
Elektro-Emanuel satsar på solen. I 
sommar har en nära 300 kvadratmeter 
solceller installerats på taket till firma-
filialen i Kungsbacka.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller 
energi och miljö, förklarar  VD Anders 
Emanuelsson sats-
ningen.

Sedan slutet av augusti 
strömmar el från solcel-
lerna på taket. Investe-
ringen på totalt 700 000 
kronor kommer att ge 
drygt 40 000 kWh årligen. 
Ett överskott på 15 000 kWh 
går ut på nätet och säljs till 
spotpris. 

– Lite beroende på elpriset räknar vi med 
att anläggningen betalat sig på tio år, berättar 
Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel 
som projektlett installationen.

Solelproducenten får också elcertifikat 

per 1 000 kWh som även de kan säljas på 
marknaden. Liksom stöd för investeringen i 
form av ett 35-procentigt statligt bidrag. För 
privatpersoner kan istället ROT-avdrag sökas 
för installation av solel.

– Med tanke på att livslängen på anlägg-
ningen är över 30 år blir detta en lönsam 

investering, säger Jarl Nilsson 
som också pekar på ett minskat 
CO2-utsläpp på 4 000 kilo om 
året.

På Effecta, som levererat och 
installerat solanläggningen, ser 
man ett  starkt växande intresse 
för solel:

– Det är ju en bra investering, 
men det är inte vanligt att företag 
satsar så stort som Elektro-

Emanuel, oftast nöjer man sig kanske med 
50 kvadrat, säger Erik Andersson, VD på 
företaget.

För intresserade kommer anläggningen att 
visas upp den 30 september mellan klockan 
14 och 16.
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Så här på höstkanten kan man nu 
summera en fantastisk sommar med 
temperaturer som tagna från betydligt 
sydligare breddgrader. Lika plötsligt som 
värmeböljan kom försvann den dock 
i augusti och ersattes av ett närmast 
konstant regnande.

Fullt så tvära kast är det inte i vår 
bransch, även om vi nu märker en viss 
avmattning. Det innebär att vi under 
hösten kommer att ha en del kapacitet 
över då många av våra större projekt 
efterhand blir färdiga. Trots valåret råder 
det en viss stiltje när det gäller starten 
av många stora byggprojekt som ändå 
är på gång i vårt område. Konkurrensen 
om de jobb som kommer ut blir därmed 
stenhård med mycket pressade priser 
som följd. 

För vår del har vi lyckligtvis flera ben att 
stå på. Vår löpande service är efterfrå-
gad och blir alltmer betydelsefull totalt 
sett. Vi ser att det finns en stor potential 
i exempelvis Kungsbacka att växa yt-
terligare på den sidan. Även vår säker-
hetsavdelning med installationer av olika 
larm har fullt upp. För att möta behovet 
finns nu vår nya arbetsledare på plats 
inom den avdelningen. Det är heller inte 
omöjligt att vi kan komma att behöva 
utöka den ytterligare.

En annan glädjande nyhet i Kungsbacka 
är den solcellsanläggning vi i sommar 
installerat på vårt firmatak. Den kommer 
att täcka halva vårt elbehov och under 
sommarhalvåret ska vi dessutom kunna 
leverera el ut på nätet. 

Vi gör den här satsningen även för att 
kunna visa våra kunder hur en sådan här 
anläggning fungerar i praktiken. Den 
30 september håller vi öppet hus mellan 
klockan 14 och 16 för en demonstration 
av solanläggningen. Hjärtligt välkomna 
då!

Elektro-Emanuel både installatör och – elproducent. Sven Reinholdsson har precis lagt 
sista handen vid installationen.

–  Ett spännande projekt, 
tycker Christer Ingvarsson, 
filialchef i Kungsbacka.

Fortsättning på nästa sida

Bästa medarbetare 
– och partners!

Med solens hjälp

Anders Emanuelsson
             VD 

Elektro-Emanuel nu elproducent:

F



Öppet Hus

Jonathan Henricsson ledde största ”sommarjobbet”. 
Jobbet med storsatsningen i 
Derome, där ny sortering, panna 
och tork skulle installeras, star-
tade i början av juni.

– Vi började med att sätta upp 
kabelstegar och dra nytt kablage 
och koppla in allt i ett nytt ställ-
verk, utmaningen var att produk-
tionen då var igång, det gällde att 
anpassa sig till det, säger han.

Under två veckor i juli stäng-
des sedan produktionen helt 
och 14 montörer från Elektro-
Emanuel invaderade anlägg-
ningen för att riva ut gammalt 
elmaterial och koppla in de nya  
sorteringsmaskinerna, inlyfta 
genom taket som då öppnats. 
Allt mitt under den osannolika 
värmeböljan:

– Det gick åt rätt så många 
vattenflaskor då, konstaterar 
Jonathan Henricsson.
Trots tidsschemat tycker han att 
jobbet fungerade bra:

– En stor fördel var att de som 
var med från start var med hela 
vägen, säger han.

Även Deromes elansvarige 
Ingvar Bramfors är nöjd:

– Allt har fungerat bra även 
om vi inte är helt färdiga än, 
men nu kan vi köra nästan 100 
procent, konstaterar Ingvar 
Bramfors.

Investeringen på över 60 
miljoner kronor innebär att ka-
paciteten vid sågen ökat med 25 
procent till 270 000 kubikmeter 
sågade trävaror årligen.

Stefan Olsson och Tony Palm från Effecta monterade anläggningen.

– Välkommna att titta på vår solanläggning, säger Jarl Nilsson, 
Elektro-Emanuels energiexpert som lett projektet.

Växelriktare omvandlar solcellernas produktion till växelström.

Jonathan Henricsson kan pusta ut. Under några hektiska, heta 
sommarveckor ledde han 14 montörer i bytet av sorteringsan-
läggning på Derome såg. Och nu rullar allt igen:

– Tack vare ett bra gäng kollegor lyckades vi inom tidsmargi-
nalen, säger han om sitt största projektet hittills i karriären.

Hett jobb när Derome
såg fick ny sortering

30 September 14 – 16



– Det ger frihet, säger Nils om sitt tekniktäta hem där även toaspegeln har inbyggd TV...

Nils Wendels och Björn Johnsson
i husets hjärta – teknikrummet.

– Vi är nöjda och glada över vårt hus, säger Nils och Elisabeth Wendels som storsatsat på sitt smarta hem där ljud och bild finns överallt.

Nitton (19) TV-apparater och högtalare överallt. 
Var än paret Wendels befinner sig i huset har de 
ljud och bild med sig. Allt styrt via displayer.

– För mig är inte tekniken viktigast utan 
friheten den skapar, förklarar Nils.

För några år sedan startade Micael Byggare 
tillbyggnaden av paret Wendels fritidshus i Åsa. 
Resultatet är en magnifik villa för året-runt-bruk på 
över 350 kvadratmeter med dito utsikt över havet. 
Fylld med ljud- och bildteknik som levererats av 
Davids. Medan kablage och all övrig elinstallation 
gjorts av Elektro-Emanuel:

– Detta är nog det mest udda projekt vi någon-
sin haft med tanke på mängden avancerad teknik, 

säger Björn Johnsson, filialchef i Varberg.
Via displayer på olika ställen kan praktiskt taget 

alla funktioner i huset (inklusive poolen) styras. 
Styrsystemen heter KNX (för el) och Crestron 
(ljud&bild) vilka även samverkar med varandra 
och upptar ett helt litet teknikrum i huset.

– Att det skulle bli så här tänkte vi väl inte i 
början, men man blir ju väldigt lockad när man får 
alla finesser demonstrerade för sig, säger Nils.

Förvisso har den komplexa tekniken haft barn-
sjukdomar. Det har dessutom krävts en viss tid av 
boende för att kunna justera och trimma insyste-
men utifrån behoven:

– Nu är vi nöjda och jag kan jobba mycket och 
samtidigt ha koll på vad som händer i världen, sä-
ger egenföretagaren och pensionären Nils Wendels. 

Systembutiken under bygge i Kungs-
backa blir en av de största i landet. Det 
glädjer grannen ICA-Maxi som räknar 
med än fler kunder:

– Vår marknadsplats blir ju starkare, 
det ger oss en stor fördel när det gäller 
omsättningen, säger butikschefen
Andreas Jendestig.

I lokalen på 1250 kvadratmeter pågår jobbet 
med att installera el för fullt. Tre montörer 
från Elektro-Emanuel är sysselsatta med dra 
alla kablar och utrustning som krävs. Och 
Elektro-Emanuels personal visar det sig att 
grannen ICA-Maxi har ett särskilt gott öga 
till:

– Sedan tre år har vi ett serviceavtal som 
gör att vi snabbt och enkelt får hjälp med allt 

från att ordna lyse till sätta upp elkontakter, 
det fungerar kanonbra, konstaterar Andreas 
Jendestig.

Att det finns en hel del elektronik i en 
matbutik som måste fungera gör kontakten 
med elservice väldigt viktig, anser han:

– Tidigare hattade vi runt med olika 
elektriker, men det är en stor fördel med en 
enda som kan fastigheten, det blir en mycket 
bättre och enklare dialog, säger han.

ICA-Maxi öppnade för sex år sedan och 
är nu Kungsbackas största matbutik. Och 
dessutom största privata arbetsgivare med 
160 anställda. 

I december öppnar grannen Systembolaget 
sin nya butik vägg i vägg:

– Det blir en av våra större med ett 
treplus-sortiment och en annan layout, vi 
räknar med att anställa mellan 15 och 18 

personer, berättar Anders Lilja, områdeschef 
på Systembolaget.

Bygget, där Skanska är totalentreprenör, 
startade i mars med pålning och platschefen 
tycker att arbetet flyter bra:

– Det är första gången jag jobbar med 
Elektro-Emanuel, det tycker jag har gått jätte-
bra, säger Urban Johansson på Skanska.

Goda grannar och bra service

TV på toan
i tekniktätt
nybygge

Simon Karlsson, Filip Davidsson och 
Mattias Larsson installerar nya systembo-
laget, god granne med butikchefen Andreas 
Jendestigs ICA-Maxi i Kungsbacka.
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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

Här kommer Anders Rahmn 
ångande. Inne på det avslutande 
Maratonlöpningen har han 
precis dessförinnan simmat fyra 
kilometer och cyklat 18 mil...

Fler nya jobb igång
• Förskola, Särö, Kungsbacka kommun
• VA-verk, Örby, Marks kommun

• Ombyggnad, tre pumpstationer, Gbg               
• Ramavtal, Apparatskåp, Göteborg
• Ramavtal El, Härryda kommun

• Produktionshall, Annebergssågen, Kba
• Utbildning, energirådgivare, Halland

• Apparatskåp Kåsjön VA-verk

Nu kan projektledaren Anders Rahmn lägga till en ny 
titel på visitkortet – stålmannen. För några veckor sedan 
gjorde han Ironman i Köpenhamn. Ett triathlon-lopp 
där han simmade, cyklade och sprang oavbrutet i nästan 
13 timmar:

– Man är ju både fysiskt och mentalt rejält trött 
efteråt, säger Anders som är nöjd med att ha genomfört 
det stentuffa loppet.

En tidig söndagsmorgon i 
slutet av augusti (klockan 
7.25) kastade sig Anders 
Rahmn i vattnet vid Ama-
ger Strandpark för att dryga 
timmen, och nästan fyra 
kilometer, senare kliva upp 
vid samma strand. 

– Då var det bara att skala 
av sig våtdräkten och hoppa 
upp på cykeln, berättar han.

Nu startade en 18 mil nätt 
tur på på cykelsadeln i Kö-
penhamns omgivningar.

– Det gäller att inte fundera 
på hur långt det är och hur 
mycket det är kvar, då skulle 
man bryta ihop, man får 
tänka i deletapper, nu har jag 
klarat detta och så vidare, 
berättar Anders om hur man 
mentalt tar sig igenom en så 
krävande tävling.

Cykelturen på sex och en 
halv timme skulle väl för 
de flesta betyda en tämli-

gen slutkörd kropp. Men i 
triathlon-loppet väntade nu 
löpning, en klassisk maraton 
på över fyra mil:

– Man hoppade av cykeln, 
snörde på sig löparskorna och 
började springa helt enkelt, 
förklarar Anders.
Allt som allt tog det nära 13 
timmar för Anders att ta sig 
igenom de tre strapatsrika 
tävlingsmomenten. Hur kom-
mer man då på idén att ge sig 
i kast med en så tuff uppgift 
som Ironman?

– Jag tycker det roliga med 
triathlon är variationen, och 
det gäller att få allsidig trä-
ning innan, förklarar Anders.

Förberedelserna har betytt 
uppåt fem träningstillfällen i 
veckan. Fyra, fem timmar på 
cykel och två, tre i löparspå-
ret på helgerna, lite kortare 
pass vardagsvis.

– I slutet var det ju hård-

körning, det är ett tufft lopp 
och man vill ju kunna klara 
av det, säger han.

Han har testat flera tri-
athlonlopp tidigare och har 
även en Svensk Klassiker på 
meritlistan. Av de nära 2 900 
anmälda deltagarna i Köpen-
hamn, från 44 nationer, kom 
över 500 inte ens till start eller 
bröt loppet. 

Dock inte Anders Rahmn 
eller heller för den delen dans-
ke kronprinsen Frederik som 
därmed blev världens förste 
kunglige Ironman...

Projektledare
blev Ironman
i Köpenhamn

Elektro-Emanuel har fått i 
uppdrag av Region Halland att 
utbilda och stötta energirådgivare 
i länets kommuner. Framförallt 
gäller det rådgivarnas platsbesök 
och genomgång hos fastighets-
ägare.

– Än är inte programmet klart 
men det handlar om totalt 60 tim-
mar till att börja med, berättar Jarl 
Nilsson, energiexpert på Elektro-
Emanuel.

Uppdraget har sitt ursprung i 
nätverket EMC i Varberg.

Elektro-Emanuel
utbildar
energirådgivare

Stålmannen

  Anders tider på Ironman

  • 3,8 km simning: 1:25:32

  • 18 mil cykling: 6:30:12

  • 42,195 km löpning: 4:37:06

  • Total tid: 12:46:59


