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”Paradiset” installerat

Det ser fortsatt bra ut för oss på Elektro-
Emanuel. Vår sysselsättning växer vilket 
gjort att vi både lånat in folk och nyan-
ställt för att klara våra åtaganden. Be-
läggningen kommer att förbli bra så långt 
man nu vågar överblicka, åtminstone till 
fram i höst. 

Dock får man reservera sig för vad som 
kan hända i omvärlden. Ovissheten  
inom EU-området har ju också påverkat 
Sverige. Vilket lett till försiktighet när det 
gäller exempelvis investeringar. 

Det positiva är ändå att vi finns och har 
merparten av vår verksamhet i rätt del av 
Sverige för att klara en kris. Västsverige är 
nämligen den enda region i landet där det 
i dagsläget fortfarande råder viss tillväxt. 

Men sedan tidigare vet vi att det kan 
vända fort. För oss gäller det att vara så 
förberedda vi kan. Ett sätt är att ständigt 
förbättra vår kompetens inom olika om-
råden. Två av våra projektledare har i vår 
studerat ekonomi och marknadsföring på 
ansedda IHM buisness school i Göteborg. 
Det är ett exempel på hur vi kan stärka 
och vidareutveckla vårt företag.

Trots en viss osäkerhet om framtiden 
är det skönt att kunna konstatera att 
vi behöver fler medarbetare – och inte 
tvärtom.
På montörssidan har vi nyanställt fyra 
unga killar med en purfärsk utbildning i 
bagaget. Dem hälsar jag förstås välkomna 
till oss!
Vi har också behov av nyrekrytering på 
vår energiavdelning.

Sammanfattningsvis tycker jag att vi med 
tillförsikt kan se fram emot sommar och 
semestersol. Således önskar jag alla en 
riktigt skön sommar!

Bovieran i Varberg är ett av de mest 
udda bostadsprojekt Elektro-Emanuel 
någonsin installerat. Resultat;  ett 
paradis rent av, tycker nyinflyttade 
Eva-Britt och Roland.

– Vi behöver inte åka till medelhavet, 
vi har det här, konstaterar paret Johns-
son.

I våras fylldes de 48 lägenheterna på Brea-
red. Utifrån sett ett ordinärt bostadskom-
plex, men mellan de två huskropparna något 
helt annat. Under ett väldigt glastak frodas 
en exotisk värld som snarare för tankarna 
till betydligt sydligare nejder. Fläktar i taket 
återcirkulerar en behagligt fuktmättad luft. 
Luckor stänger och öppnar allt efter de yttre 
förhållandena.
Som mest jobbade sex elektriker med instal-
lationer av allt från kraft, belysning, data, 
till inpassering och brandlarm.

– Även om bostäderna inte skiljer sig så 
mycket är ju konceptet väldigt annorlunda, 

det är ju inte alltid man installerar stolpbe-
lysning inomhus, slutresultatet är spekta-
kulärt, säger Hasse Thomasson som ledde 
projektet på Elektro-Emanuel.
Nyinflyttade paret Johnsson är också klart 
entusiastiska för sin annorlunda boende-
miljö. Med high tech och palmer i skön 
förening. 
– Vi  kan själva styra precis som vi vill 
ha det på en display i lägenheten, berättar 
Roland Johnsson.
Troligen är han också den ende bonden i 
Bovieran som dessutom behållit jobbet som 
grisuppfödare i Derome.

– Huset hyrde vi ut men driften av lant-
bruket ska jag nog fortsätta med några år 
till, säger han.
För upphovsmannen Göran Mellberg var 
Bovieran i Varberg det femte identiska 
projektet i landet:

– Alla krav vi ställt uppfylldes, vi är väl-
digt nöjda med jobbet som gjordes där och 
har fått många lovord från de boende.

– Vi har det fantastiskt fint, säger Eva-Britt och Roland Johnsson som lämnade bondgården 
för ”rivieran” på söder i Varberg.

Bästa medarbetare 
– och partners!



Åtta miljöengagerade 
företag i Halland, däribland 
Elektro-Emanuel, presente-
rar nu var sin video på temat 
energi. Exempelvis förnyel-
sebar energi, transport-
effektivisering och miljö-
kommunikation. 
De har producerats i samar-
bete med Energi- och Miljö-
centrum, EMC vid Campus 
i Varberg.

– Filmerna är tänkt som 
inspiration för våra besökare, 
säger Magnus Falk, verk-
samhetsledare på Energi- och 
Miljöcentrum, EMC vid 
Campus i Varberg.

Elektro-Emanuels film, som 
handlar om hur energibespa-
ring kan förgylla en fastig-
hetsägares liv, kan också ses 
på egna hemsidan. 

Bygget av Särö skola samlade Elektro-
Emanuels manskap. Aldrig tidigare har 
ledande montören Morgan Svensson 
haft en så stor grupp montörer på plats 
samtidigt:

– Nej, men det har fungerat bra, man 
får planera noga och se till att ha mate-
rial, och alla är ju duktiga, säger han.

För ett år sedan startade Kungsbackas 
största satsning på en grundskola någonsin. 
Två gamla skolor skulle ersättas med en 
ny – Särö skola. Med fokus på energieffek-
tivitet.

– Genom  bra isolering, styrning och 
många detektorer ville vi komma ned i 60 
kilowattimmar per kvadratmeter, säger Ber-
til Ahlborg, projektsamordnare på Kungs-
backa kommun.

Till detta kommer flera energi-pedagogiska 
finesser. Som en solcellsanläggning på taket. 
Vilket får belysningen i skolan att nattetid 
skifta till grönt när det varit en solig dag och 
blått om elproduktionen varit sämre.

– Syftet är ju att visa både elever och 
förbipasserande hur el kan produceras, säger 
Bertil Ahlborg.
Slutfasen av projektet har dragit ett stort 

antal elektriker, som mest 14 man på bygget. 
Så har också det mesta i elväg, inklusive 
olika larm, installerats:

– Det är lättare att säga vad vi inte har 
gjort, men allt har gått smidigt, säger Mor-
gan Svensson. 
Den bilden delar Bertil Ahlborg:

– Vi har haft en väldigt fin och rak kom-
munikation, det har fungerat hela vägen, 
säger han.

Skolan, som byggts av huvudentreprenören 
Tuve Bygg, har kapacitet för 600 elever 
inklusive ett kök för tillagning av 5 000 
matportioner dagligen.

Fler nya jobb igång
• Säkerhetsanläggning, Lund
• Ombyggnad Löftagården, Frillesås

• Områdesbelysning, Björkris, Kba 

• Pumpar, Alelyckans VA-verk, Gbg

• Avloppspumpstation, Snöstorp, Hsd

• Konstgräsplan, Kunskapens Hus, Skene

• Bostadsrenovering, kv Apelsinen, Kba

• Förskola, Vallda Backa, Kba
• Energisparåtgärder, CS Möbler, Horred

• Förskola, Hammerö, Kba

Stort skolbygge
drar rekordgäng

Filmer som inspirerar till miljöintresse

Särö nya skola ersätter två gamla skolor.

– Jag har aldrig tidigare haft en så stor 
arbetsstyrka, säger ledande montören 
Morgan Svensson. 

De byggde elen i Särö 
Skola som får solceller 
på taket.
Bakre raden fr v:
David Johansson, David 
Engdahl, Felix Alfreds-
son, Claes-Göran Skog-
lund, Morgan Svensson, 
Patrik Karlsson, Jimmie 
Elek.Sittande: Andreas 
Martinius, Simon Karls-
son och Martin Emanu-
elsson.



Besikta bilen? Nu har den första 
privata stationen kommit till Varberg. 
I början av juni slog Carspect upp por-
tarna för sin 25:e anläggning i Sverige.

– Vi är klart nöjda med resultatet, sä-
ger Stefan Larsson ansvarig för utbygg-
naden i Västsverige. 

Under våren har Jonatan Henriksson på 
Elektro-Emanuel arbetat med att demontera 
gammal el på vad som tidigare var Wholéns 
lackverkstad. Och installera allt som krävs i 
elektrisk väg för  att bilar istället ska kunna 
rulla in för sitt årliga mandomsprov. Lokalen 
har fått ny kraft, belysning och datanät.
– Det har verkligen varit ett varierande jobb, 

säger Jonatan i full färd med att dra nya 
kablar.
På anläggningen i Varberg räknar man nu 
med att successivt öka bemanningen till tre 
eller fyra personer. Då finns kapacitet att 
besikta 20 000 fordon årligen.
I början av juni invigdes den nya bilbesikt-
ningen där distrikchefen Håkan Andersson 
och besiktningsmannen Axel Wallengren 
stod beredda vid rampen.
Carspect har sitt säte i Finland där man 
1994 köpte upp motsvarigheten till svenska 
Bilprovningen. Sedan dess har företaget ex-
panderat kraftigt och finns nu i en rad länder, 
såväl i Baltikum som Belgien, Danmark och 
på Island.

– I dagsläget har vi runt 300 anläggningar, 
varav ett 25-tal i Sverige, berättar Stefan 
Larsson.
Men utbyggnadstakten är hög och ett flertal 
stationer byggs också på flera andra håll i 
landet. Vid årsskiftet 2014/15 räknar Stefan 
Larsson med att totalt 100 stationer ska ha 
öppnats. Frånsett sedvanlig besiktning satsar 
Carspect på service och bemötande:
– Vi kommer att ha många nya typer av 
tjänster och möjlighet att snabbt ta emot 
kunder, näst intill på samma dag, säger han.
När nuvarande Bilprovningen i Sverige säljs 
till två tredjedelar blir Carspect en stor aktör 
på den privatiserade delen.

Sälja för två miljoner eller spara energi 
och göra lika stor vinst?

– Många är nog inte medvetna om 
vilka stora vinster som väntar den som 
gör energibesparande åtgärder, tror 
Stefan Collstedt, energiingenjör på 
Elektro-Emanuel.

Men en kartläggning krävs för att ta fast 
energitjuvarna. I nio fall av tio visar nämli-
gen denna att förvånande mycket energi kan 
sparas.

– Det handlar sällan om mindre än 20 
procent, oftast mer, säger Stefan Collstedt.

Även i byggnader där energiåtgärder redan 
gjorts finns mycket mer att hämta:

– Har man bytt fönster och installerat 

energisnål belysning kanske man anser att 
allt är frid och fröjd, men oftast kan väldigt 
mycket mer göras, fortsätter han.
Därför, anser han, måste ett energisparar-

bete starta med att kartlägga hur det ser ut.
– Vi mäter allt, på så vis får man en bra 

bild av vilka åtgärder som blir effektivast, 
säger han.
På sikt kan det handla om rejäla vinster:

– En besparing på 100 000 kronor i ener-
gikostnader motsvarar en ökad försäljning 
på två miljoner om man kräver fem procent 
vinstmarginal, fortsätter han.
Till detta kommer att priset för energin 
troligtvis även ökar framöver.

– Man kan ju räkna med att energipri-
serna kommer att stiga, på tio års sikt kan 
det betyda gigantiska besparingar för den 
som gör en investering redan i dag, man 
kan tjäna mycket på att inte vänta, säger 
Stefan Collstedt, energiingenjör på Elektro-
Emanuel.

Sparande ger större vinst än väntat

Klart
kolla
bilen

Jonatan Henriksson                                                     

Stefan Larsson                                                    

Axel Wallengren      och        Håkan Andersson                                      

Glatt besked. – Vinsten på energispa-
rande blir större än vad många tror, säger 
Stefan Collstedt.
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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

Han sprang maraton

Fast jobb för fyra
Andreas Martinius

– En jättebra 
utbildning, 
tycker Anders 
Emanuelsson 
och Anders 
Rahmn efter 
terminen på 
IHM i Göte-
borg

Anders Rahmn på Göteborgsvarvet.

Han har gjort en svensk klassiker, 
sprungit Göteborgsvarvet och nu kryd-
dat med  Stockholm Maraton. Anders 
Rahmn, projektledare på Elektro-Ema-
nuel, har mycket spring i benen:

– Det är roligt att hålla igång 
och känna sig vältränad, säger 
han.

Det 42 kilometer långa loppet i 
Stockholm i början av juni blev 
inte bara det första för Anders. 
Han prickade också in det värsta 
vädret som någonsin drabbat löparna 
under denna tävling. Vilket direkt decime-
rade de startande från 21 000 till 16 000. 
Varav 1 500 löpare även bröt loppet.

– Fyra, fem plusgrader, regn och 18 

sekundmeter i vinden, jag har aldrig frusit så 
mycket i hela mitt liv som efter målgången, 
konstaterar Anders Rahmn.
Sluttiden, tre timmar och 59 minuter, gav en 

placering bland de 6 000 snabbaste.
– Att komma under fyra timmar 
var ju mitt mål, säger han.

Efter att ha avslutat en Svensk 
klassiker (Vasaloppet, Lidingö-
loppet, Vansbrosimmet och Vät-
tern runt) för tre år gav han sig ut 

på allt längre löparrundor.
– Det fortsatte av bara farten, 

berättar Anders som tränar minst tre 
gånger i veckan och spetsar med några pass 
styrketräning.

– Man mår bra av det, och det blir ju 
resultat, konstaterar han.

Elektro-Emanuel nyanställer 
igen. Fyra purfärska elek-
triker blev nya medarbetare 
i början av juni. En av dem 
redan diplomerad för sina 
kunskaper i teleinstallation.

Filip Davidsson, Mathias Lars-
son och Andreas Martinius kom-
mer direkt från skolbänken på 
Lindälvs gymnasium i Kungs-
backa. De blir också placerade 
på filialen i Kungsbacka. Medan 
Ludvig Norgren, som studerat 
elprogrammet på Marks gym-

nasium, förstärker i Varberg. 
Han tillhör också det fåtal 
elever i landet som certifierats i 
TeleCup, ett årligt kunskapsprov 
arrangerat av EIO.

– Det var kul, det är ju ett 
område jag tycker är intressant, 
säger han.
Alla är glada över att, i motsats 
till många klasskamrater, nu 
fått jobb. Dessutom på Elektro-
Emanuel:

– Det bästa stället jag varit på, 
bra arbetskamrater och chefer, är 
Mathias Larssons omdöme.

Ludvig Norgren Elektro-Emanuel har fått 
två experter på marknads-
föring och ekonomi. Under 
våren har projektledarna 
Anders Emanuelsson och 
Anders Rahmn pluggat vid 
välrenommerade IHM Bu-
siness School i Göteborg. 

En eftermiddag i veckan har 
de satt sig på skolbänken för 
att lära sig allt om nyckeltal, 
balansräkningar och hur man 
stärker ett varumärke:

– En jättebra utbildning, nu 

förstår man det företagseko-
nomiska kring projekten, det 
blir lättare att driva företaget 
framåt, säger de.
Terminen har bestått av tre 
block som avslutats med ett 
kunskapstest på nätet. Som 
”sluttenta” fick de i uppgift att 
använda sina nya kunskaper i 
ett arbete om det egna företa-
get.

– För mig som bara sysslat 
med teknik innan är det som en 
helt ny värld öppnat sig, säger 
Anders Rahmn.

Färska studenter vid 
IHM business school

Filip Davidsson och Mathias 
Larsson


