
Från ena änden till den andra är det 
nästan en halv kilometer. Kattegatt-
center i Falkenberg är en av de största 
energideklarerade fastigheterna i länet.

För 15 år sedan lämnade Vin&Sprit byggna-
den, stor som tio fotbollsplaner, vid havet. I 
dag rymmer de minst sagt väl tilltagna loka-
lerna en mängd andra verksamheter. Bland 
annat en av landets större logistikverksamhe-
ter. Runt 400 personer är sysselsatta i huset, 
mer än dubbelt så många mot förr.

Under vintern har Elektro-Emanuels ener-
giexpert Jarl Nilsson gått igenom husets alla 
skrymslen och vrår. Vilket resulterade i 16 
åtgärdsförslag som skulle kunna minska den 
drygt 7,2 miljoner kWh stora energiförbruk-
ningen med nära en fjärdedel:

– Det är ju en väldigt stor fastighet, 
mycket kan göras också i flera olika steg, 
säger han.
För Tommy Persson, fastighetsansvarig hos 

ägaren LTN fastigheter, är genomgången 
välkommen:

– Vi visste ju om att det finns en hel del 
äldre utrustning här som överlevt sig själv, 
men man blir ju lätt hemmablind, nu har 
vi något att gå efter när vi bygger om och 
förändrar i huset, säger han.

Redan under arbetet med energideklaratio-
nen gjordes flera enklare åtgärder. Exem-
pelvis stängningen av ett onödigt aggregat 
och en värmeväxlare som åtgärdades. De 16 
åtgärdsförslagen omfattar investeringar allt 
från noll kronor till 1,1 miljoner. Med en av-
kastning på det insatta kapitalet från omkring 
åtta procent till 384 procent.

– Vad som blir aktuellt att göra återstår väl 
att se, men vi har en del att ta tag i, konstate-
rar Tommy Persson.

Skulle samtliga åtgärder genomföras blev 
energianvändningen i Kattegatt center 23 
procent effektivare. Och koldioxidutsläppen 
skulle minska med nära en femtedel.
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Det är mycket nytt att lära sig och 
många saker att göra för första gången 
som ny på en VD-stol. Exempelvis att 
författa det ni just nu läser. För snart tre 
månader sedan startade mitt nya liv på 
denna post. Vilket skiljer sig tämligen 
mycket mot mitt tidigare uppdrag som 
projektledare. Men god hjälp på vägen 
har varit den ledarskapsutbildning jag 
genomgått på EIO. Att få insikter om sig 
själv och hur man fungerar ihop med an-
dra är viktigt som ledare. Min ambition 
är att vara en tillgänglig ledare, liksom 
att ha en generös inställning när det gäl-
ler feedback till medarbetarna. Även när 
det gäller våra kunder hoppas jag på att 
få tid att komma ut och hälsa på alla de 
jag ännu inte känner.

En tråkig nyhet är att vår arbetsledare på 
Skenefilialen, Anders, blivit sjuk och tid-
vis under hösten kommer att vara borta 
för behandlingar. Vi önskar honom ett 
snabbt tillfrisknande. Under tiden täcker 
Mats Olofsson upp vid hans frånvaro.    

När det gäller utsikterna på marknaden 
för vårt eget företag ser det fortsatt 
bra ut. Faktum är att jag för bara några 
månader sedan inte trodde på några 
nyanställningar i år. Likväl har jag nöjet 
att hälsa Tobias Andersson välkommen 
åter till oss, nyanställd som arbetsledare 
i Kungsbacka där vi förstärker med en 
satsning på säkerhet- och elservice. Lik-
som Andreas Bengtsson som börjar hos 
oss som projektledarassistent och kan ge 
våra projektledare avlastning. 

Med sådant på dagordningen så här i 
början av VD-jobbet känns det ju ganska 
skönt att nu till slut kunna önska alla 
medarbetare, kunder, leverantörer och 
samarbetsparners en riktigt skön (mid)
sommar och semester!

På återseende i september.

Kattegattcenter – största energideklarerade byggnaden någonsin. – Väldigt bra att ha fått 
veta statusen på anläggningen, konstaterar fastighetsansvarige Tommy Persson efter Jarl 
Nilssons detaljerade rapport om det nuvarande tillståndet.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Kattegattcenter – Elektro-Emanuels största energideklaration

76 000 m2 lokaler

Anders Emanuelsson
                           VD 



Derome
bygger ut
igen...

Sorteringen byggs om och effektiviseras.

Då liksom nu ska Elektro-Emanuel ansvara 
för installationerna av de nya maskinerna. Ett 
jobb som ska gå snabbt och dessutom delvis 
ske med produktionen i full gång:

– Alla förberedelser måste göras under 
drift, det är utmaningen, annars klarar vi 
det inte tidsmässigt, är Morgan Svensson, 
projektledare på Elektro-Emanuel och Ingvar 
Bramfors överens om.

Redan i juni började det arbetet. Men under 
två juliveckor stoppas produktionen helt när 
nya maskiner ska lotsas på plats och instal-
leras.

– Då kommer vi att ha 13 man igång här, de 
flesta är våra egna men också en del inhyrd 
personal, berättar Morgan Svensson.

För att klara de 120 bitar i minuten den tidigare 
installerade sågen spottar fram krävs en ombyggd 
sortering och ytterligare en tork utöver dagens tio.

–Ingen människa klarar av att kontrollera 
bitarna i det här tempot, därför ska en kamera 
installeras för kontrollera, åtgärda och styra 
dem till de 87 olika facken, berättar Bram-
fors.

Därefter paketeras trävarorna för vidare 
färd mot någon av de tio torkarna, den elfte 
nu under byggnad. Tre dygn senare kommer 
paketet ut i andra änden – torrt och klart för 
leverans. 

Investeringen, där även en ny barkeldad 
panna ingår, gör att kapaciteten ökar med yt-
terligare 55 000 kubikmeter. 

– Vi kan såga uppåt 100 kubikmeter i tim-
men, motsvarande en och en halv långtradare, 
berättar Bramfors.

Totalt har kapaciteten då ökat med ytterli-
gare 25 procent till 275 000 årliga kubikmeter 
sågade trävaror signerade Derome Timber.

Här byggs den nya torken. – Jobbet måste gå snabbt, utmaningen är att klara förberedel-
serna med produktionen i full gång, är Morgan Svensson, projektledare på Elektro-Emanuel.

Mikael Albrektsson och Emil Andersson 
installerar den nya torken.

För två år sedan installerades en ny såglinje. 
Så effektiv att det uppstått flaskhalsar i pro-
duktionen vilket Derome nu satsar 
60 miljoner på att bygga bort:
– Sortering, panna och tork måste byggas 
ut för att vi ska klara ta hand om det färdig-
sågade virket, förklarar Ingvar Bramfors, 
elansvarig på Deromesågen.

För två år sedan byggde 
Varberg Timber Europas 
modernaste impregne-
ringsanläggning. Nu 
uppgraderas den med en 
ny tork för impregnerat 
virke.

– Det handlar om kund-
service, det blir en färdig 
produkt som kan använ-
das direkt, säger Jan-Olof 
Johansson,  på företaget.

Den nya torken, helt i rostfritt 
stål, installerades i maj i den 
helautomatiska anläggningen. 
Hit kommer hyveltorrt virke 
på 14 meter långa spårbundna 
vagnar som dirigeras till 
impregnering, avrinning, 
avblåsning och torkning. Allt 
sker succesivt och helt auto-

matiskt. Den kondenserade 
impregneringsvätskan återan-
vänds i ett slutet system. Nor-
malt krävs annars lång torktid 
för att impregnerat virke ska 
kunna efterbehandlas. Med 
den nya torken försvinner den 
väntetiden helt.

– Vi ser det här som ett 
litet prov på hur vi kan ut-
veckla den här verksamheten, 
säger Jan-Olof Johansson på 
Varberg Timber där Elektro-
Emanuel löpande utför elser-
vice och har deltagit i en stor 
mängd installationer.

...liksom Varberg Timber

– En service till kunderna, förklarar Jan-Olof Johansson 
investeringen.



– Det har fungerat väldigt bra, säger Simon Karlsson, Elektro-
Emanuels ledande montör, på väg upp mot lektionssalarna.

Jonathan Hagrenius, projektledare på Eksta och Oskar Stjerneman, Elektro-Emanuels ledande montör på översta våningen i det påbyggda 
kvarteret Apelsinen i Kungsbacka.

Vy från toppen av ett unikt bygge
Kungsbackas bästa utsikt?
Det kan nog hyresgästerna i de reno-
verade och påbyggda lägenheterna i 
kvarteret Apelsinen se fram emot. Det 
omfattande byggprojektet, nu inne på 
sitt tredje år, har fortlöpande sysselsatt 
fyra elektriker.

– Ett unikt bygge, vi har aldrig gjort 
något liknande tidigare, konstaterar 
Jonathan Hagrenius, projektledare på 
Eksta Bostads AB.

I augusti 2011 startade jobbet med instal-
lationer i tre nybyggda ”gårdshus” med 21 
lägenheter och fortsatte sedan med totalre-
novering i de befintliga.

– Vi har arbetat med två trappuppgångar 
i taget, berättar Oskar Stjerneman, Elektro-
Emanuels ledande elmontör på plats.

Förtätningsprojektet har också innefattat 
en mer spektakulär del. De gamla trevång-

inshusen har fått två våningar till. Vilket 
bland annat har krävt pålning inomhus för 
att bära upp den nya tyngden.

– En extra dimension är att byggandet 
samtidigt också måste fungera för våra hy-
resgäster här, säger Jonathan Hagrenius.

I omgångar har de evakuerats  medan de 
gamla lägenheterna blåsts ur och totalreno-
verats, med energieffektivisering i särskild 
fokus. Till exempel byts all belysning ut till 
LED-armaturer, mekanisk till- och frånluft 
med återvinning och indivduell mätning och 
debitering av kall- och varmvatten. Bostads-
områdets centrala placering är ytterligare ett 
motiv för det unika projektet:

– För kommunen har ju fördelen varit att 
inget behövt läggas på infrastrukturen, och 
för hyresgästerna är ju läget viktigt, säger 
Jonathan Hagrenius.
Trots de speciella förhållandena tycker han 
att arbetet flutit på bra:

– Jobbet har funkat väldigt väl, varje dag 
dyker ju nya frågor upp,  men de har vi 
kunnat lösa tack vare vår goda relation med 
entreprenörerna, säger han.

I oktober ska de första hyresgästerna kun-
na börja njuta av utsikten från det förhöjda 
kvarteret Apelsinen i Kungsbacka.

Ett av Elektro-Ema-
nuels större projekt 
är på upploppet. Till 
hösten öppnar Kolla-
skolan i Kungsbacka-
för 400 elever.
Skolan, och den nya 
idrottshallen, är en 
storsatsning av Kungs-
backa kommun och 
landets största skola 
byggd helt i passivhus-
teknik. Solceller står 
också för 40 procent 
av fastighetselen.
– Väldigt roligt att 

jobba med den här 
skolan, och allt har 
fungerat mycket bra, 
säger Simon Karls-
son som varit ledande 
montör för som mest 
14 elektriker under det 
årslånga bygget.

Det anser också 
Mats Niklasson, 
projektledare hos 
byggherren Eksta 
Bostads AB:

– Det har flutit på 
bra, Elektro-Emanuel 
är ju också duktiga och 

engagerade, säger han.
Kollaskolan är smak-
fullt inredd och färg-
satt där singelpendlade 
armaturer ger en extra 
touch åt atmosfären.

– Vi har ju satsat 
på att försöka få en 
stimulerande och 
utvecklande skolmiljö, 
samtidigt med robusta 
material och låga drift-
kostnader, säger Mats 
Niklasson.
I juni tar kommunen 
över den nya skolan.

Två våningar har byggts ovanpå de befint-
liga husen.

Energisnålaste skolan i landet

Kollaskolan klar för start
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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

– Jag är glad och jättestolt, säger silvermedaljören Ludvig Nordgren.

Fler nya jobb igång
• Förbehandling, SYSAV, Malmö
• Buffertank, SYSAV, Malmö
• Stolpbelysning, Grönsångarv, Härryda
• Lägenheter, Åsa villaväg, Åsa
• Systembolag, Kungsbacka
• Pumpstationer, Kåsjön, Partille
• Lägenheter, konferensanläggning,        
  Gottskär   
• Mellanspänningsställverk, Fbg
• GC-väg, Hyssna

Elektro-Emanuel nyanställer igen. En 
arbetsledare i Kungsbacka och en pro-
jektledarasistent tillträder nya tjänster 
i juni.

– Ska bli väldigt kul, det ser jag fram 
emot, säger Anderas Bengtsson, som 
ska assistera projektledarna.
I sju år har Andreas jobbat på Annebergs-
sågen i Kungsbacka som industrielektriker. 

Knappast lika länge har Tobias Andersson 
jobbat på Stål & Hyr i Varberg:

– Nej, bara sedan i höstas, dessförinnan 
var jag ju på Elektro-Emanuel, ska bli kul 
att komma tillbaka, och jobbet blir ju en ny 
utmaning, säger Tobias vars funktion blir 
att leda arbetet på larm- och säkerhetsavd-
lningen i Kungsbacka. Liksom vid behov 
rycka in på elservice, en verksamhet Elektro-
Emanuel satsar på i Kungsbacka.

Tittat in på hemsidan 
nyligen? Om inte vän-
tar ett nytt utseende.
Hemsidan har genomgått 
en genomgripande upp-
fräschning där också bild-
spel fått sin givna plats 
för att beskriva Elektro-
Emanuels verksamhet. 
Förändringsarbetet starta-

des av Roger Florén och 
har sedan drivits vidare 
av Sara Karlsson på 
GetUpdated i Borås.
– Vi hoppas ju att fler ska 
hitta hem till oss och vår 
sajt ska vara uppdaterad 
och trevlig att besöka, sä-
ger Anders Emanuelsson, 
VD på Elektro-Emanuel.

Ludvig anställdes för två år sedan direkt 
efter studenten vid elprogrammet på Marks 
gymnasium. Redan då hade han certifierats i 
TeleCup, ett årligt kunskapsprov arrangerat av 
EIO. Vilket också gjorde att han kallades till 
att tävla mot andra yrkesskickliga kollegor i 
hela landet.

Under tre dagar i maj pågick ett intensivt 
tävlande i Noliamässans lokaler. Ett projekt 
som kombattanterna fick brottas med pågick i 
över 12 timmar, effektiv tid. Uppgiften innebar 

bland annat att dra in markfiber, en 30-pars 
telekabel, skarvning av fiberkablar och instal-
lationer av såväl skärmade som oskärmade 
datajack. Liksom driftsättning av en rauter och 
kamera.

Allt bedömdes av tre domare som poäng-
satte såväl utseende och funktion på installa-
tionen liksom hur det tävlande utförde jobbet.

Vi två tillfällen fick man avbryta det stora 
projektet och kasta sig in i snabbtävlingar:

– I ena fallet skulle ett datajack installeras i 

en fönsterbänkskanal, och den andra gången 
gällde det fibersvetsning, som ju kunde ha 
gått bättre, säger Ludvig inte helt nöjd med 
just den insatsen.
Men med tanke på uppgifterna under täv-
lingsdagarna är han ändå väldigt nöjd med sin 
silvermedalj:

– Det som kom upp i tävlingen hade jag ju 
inte jobbat med så mycket innan, roligt då att 
det gick vägen, säger silvermedaljören Ludvig 
Nordgren. 

Tillträder nya tjänster i juni

Han knep
silvermedaljen
i Yrkes-SM
Elektro-Emanuel har en av landets skickligaste elektri-
ker. I maj knep Ludvig Nordgren silvermedaljen när 
Yrkes-SM avgjordes i Umeå.

– Jag är väldigt glad och stolt, för detta hade jag inte 
alls räknat med, säger en mycket tillfreds elmontör efter 
den lyckade insatsen.

Hon lyfter hemsidan

Tobias 
Andersson

blir ar-
betsledare 

i Kungs-
backa 

och
Andreas 

Bengtsson 
blir ny pro-

jektledar-
assistent.


