänkta 
finesser: 

– Att hålla Gudstjänst här är nu 
alldeles extra roligt, säger Anders 
Reinholdsson, klart nöjd kyrkoherde i 
Sätila församling.

För drygt tre år sedan förvandlade en 
eldsvåda det gamla kapellet, byggt 1914, 
till aska. 

– Kyrkonämnden beslöt direkt att 
bygga upp ett nytt, berättar Anders Rein-
holdsson.

Nyligen invigdes investeringen för 19 
miljoner kronor i närvaro av biskopen. 
Det är nämligen inte var dag en ny kyrka 
byggs i landet:

– Nej, det är nog ganska unikt, säger 
Anders Reinholdsson.
Han poängterar också att man enbart haft 
lokala entreprenörer för bygget, där Sätila 
bygg stod för uppförandet medan Elektro-
Emanuel skötte elinstallationerna.

– Det var ett väldigt bra samarbete, vi 
har fått det precis som vi ville, konstate-
rar Anders Reinholdsson.
Vilket innebär en smakfullt och flexibelt 
inredd kyrka för uppåt 300 personer, fan-
tastisk akustik och många tekniska fines-
ser. Exempelvis projicering av psalmer 
med storbildsprojektor via ett mixerbord 
där både ljud och ljus kan styras.

Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel och elmontören Tobias 
Selin på Ängholmens avloppsreningsverk på Tjörn.

Tobias Selin, ledande montör vid om- och tillbyggnaden av Ängholmens 
avloppsreningsverk på Tjörn dit Elektro-Emanuel även levererar och instal-
lerar ett högspänningsställverk.

Jobb för ett
renare Tjörn

– Fantastiskt fint, vårt nya kapell är en glädje för oss, och det känns gott att vi bara anlitat 
lokala entreprenörer för att åstadkomma detta, säger kyrkoherde Anders Reinholdsson.

Många finesser i Guds Hus

Bättre rening för fler hushåll och industrier. Kommunens 
satsning på Ängholmens reningsverk i Rönnäng ska om 
några år betjäna hela västra Tjörn.

– Förutom normala installationer i ett reningsverk 
levererar och installerar vi även ett 10 kilovolts högspän-
ningsställverk, berättar Lars Börjesson, projektledare på 
Elektro-Emanuel.
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VEDDIGE
Västra. Ringvägen 5,
432 67 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

Walters Bildelar: –Energikartläggningen var både lönsam och gav 
oss bättre inomhusklimat, säger Christer Persson, VD på företaget.

Fler nya jobb igång

De 10 000 kvadratmeter stora lokalerna stämmer 
knappast med bilden av en klassisk bilskrot. 
Snarare en välordnad industri där 30 personer 
jobbar med att plocka isär 2 800 bilar om året i 
sina beståndsdelar. 

Men inomhusklimatet var sedan länge ändå 
ett bekymmer, antingen för varmt eller för kallt. 
Och så den höga elförbrukningen:

–Vi gör av med 380 000 kilowattimmar om 
året, det måste ju helt enkelt minskas, men själv 
kom jag inte på något sätt för att spara, berättar 
Christer Persson.
Inte heller experter på de olika system som står 
för ventilation och värme lyckades.

– På Falkenbergs kommun tipsade en en-
ergirådgivare om att ta kontakt med Jalle på 
Elektro-Emanuel, och resultatet blev ju fantas-
tiskt, tycker han.

Genom några enkla åtgärder under själva kart-
läggningen försvann 60 000 kWh från elmätaren 
direkt.

– Redan tidigt såg man att det skulle gå att 
spara mycket, det fanns felaktiga inställningar 
och en ventilmotor gick åt fel håll, systemen 
för värme, kyla och ventilation motverkade 
varandra, berättar Jalle Nilsson, energiexpert på 
Elektro-Emanuel.

Åtgärderna sparade inte bara pengar utan blev 
också en rejäl miljövinst med 34 ton färre årliga 
utsläpp av koldioxid. Samtidigt med ett mycket 
bättre inomhusklimat:

– Att göra miljöåtgärder är väldigt positivt och 
dessutom tjäna pengar och trivsel på det, konsta-
terar Christer Persson.
Så har också Walters Bildelar i mer än 50 år 
själva bedrivit aktiv miljöverksamhet med sin 
bilåtervinning. I dagsläget nästan 90 procent.

– Nästa år ska återvinningen öka till 95 pro-
cent, plasterna är det svåraste, men vi samarbe-
tar med Chalmers för att hitta metoder för detta, 
berättar Christer Persson.
Som nu också tänker gå vidare med fler åtgärder 
för att minska företagets energiförbrukning.

På Walters Bildelar i Falkenberg hittade man inte orsaken till 
sin höga elförbrukning. Därför togs kontakt med Jalle Nilsson 
på Elektro-Emanuel för en kartläggning. Och det betalade sig 
direkt.

– Resultatet blev jättebra, detta borde ju fler företag göra, 
jag är övertygad om att man kan spara massor, säger Christer 
Persson, VD för bildemonteringen

Elektro-Emanuel uppfyllde så gott som alla 
kvalitets- och miljömål under 2013. I år satsas 
på en kvalitetsundersökning och elproduktion 
med solceller bland annat.

Kvalitetsundersökningen, som ska göras internt, 
blir underlag för att ta fram nya mål för 2015. 
Minst fem serviceavtal på elanläggningar ska 
också en av årets målsättningar..

När det gäller miljömålen blir det en fortsatt 
satsning på att genomföra miljöförbättrande åt-
gärder hos kunderna motsvarande 400 000 kWh. 

Samma mål som ifjol vilket dock missades med 
20 000 kWh. Förslag på åtgärder motsvarande 
fyra miljoner kWh ska också ges till kunderna. 

Med syftet att minska den egna elförbruk-
ningen satsar också Elektro-Emanuel på att 
installera en solcellsanläggning i Kungsbacka. 
Vilket beräknas sänka förbrukningen med minst 
10 procent.

Ifjol uppfylldes både målen med att minska 
lagerhanteringen med 20 procent. Liksom att få 10 
procents färre krediteringar. Vilket uppfylldes med 
råge.

Elektro-Emanuel satsar på solen
 • Snickeriverkstad, Gunnebo Slott,       Mölndal
 • Gasturbin, Smedjeholm, Falkenberg
 • Sorteringsanläggning/virkestork,
    Derome såg
 • Cura-apotek, Halmstad/Jönköping
 • Installation av kvarn, Swedish Oat
 • Renovering, spillvattenpump, Kläpp-
    holmen, Göteborg
 • Brandlarm, A-hus, Älvsåker
 • Pumpstation, Värnamo

Lyckad jakt på energitjuvar:

”Fler borde 
göra detta”

Mindre energiåtgång bland tusen-
tals bildelar.


