
Skene Lasarett satsar på sin mobila 
verksamhet – ambulansen. Nu drar pro-
jektet igång med om- och tillbyggnad av 
ambulanscentralen.

– Det behövs helt enkelt större och 
bättre utrymmen, säger Caroline Blohm, 
projektledare på Västfastigheter.

Ambulansverksamheten 
i   Skene har under flera år 
fört en splittrad tillvaro. 
Lokalerna vid lasarettet är 
för små och dessutom inte i 
bästa skick. Vilket det nu ska 
bli ändring på. Med genera-
lentreprenören NCC i spetsen 
ska projektet stå färdigt i slutet av november 
i år. Med en ny vagnhall och totalrenoverade 
personalutrymmen. 

– I dag har vi bara en enda ambulans här, 
då blir det plats för sex stycken, berättar 
Caroline Blohm.

Totalt handlar projektet, budgeterat till       
25 miljoner kronor, om drygt 1 000 kvadrat-
meter. Den nya vagnhallen som ska byggas 
dockas ihop med redan befintliga lokaler. 
Vilka stått tomma i flera år och där väggar 
nu börjar rivas och gammal el rensas ut. 
Uppdraget är sedan att installera ny kraft, 

belysning, brandlarm och pas-
sagesystem i om- och tillbygg-
naden.

– Vi har gjort jobb på lasa-
rettet tidigare och har montö-
rer som kan elsystemen här 
vilket ju underlättar berättar   
Morgan Svensson, projektle-
dare på Elektro-Emanuel.
Även om bygget ska stå fär-

digt mot slutet av året dröjer det dock innan 
ambulanser och personal kan ta det hela i 
besittning:

– Lokalerna måste också utrustas, vi 
räknar med inflyttning i maj nästa år, säger 
Caroline Blohm.
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Några månader in på det nya året kan 
vi konstatera att det blivit en bättre start 
på detta än vi riktigt hade förväntat oss. 
Framförallt gäller det på servicesidan där 
vi hävdar oss väl. Vår personalsatsning i 
Kungsbacka har exempelvis lett till att vi 
förra året ökade med 15 procent inom 
elserviceområdet. 

Efterfrågan på våra tjänster gör också 
att vi nu kan erbjuda de tre montörer 
vi tvingades att säga upp i höstas att 
komma tillbaka till vårt företag. Särskilt 
roligt också att de antagit erbjudandet. 
Det problem vår bransch dock fortfa-
rande dras med ligger på entreprenadsi-
dan. Visserligen är det hyfsat med jobb 
ute, särskilt när det gäller bostäder. Men 
priserna är fortfarande väldigt låga. Vi 
skulle förstås önska att fler andra inves-
teringsprojekt också drogs igång, som 
framförallt gäller mer teknikintensiva 
installationer där vi har vår stora styrka. 

I det stora hela ser dock ändå bilden rätt 
så ljus ut för oss framöver. Att vi behöver 
nyanställa är ju ett tecken om något 
på detta. Förutom montörerna söker vi 
dessutom ytterligare en projektledare för 
att stärka upp på den sidan.

Att utföra jobb i anslutning till vägar 
är en tämligen farlig sysselsättning. Då 
och då har vi ju den typen av uppdrag, 
härnäst i Gnistängstunneln i Göteborg. 
Därför genomförde vi i början av året 
utbildningen arbete på väg, nivå ett och 
två, med ett 20-tal deltagare på företa-
get. Vilket ger våra medarbetare bättre 
redskap för hur man ska förhålla sig till 
sin arbetsmiljö och skapa säkerhet under 
sådana omständigheter.

Med detta sagt önskar jag alla våra med-
arbetare, kunder och samarbetspartners 
en riktigt skön vår!

 – Nu är planeringen färdig och vi kan köra igång, konstaterar Morgan Svensson, projektle-
dare på Elektro-Emanuel och Caroline Blohm som leder projektet för Västfastigheter.

Här ska ambulansen husera.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Ny ambulanscentral i Skene

Anders Emanuelsson
             VD 

Elektro-Emanuel installerar:



– Härligt, det blev precis som vi hade tänkt, konstaterar de glada krögarna Kerstin Hasslöf och Mikael Henke när de tillsammans med 
Elektro-Emanuels varbergschef Björn Johnsson gör en sista genomgång precis innan öppningsdags. 

Trion Emil Andersson, Gustav Qvist och Kenneth Klang gjorde elinstallatonerna, exempelvis nya elmatningar, i tät samverkan med de nya 
krögarna på restaurang Hattaviken, f d Stinas på Getterön i Varberg.

Populär krog i ny tappning
Stinas blir restaurang Hattaviken när 
ägarna till populära Fridas i Kärradal 
tar över. Och ger stället en rejäl ansikts-
lyftning med bland annat nytt kök och 
ny belysning.

– Vi är jättenöjda, det blev exakt som 
vi planerat, säger krögarna Mikael 
Henke och Kerstin Hasslöf när portarna 
slogs upp i början av mars.

Under några veckor dessförinnan hade ett 
febrilt jobb pågått med att rensa bort gam-
mal el och installera ny. Bland annat instal-
lerades ny belysning och nya elmatningar 
drogs till kökets alla nu blänkande moderna 
maskiner.

– De har verkligen fått slita, säger Kerstin 
Hasslöf syftande på de mannar Elektro-
Emanuel haft på plats för installationsarbe-
tena.
Det är en stor satsning krögarparet gör till-
sammans med Getteröns Småbåtshamn som 
äger fastigheten:

– Vi lägger allt som vi under 27 år på 
Fridas jobbat ihop till detta, säger Kerstin 
Hasslöf.
Liksom populära Stinas på Getterön ska 
Hattaviken även fortsättningsvis vara en 
lunchrestaurang. Men med ett breddat utbud 
till även kvällar och helger:

– Förutom à la carte-servering är detta ju ett 
bra ställe att hyra in sig och ha kalas på, så det 
tänker vi erbjuda, fortsätter Kerstin Hasslöf.

Maten, säger hon, ska vara traditionell 
med lite nya inslag. Allt dock tillagat med 
svenska, närodlade råvaror.

– Vi gillar ju mat och gör många matresor 
så det är klart att vi tar med lite influenser 
hit, fortsätter hon.
Med renoveringen nu klar är siktet inställt 
på att utveckla verksamheten. Förhoppning-
en är att också kunna bygga ut restaurangen 
så småningom:

– Det blir nästa steg, man får ta en sak i 
taget, säger Kerstin Hasslöf.
Krögarna kommer nu att ha sex heltidsan-
ställda för båda sina krogar och totalt om-
kring 40 säsongsanställda. Den 2 mars slogs 
portarna upp i den smakfullt uppfräschade 
restaurangen på Getterön i Varberg.



Med datorn, eller mobilen, kan energiåtgången kontrolleras och alla inkopplade funktioner 
styras. Hur det hela fungerar visar Elektro-Emnuel i sin nya demonstrationsanläggning.

KNX-certifierade Tobias Andersson lever som han lär. Även i det egna huset styrs det mesta med KNX, vilket den något större elcentralen vitt-
nar om. – Det är bekvämt och tryggt, man riskerar aldrig glömma belysningen på eller stänga av vattnet, det sker ju automatiskt, säger han.

– Elmätaren på ventilationen ger oss full kontroll 
på energiåtgången, säger Tobias Andersson.  

KNX
– suveränt
för kontroll
och styrning

Glöm strömbrytare och ovisshet om 
elförbrukningen. Med KNX-automa-
tion kan allt styras och kontrolleras på 
distans. En anläggning för att demon-
strera detta har nu byggts upp på 
Elektro-Emanuels filial i Kungsbacka.

– Det enda man behöver är en dator 
eller mobiltelefon, säger Tobias Anders-
son, certifierad KNX-installatör.

Sedan 25-års jubilerande KNX uppfanns har 
systemet ständigt utvecklats och förfinats. I 
dag är det relativt enkelt att installera och via 
mjukvaror i datorn kan full kontroll tas över 
elförbrukarna i hemmet eller på företaget. 
Med mobilen eller datorn släcker och tänder 
Tobias Andersson olika belysningsgrup-
per, dimrar företagsskylten och avläser hur 
mycket värme och ventilation drar i realtid.

– Fördelen är att man snabbt kan åtgärda 
sin förbrukning, och man kan styra med Dali 
vilket gör att man också kan dimra armatu-
rer, säger han.
Ett klick på datorn och belysningen släcks, 
ett annat klick och en inkopplad kamera visar 
hur det står till i känsliga utrymmen.

– Var man än befinner sig går det att 

kontrollera och åtgärda de olika funktioner 
man byggt in i systemet, fortsätter Tobias 
Andersson.
Det går förstås fortfarande att sköta exempel-
vis belysningen manuellt via strömbrytarna 
som finns kvar. Men allt är också automati-
serat, glöms belysningen släcks den automa-
tiskt när larmet kopplas in.

– Den här tekniken kommer att bli väldigt 
vanlig både på företag och i hemmen, spår 
Tobias Andersson.

Som en av Elektro-Emanuels KNX-certi-
fierade medarbetare lever han också som han 
lär. Även i sitt eget hus har Tobias Andersson 
installerat KNX. Från en enda central ström-
brytare styr han mängder av funktioner och 
belysning i villan. Men allt är förstås även 
automatiserat; när larmet kopplas in stängs 
vattnet och belysningen av. Såvida det inte 
är mörkt ute, då tänds belysningen i fönstren. 
Och skulle istället solen stråla går solskyd-
den ner.

– Man kan förstås göra det enklare än 
så här i början, systemet kan ju byggas på 
efterhand, bara fantasin sätter gränserna för 
detta, konstaterar Tobias Andersson, KNX-
certifierad installatör på Elektro-Emanuel.
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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 jättenöjd med den exponering frukterna fått med den nya belysningen, 
säger Anders Fureh som haft hjälp av Elektro-Emanuels montör Niklas Enoksson. 

Sommarjobb väntar i Gnistängs-
tunneln.

Fler nya jobb igång
• Kåsjöns VA-verk, ombyggnad, Partille
• Ställverk/automation, Gnistängs-

tunneln Göteborg
• Ugglums Företagspark, Sävedalen
• Hamburgsunds reningsverk, ombyggnad
• Pumpbyte, Spillepengen, Malmö
• Ambulanscentral, Skene Lasarett
• AP Gryteforsvägen, Donsö
• 2 TS-stationer, Borås
• Virkestork, Derome Såg

Ny fiskbutik, förbutik och frukttorg. På 
ICA Supermarket i Vallda satsas offensivt.

– Man måste investera för att gå framåt, 
det gäller ju att hänga med, säger butiks-
chefen Anders Fureh som gläder sig åt 
ansiktslyftningen.

Särskilt nöjd är han med hur det nya frukttorget, som 
kunden först möts av, nu framträder fint belyst av 
många spotar:

– Det har vi lagt ner mycket jobb på, belysningen 
är ju en av de allra viktigaste sakerna, anser Anders 
Fureh.

Sedan november ifjol har Elektro-Emanuels 
Niklas Enoksson arbetat med installationerna i bu-
tikens om- och tillbyggnad. Han har också tidigare 
erfarenheter från butiksinstallationer från nya Rusta 
i Mölndal. Men det är förstås skillnad med en butik 
i full drift:

– Då gäller det att kunna göra jobbet och ändå 
störa så lite som möjligt, säger han.
Butikschefen tycker att det rätt så omfattande eljob-
bet fungerat väldigt bra:

– Det är ju väldigt mycket el i en butik och det 
har blivit många spontana kontakter med Niklas 
under jobbets gång, jag tycker allt har gått 
mycket smidigt, säger han.
ICA Supermarket Oasen på 1 000 kvadratmeter 
betjänar framförallt de 7 000 boende i Valda 
utanför Kungsbacka. Framåt påsk tror butiksche-
fen Anders Fureh att kunderna ska kunna möta 
den helt färdigställda butiken.

– Jag hoppas att de uppskattar detta, vi är i alla 
fall jättenöjda med hur det blivit, säger han.

Butikschefen:

Belysning
viktigt vid
ombyggnad

Ställverk byts ut i Göteborgstunnel
Det blir tunneljobb i sommar 
för ett 10-tal montörer och 
personal från underentrepre-
nörer i Gnistängstunneln i 
Göteborg. Elektro-Emanuel 
har då Trafikverkets uppdrag 
att byta ut tre långspännings-
ställverk samt en del annan 
styrning för belysning och 
ventilation i tunneln.

– Det mesta av jobbet 

kommer att göras under 
semestertid, då stängs ett av 
tunnelrören helt av för trafik, 
berättar Martin Wendelstrand, 
projektledare på Elektro-
Emanuel.

Redan i maj startar arbetet i 
en av driftcentralerna som lig-
ger utanför själva Gnistängs-
tunneln. Och fortsätter sedan 
under vecka 27 till 30.

Större företag med minst 250 
anställda och 50 miljoner Euro i 
omsättning måste nu energidekla-
rera företaget vart fjärde år. Lagen, 
som trädde i kraft vid förra halv-
årsskiftet, definierar företagens 
storlek på koncernnivå.

– Det kan vara hög tid att börja 
tänka på detta nu, en plan måste 
göras före den 5 december i år, 
berättar Jarl Nilsson, energiexpert 
på Elektro-Emanuel.
Han påpekar också att kartlägg-
ning av ett företags energianvänd-
ning inte sällan resulterar i att 
denna kan minskas. 

– Resultatet blir därmed en vinst-
affär istället för en kostnadskrävan-
de pappersprodukt, säger han.

Hög tid att kartlägga
företagets förbrukning

–  Att anpassa jobbet så att kunderna inte störs 
är jätteviktigt, säger Niklas Enoksson.


