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Bäst i branschen!

Att förutsäga framtiden är svårt. Men 
en sak är klar; på Elektro-Emanuel har vi 
anledning att se denna an med tillförsikt 
och glädja oss. Både nu och framöver. För 
några veckor sedan klassades vårt företag 
som ett av landets 100 mest kreditvärdiga 
av Upplysningscentralen. Toppbetyget är 
en fjäder i hatten som vi har all anledning 
att vara stolta över. Utmärkelsen är ett 
ovedersägligt bevis på att Elektro-Emanu-
el är ett mycket välskött företag.

Ungefär samtidigt som denna positiva 
nyhet uppenbarade sig kunde vi inviga 
våra nya, fräscha lokaler i Kungsbacka. 
Det blev väldigt fint tycker jag, ett lyft för 
vår verksamhet i Kungsbacka. De nya lo-
kalerna bidrar förstås till både ökad trivsel 
och framtidstro. Vi räknar också med att 
tillbygget av garage för 15 bilplatser ska 
kunna starta någon gång i vår. 

Till detta kommer våra väfyllda order-
böcker. Under det närmaste halvåret ser 
orderstocken väldigt bra ut. Dock finns ju 
idag en osäkerhet i marknaden som gör 
det svårt att överblicka vad som väntar 
bortom horisonten. Därmed inte sagt att 
vår situation på något sätt dramatiskt 
skulle kunna komma att förändras. 

Varje år ställer vi upp mål för kvalitet och 
miljö i vår verksamhet. Att föreslå eller ut-
föra miljöförbättrande åtgärder hos våra 
kunder är något vi därvidlag satsat på. Vi 
har också uppnått de målen under fjolåret 
vilket är jätteroligt att kunna konstatera. 
Vi fortsätter på den vägen också under 
detta år. Att erbjuda miljöförbättrande 
åtgärder, som sänker energikostnaderna, 
tror vi har den absolut bästa effekten för 
miljön. Och våra kunders plånböcker.

Med detta sagt önskar jag er alla en 
riktigt behaglig vår!

Elektro-Emanuel står stabilt trots 
osäkra tider. Kreditupplysningsföreta-
get UC korar nu företaget  till det mest 
välskötta i branschen. Och bland de 
100 mest trygga och välskötta bolagen i 
hela landet!

– Vi är förstås väldigt glada över den 
här utmärkelsen,  säger Jan Florén, VD 
på Elektro-Emanuel.

Resultatet av UC:s kontroll är att Elektro-
Emanuel  placerats i riskklass fem. Sanno-
likheten för att något skulle gå fel med ett 
dylikt företag uppskattas till 0,1 promille.

– För våra samarbetspartners, kunder och 
leverantörer är det givetvis tryggt att veta, 
att man kan lita på oss, vilket förstås också 
är viktigt för våra egna medarbetare, säger 
Jan Florén.

I UC:s kontroller av landets omkring en 
miljon företag ingår många olika faktorer. 
Bland annat nagelfars ägarna till bolagen:

– De måste vara helt prickfria, det är ju 
alltid personerna bakom ett företag man 
egentligen gör sina affärer med, förklarar 
Amir Pasbakhs på UC.
Även bokslut, investeringar och hur betal-
ningarna sköts granskas. Och då noteras inte 
bara betalningsanmärkningar utan även hur 
snabbt man betalar sina räkningar. Alltså om 
dessa betalas före förfallodagen eller inte. 
Tillsammans utgör uppgifterna grunden för 
klassningen. Och för att hamna överst krävs 
toppbetyg på samtliga poster.

– De ligger i den absoluta toppen, utan 
jämförelse bäst i sin bransch, konstaterar 
Amir Pasbakhs, informatör på UC.

Skål!  Elektro-Emanuels ägare, fr v Mats Olofsson, Jan Florén, Anders Emanuelsson och 
Hasse Thomasson, gläder sig över UC:s utmärkelse.

UC:s bedömning av Elektro-Emanuels kreditvärdighet:

Bästa medarbetare 
– och partners!



Elnotan kan nästa halveras i fabriken. 
Och energiförbrukningen i villan kan 
minskas med över 70 procent. 
Elektro-Emanuels energiexpert Jarl 
Nilsson kunde presentera häpnadsväck-
ande siffror när tankesmedjan North 
Sea SEP hade konferens i Varberg.

Det var under ett seminarium på den tre da-
gar långa konferensen i februari om hållbar 
energiplanering som Jarl Nilsson berättade 
om Elektro-Emanuels arbete. Deltagare från 
de sju länder i Nordsjöregionen, som ingår 
i tankesmedjan, fick inblick i hur Elektro-
Emanuel arbetar med att kartlägga energi-

förbrukningen. I kontorshus, fabriker, bostä-
der, skolor och villor. 

– Möjligheter att spara energi finns alltid, 
även i helt nya byggnader kan man minska 
energiförbrukningen radikalt, berättade han.

Underbyggt med statistik från 144 energi-
kartläggningar fortsatte han att berätta om 
hur man  på exempelvis en industri kan hitta 
utrustning som inte används men ändå är 
inkopplad och drar ström:

– Där har vi den snabbaste och enklaste 
besparingen, bara att dra ur sladden, berättar 
han för en road publik.

Jarl Nilsson kunde också peka på häpnads-
väckande resultat av olika åtgärder, oftast 

rörande värme, ventilation och belysning. 
Sparbankens huvudkontor i Varberg kunde 
exempelvis minska energiförbrukningen 
med 46 procent motsvarande drygt en halv 
miljon kronor.

– Investeringarna är mycket lönsamma, 
det kan bli vinst direkt, berättade han.
Han har också exempel på energisparåtgär-
der som i början inte verkar ha fungerat:

– Men då vi kontrollerar och justerar in 
anläggningen har vi hittills alltid lyckats få 
dem mer lönsamma än vad kalkylerna visat, 
säger han. 
Förutom Elektro-Emanuel deltog också 
Södra Cell, Varbergs Bostad och Varberg 
Energi i seminariet.

Fler nya jobb igång
• Fjärrvärmeinstallation, Halmstads

   reningsverk
• Ullareds reningsverk, Ullared

• Pumstation Källargatan, Älmhult

• Planbelysning, Kaparevallen, Kba

• Carspect, bilprovning, Varberg

• Brandlarm, boendepaviljonger, Eslöv

• Träslövs Församling

• Högspänningsinstallation Vombverket,                     

   Sydvatten    

Varbergs Sparbank, 
huvudkontor
 Elbesparing: 46% 
Fjärrvärmebesparing: 45% 
Minskad kostnad: 555 000:-

Trivashuset, Varberg 
Elbesparingng: 24% 
Gasbesparing: 46%
Minskad kostnad: 146 000:-

Colorama, Varberg
 Elbesparing:12% 
Minskad kostnad: 30 000:-

Sparbanken, Horred
Elbesparing 42% 
Minskad kostnad: 30 000:-

”Spara energi 
  är alltid 
  möjligt”

Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel, föreläste om möjligheterna 
att spara energi på Nordsjöländernas tankesmedja.

De satsade på sparåtgärder
– så lyckat blev resultatet     

  Byggnadstyp  Max    Medel

  Villor   71%         25%
  Hyreshus  65%     27%
  Kontor/butiker  70%     43%
  Skolor/Äldreboende 56%     24%
  Affärslokaler  47%     35%

Elektro-Emanuels energiexpert på Nordsjökonferens:

Efter 144 kartläggningar 
– så mycket energi går att spara



Elektro-Emanuel höjer ribban när det 
gäller förslag på miljöförbättrande 
åtgärder till kunderna. I år ska förslag 
ges motsvarande åtta miljoner färre 
kWh.

–  Minskad miljöbelastning är något 
vi ständigt måste sträva efter, säger Jan 
Florén som är nöjd med att fjolårets 
mål uppfylldes med råge.

Under 2011 föreslogs miljöförbättrande 
åtgärder motsvarande drygt 8,2 miljoner 
kilowattimmar. Och åtgärder hos kunder 

gjordes motsvarande 614 000 kWh. Vilket 
gott och väl uppfyllde de mål som satts upp.

Bara när det gäller ett av kvalitetsmålen 
finns mer att bevisa. Målet att minska brister 
i tidredovisningen så att 85 procent av veck-
orna var felfria uppnåddes inte. Totalt var 
30 veckor felfria. Av de 2654 tidsedlar som 
lämnats in var knappt fyra procent behäftade 
med fel.

– Vi måste bli tydligare på den här punk-
ten och formulerar därför om målet, säger 
Jan Florén.

Årets mål för kvalitet är:
• Minst 98 procent av samtliga tidredovis-
ningar ska vara felfria.
• I minst 90 procent av projekt med lokal 
förankring ska avslutningsmöten hållas med 
slutanvändare.
För miljön gäller följande mål under 2012:
• Förslag på miljöförbättrande åtgärder  
motsvarande 8 000 000 kWh ska ges till 
kunderna.
• Miljöförbättrande åtgärder motsvarande 
600 000 kWh ska genomföras hos kunderna.

E-handeln växer så det knakar. Och 
det gäller även fönster. Vilket fått Vil-
lafönster, som ingår i Varberg Trä, att 
storsatsa på nya lokaler.

– Nu får vi försäljning och logistik 
under samma tak i bra lokaler, kon-
staterar Mattias Johansson, delägare i 
bolaget.

Redan i november startade Elektro-Emanuel 
jobbet med de elektriska installationerna i 
den 5100 kvadratmeter stora byggnaden på 
Varberg Nord. Allt från kraft och belysning 
till brandlarm och styrsystem.

– Som mest har vi varit fyra man på job-
ben som jag tycker har fungerat väldigt bra, 
säger Emil Andersson, ledande montör på 
bygget.
Även Mattias Johansson kan nu glädja sig 
åt att investeringen på dryga 30 miljoner 
kronor snart är körklar:

– Vi får ju mycket bättre arbetsförhållan-
den, hittills har vi hyrt ett kallager och haft 
själva kontoret på Varbergs Trä, det här blir 
ett lyft för oss, säger han.
Bergvärme kombinerat med fläktar i taket 
och närvarostyrd belysning spar också på 
energin. Satsningen hänger ihop med den 

starka utvecklingen av handeln på nätet:
– Flera år i rad ökade vi försäljningen med 

20-25 procent, berättar Mattias Johansson.
I huvudsak blir lagret, med mellan 6000 
och 7000 fönster, i fortsättningen basen för 
försäljningen på nätet. Men man har också 
förberett för att besökare ska kunna beskåda 
fönstren; tillverkade i egen fabrik i Nybro 
samt i Lettland:

– Vi kommer också att ha en utställnings-
lokal när allt är klart här, berättar Mattias 
Johansson på Villafönster beredd att snart 
börja skicka fönster från det nya fräscha 
lagret på Varberg Nord.           

Emil Andersson, ledande montör och Mattias Johansson, på Villa-
fönster i Varberg.

Målfokus på miljöåtgärder under 2012

Över 6 000 fönster ryms...                                                                        ... i Villafönsters nya ”Sverigelager” i Varberg.

Fönster på nätet
från nytt lager
i Varberg
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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

Glatt flyttkalas
i Kungsbacka

Niklas Enoksson stod beredd med välkomstdrycker...

och Caroline Johansson serverade.

Nya, fräscha lokaler att beskåda och samkväm där gäster som Kerstin Weingård och Bertil Johansson liksom Therese Christenson trivdes...

From the Cradle underhöll...

Ingvar Henriksson, Sätila Bygg, 
ordnade renoveringen.

Tommy Eliasson, projektledare på 
Sandå Måleri, studerar färgsättning.

Christer Ingvarsson fick många 
blommor att hantera under kvällen.

VD Jan Florén och Peter Berglund 
skålar för de nya lokalerna.

Elektro-Emanuel har flyt-
tat söderut i Kungsbacka, 
till Inlag. På inflyttnings-
festen för några veckor 
sedan beundrades de nya 
lokalerna:

– Jättefint och ett per-
fekt läge i stan, var ett av 
de vanligaste omdömena. 

Fastigheten köptes i våras 
och har sedan dess byggts 
om och renoverats. Detta 
kunde såväl den egna perso-
nalen som inbjudna kunder 
och leverantörer konstatera. 
Inte oväntat stannade in-
spektionsrundan upp vid det 
skinande omklädningsrum-
met. Med bastu och dryck-

eskyl infann sig otvivelaktig 
lyxhotellkänsla.

– Vi har redan testat bas-
tun flera gånger, berättade 
Christer Ingvarsson, särskilt 
nöjd platschef i Kungsbacka.
Han hade också anledning 
till belåtenhet med den 
levande musiken, ett blues-
rockband där sonen Robert 
hanterade trummorna. 
Gästerna fick sig en massa 
klassiker till livs, däribland 
covers på Jimi Hendrix och 
ZZ Top.
I fastigheten på 900 kva-
dratmeter finns förutom 
Elektro-Emanuel också tre 
hyresgäster. Samt utrymme 
för ytterligare en.


