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Ansvarig utgivare

Många varsel den senaste tiden och 
dystra ekonomiska prognoser i omvärl-
den målar mycket i negativa nyanser just 
nu. Men på Elektro-Emanuel vill vi ändå 
gärna blicka framåt med viss tillförsikt. 
För vår del ser det nämligen inte alls så 
illa ut som man kanske skulle kunna 
misstänka av rapporteringen. Vi har 
fortfarande mycket att göra och gott om 
jobb att räkna på. Både på kort och lång 
sikt. Fördelen för oss är att vi har en väl-
digt bred verksamhet, helt enkelt många 
olika ben att stå på. Och alla dessa 
kroknar ju inte samtidigt. Ett exempel är 
automationssidan som går bra och där vi 
både har många jobb igång och än fler 
att räkna på. 

I en ekonomisk kris gäller det ju också 
för företagen att se möjligheter. Ta bara 
en sådan sak som energibesparing. Vis-
serligen har elpriserna nu sjunkit men 
alla bedömare är överens om att de på 
sikt stiger igen. När konjunkturen avmat-
tas brukar det i regel vara läge att se om 
sitt hus. Att göra åtgärder som sparar 
energi tillhör ju en av de mer lönsamma 
och kostnadseffektiva investeringar man 
kan företa sig. Och som dessutom är en 
utmärkt miljöåtgärd.

När man så här mot slutet av året blickar 
tillbaka kan konstateras att det varit 
ett bra år. Vi har haft fullt upp under 
hela året vilket bör avspegla sig när vi 
summerar resultatet. En anledning till 
att det går bra för oss är förstås alla 
våra duktiga, kompetenta och pålitliga 
medarbetare. När vi alla drar åt samma 
håll skapar vi också bra förutsättningar 
för en trygg och stabil verksamhet.

Med detta återstår bara att önska er alla 
en riktigt God Jul. Och ett lika Gott Nytt 
År!

Snabbare och effektivare sågning. 
Det blir resultatet av en ny såglinje 
i Derome.  Den omfattande instal-
lationen kräver minst åtta man från 
Elektro-Emanuel.

– Vi förbereder nu så mycket som 
möjligt innan stoppet, säger Ingvar 
Bramfors, elansvarig på Derome och 
Morgan Svensson, Elektro-Emanuels 
projektledare.

Ingvar Bramfors, elansvarig på Derome och Morgan Svensson, projektledare på Elektro-
Emanuel leder jobbet med installationen av ny såglinje i Derome.

Nytt elrum för matning till nya såglinjen.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Elektro-Emanuel jobbar med storsatsning i Derome

Investeringen på totalt 80 miljoner kronor är 
en omfattande operation vid sågen i Derome. 
Till och med taket måste lyftas av för att ta ut 
den gamla och få in den nya sågen.

– Utmaningen är att sedan få allt att fung-
era på kort tid, det är mycket att tänka på när 
ny teknik ska kopplas ihop med gammal, 
säger Ingvar Bramfors.
I dag sågas 200 000 kubikmeter trävaror 
i Derome. Med den nya sågen från tyska 
Linck ökas kapaciteten med 50 000 kubik-
meter. Mer rationell och snabbare sågning är 
förklaringen.

– Men det kräver också ökad effekt, från 300 
till 800 kilowatt, förklarar Ingvar Bramfors.

Vilket kräver nytt ställverk och transfor-
mator. På sågen har också byggts en helt 
nytt elrum för matningar till nya såglinjen. 
Samtidigt som produktionen pågår monteras 
kabelstegar och görs förberedelser för den 
nya sågen.

– Vi behöver göra så mycket som möjligt 
innan den nya sågen ska börja installeras, 
förklarar Morgan Svensson, projektledare på 
Elektro-Emanuel.
Vid jul stoppas produktionen vid sågen. 
Några veckor senare skall den nya sågen ha 
installerats och vara klar för provdrift.
I mitten av februari beräknas produktionen 
vara i full gång igen.

Ny såg installeras



Bostadsområdet i Kungsbacka, 
där Elektro-Emanuel bland annat 
installerat gatubelysning, kan bli 
landets engergisnålaste. Nu har det 
också nominerats till Årets bygge. 

– Väldigt roligt och givetvis en 
fjäder i hatten för alla som deltagit 
i projektet, kommenterar Christer 
Kilersjö, VD på Eksta Bostads AB.

I sällskap med bland andra Friends 
Arena i Solna och Hotell Post i Göte-
borg har tidningen Byggindustrin också 
nominerat det nya bostadsområdet 
Vallda Heberg i Kungbacka till prestige-
priset Årets bygge. Inflyttningen i 
bostadsområdet, som består av såväl 

villor, hyreshus som äldreboende är nu 
i full gång. Det unika med projektet är 
satsningen på energieffektivitet. Husen 
är förstås av passivtyp och energin till 
varmvatten och annat ska till 40 procent 
komma från solen.

– Vi siktar på svenskt världsrekord i 
solenergi, säger Christer Kilersjö. 

På pannhuset finns vertikalt vinklade 
solpaneler som förser villorna med 
kraft. Varje hus har också mätare för sin 
förbrukning. Installation av mätvärdes-
insamling är också ett jobb som Elektro-
Emanuel utför i området. Liksom ute-
belysningen där gatljusen förstås utgörs 
av LED-lampor. Huvudentreprenör för 
bostadsområdet i Kungsbacka är NCC.

Årets bygge?

– Vi installerar mätvärdesinsamlingen och utebelysningen, berättar Jan-Inge 
Johnson.

Jan-Inge Johnson, Elektro-Emanuels montör på vad 
som kan bli Årets bygge.

Träslövs församling är en av Varbergs snab-
bast växande. På bara något drygt årtionde 
har invånarantalet fördubblats, från 3 500 
till 7 000 personer. Det gjorde också att 
man fick problem med lokaliteterna för de 
14 anställda:

– De fanns på fyra olika platser tidigare, 
nu ryms vi alla under samma tak, säger en 
påtagligt nöjd kyrkorådsordförande när vi 
vandrar runt i de luftiga lokalerna.
Församlingen, där över 80 procent av invå-
narna är medlemmar, beslöt att satsa drygt 

15 miljoner kronor på att lösa lokalproble-
men. I april startade bygget med Turessons 
Bygg som huvudentreprenör.

I november kunde personalen flytta in i en 
pastoresexpedition på 350 kvadratmeter och 
ta i bruk en lika stor maskinhall.

– Nu har vi de utrymmen vi behöver, 
konstaterar Bertil Arvidsson.

Miljöriktig, närvarostyrd belysning och upp-
värmning via bergvärme är en del av det 
energisnåla konceptet i de nya lokalerna.

Nya lokaler ett lyft i Träslöv

– Nya lokalerna blev ett lyft för oss, säger 
Bertil Arvidsson, kyrkorådets ordförande.

En snabbt växande församling med personal i splittrade utrymmen. Det fick 
Träslövs församling i Varberg att satsa på nya och mer ändamålsenliga lokaler.

 – Bygget gick snabbt, precis enligt plan och vi är väldigt nöjda med resultatet, 
säger Bertil Arvidsson, ordförande i kyrkorådet om de nya lokalerna där Elektro-
Emanuel installerat all el.

Vallda Heberg nominerat till fint pris



Största jobbet invigt

– Elektro-Emanuel levererade utmärkt, 
säger Per-Anders Andersson.

Samling i Älvängen för att fira sin nya station.– Allt fungerar som det ska, kunde Roger 
Ivarsson nöjt konstatera på invigningen.

Lasse Kronér spred skrönor.

Jessica Andersson spred stjärnglans.

Roger Ivarsson, ledande montör för installationerna på de fem trapphusen vid stationerna.

Västtrafiks största trafiksatsning och 
Elektro-Emanuels i särklass största 
affär. Efter mer än två års arbete gick 
projektet i mål den 9 december med en 
praktfull invigning.

– Vi som jobbat med detta har blivit 
ett sammansvetsat team, tillsammans 
har vi verkat för att lösa alla problem, 
det har genomsyrat hela projektet, sä-
ger Anders Emanuelsson, projektledare 
på Elektro-Emanuel.

Med de sex stationerna på plats, från Lödöse 
i norr till Göteborg i söder markeras en ny 
milstolpe för Västtrafik.

– Det är 20 år sedan vi startade en ny 
pendeltågssträcka senast, så det här är 
jättestort för oss, säger Jarl Samuelsson, 
avdelningschef för tåg på Västtrafik.
Då var det Kungsbackapendeln, nu gäl-
ler det resan norrifrån till Göteborg. Från 
Älvängen blir det 55 avgångar per dag med 
22 nyinköpta pendeltåg.

– Vi räknar med 2,2 miljoner resande det 
första året men att det sedan kommer att 
växa, fortsätter Jarl Samuelsson.

Att det är en stor händelse för den Väst-
svenska kollektivtrafiken visar också ett 
späckat invigningsprogram med artister som 
Jessica Andersson och Lasse Kronér på plats.
För två och ett halvt år sedan startade 
Elektro-Emanuel jobbet med att installera  
tusentals specialarmaturer vid perrongerna 
på de sex stationerna. Arbetet utökades se-
dan med installationer även i trapphusen vid 
stationerna i Nödinge, Surte, Nol, Älvängen 
och Bohus. Totalt handlade uppdragen om 
cirka 25 miljoner kronor vilket är Elektro-
Emanuels största affär någonsin. Periodvis 
har uppåt ett 10-tal elektriker varit syssel-
satta i projektet, en stor mängd material har 
installerats varav ett stort antal special-
armaturer.
Anders Emanuelsson lovordar det sätt som 
projektet genomförts på; att alla dragit åt 
samma håll och tillsammans löst de problem 
som uppstått under resans gång. Och det 
håller beställaren Per-Anders Andersson 
med om:

– Samarbetet har ju fungerat väldigt bra, 
Elektro-Emanuel har levererat, de jobbar bra 
och har utmärkt ledning, det är bara goda 
vitsord jag kan ge det företaget, säger han.

Detta installerades (bland annat):

• Värmekablar i golv –10 000 meter
• Jordlinor i koppar – 10 000 meter
• Kablar/ledningar – 30 000 meter
• Armaturer – 2 550 stycken
• Kabelrör – 25 000 meter
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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

Under två dagar i slutet av november monterade Elektro-Emanuel juleljusen i centrala Varberg.

Henrik Gustafsson (överst) arbetade med Arne Andersson i liften för 
att fästa julbelysningen mellan fasaderna.

Fler nya jobb igång

• Vattenverk, tillbyggnad, Götene

• Kullaviks avloppsreningsverk, Kba
• Alelyckans vattenverk, UV-ljus, Gbg
• Såglinje, Derome
• Tånnö pumpstation, Värnamo
• Rävlandaskolan, Härryda
• Ombyggnad Eken, Kållered

Nu lyser juleljusen upp i 
Varberg. Sedan flera år har 
Elektro-Emanuel monterat 
slingorna som skapar den 
rätta stämningen i centrum.

– Man kan säga att vi 
avsätter två dagsverken 
för detta, förklarar Björn 
Johnsson, chef på Varbergs-
filialen.

Att sätta upp slingor, stjärnor 
och bollar är en rätt så omfat-
tande operation. Det krävs 
liftar för att nå vajrarna mellan 
husen och gator måste stängas 
av under jobbet.

– Under två förmiddagar har 
vi stängt av för att kunna göra 

detta, och när det väl är gjort så 
går det ändå rätt snabbt,  berät-
tar Henrik Gustafsson som job-
bar ihop med Arne Andersson 
på en av liftarna.
Det är fastighetsägarna i 
Varberg som bjuder invånarna 
på juleljusen i samarbete med 
Marknad Varberg. 

– Det blir ju jättefint och vår 
ambition är att allteftersom 
förnya utsmyckningen, kanske 
även få belysning på träd 
och annat till nästa år, berät-
tar Roger Almén på Marknad 
Varberg.
Omkring två månader lyser 
juleljusen upp vintermörkret 
innan de plockas ner igen.

Energitjuvar upptäckta på de mest oväntade ställen
Av genomförda energikartläggningar i 
Halland under 2011 utfördes var femte av 
Elektro-Emanuel. Bland många olika typer av 
energitjuvar upptäcktes också sådana som gav 
något höjda ögonbryn:
• Fläkten som sedan länge gick åt fel håll.
• Vinden som uppgavs vara tilläggsisolerad. 
Som vid närmare inspektion även visade sig 
innehålla isolering – dock inte utrullad...
• Utbytta radiatorventiler, utom en som missats...

– Det ökade hela systemets värmeförluster, 
att kontrollera allt är viktigt, konstaterar Jarl 
Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel.
Han menar också att kartläggningarna pekat 
på vikten av att vara med på ett så tidigt sta-
dium som möjligt:

– Att vara med vid projektering, upphand-
ling och genoförande garanterar också att rätt 
saker blir utförda,  vilket i slutänden kan göra 
kostnaden lägre, påpekar Jarl Nilsson.

De fick staden
att glimma


