
Vinterkylan  har trappat upp jakten på energitjuvarna. På Elektro-Emanuel leds den 
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Islossning för energisparande:

Fler medarbetare söks

Bästa medarbetare
– och kunder!
Vi har lämnat ett tufft år bakom oss. Även 
om 2009 ekonomiskt sett blev ett bra år. 
Det kan väl tyckas märkligt i en lågkon-
junktur men så baserar sig också resultatet 
på försäljningen när hjulen rullade som 
snabbast. Framöver får vi inrikta oss att 
leva på jobb sålda i dåliga tider.

I dag har vi att göra med en avvaktande 
marknad. Det skulle behöva komma ut be-
tydligt fler förfrågningar för att allt skulle 
vara frid och fröjd. Planer för investeringar 
saknas inte men de skulle också behöva 
sättas i verket. Exempelvis behöver också 
Kungsbackas över 2 000 planerade nya 
bostäder börja byggas.  

Efter en lång och kall vinter är det väl nu 
uppenbart för alla att energi är något man 
måste hushålla med. Inte bara för miljöns 
utan även plånbokens skull. I fjolårets 
miljömål tog vi fasta på detta. Genom 
att hjälpa våra kunder med både förslag 
och genomförande av energibesparande 
åtgärder räknade vi med att bäst kunna 
göra något för miljön. Glädjande nog kan 
vi konstatera att utfallet överträffade alla 
våra förväntningar. Vilket resulterat i att vi 
nu också rekryterar ytterligare medarbe-
tare till vår energiavdelning.

Vi gör även en del andra personalför-
ändringar. Vår ansvarige i Kungsbacka, 
Mats Olofsson, blir nu inköpsansvarig på 
huvudkontoret i Veddige. Ny arbetsledare i 
Kungsbacka blir nu också Johan Ågersten. 
De ska känna sig välkomna till sina nya 
arbetsuppgifter.

Med våren i sikte hoppas jag slutligen på 
ett riktigt bra år för oss alla – medarbetare 
som kunder!

Den bistra vintern fick energipriserna 
att rusa. Liksom intresset för att spara 
på energin. För att möta det behovet re-
kryterar nu Elektro-Emanuel medarbe-
tare till Energiavdelningen. 

– Vi vill kunna hjälpa så många som 
möjligt av våra kunder att bli energief-
fektiva och därmed bidra till lägre ut-
släpp, säger Jan Florén, vd på Elektro-
Emanuel.

Under några morgontimmar i december steg 
elpriset till rekordnivåer på över 14 kronor 
kilowattimmen. Och nästan lika dyr var elen 
vid några tillfällen i februari. I kombination 
med den ovanligt långa och kalla vintern har 
detta lett till ett än större intresse för energi-
sparande. Det märks inte minst av på Elek-
tro-Emanuels energiavdelning:

– Många blir förvånade över hur mycket 
det går att spara och hur snabbt investering-
arna betalar sig, säger Jarl Nilsson, energiex-
pert på Elektro-Emanuel.

Elektro-Emanuel anlitas också av allt fler 
företag och fastighetsägare för att kontrol-
lera och analysera energianvändningen. Inte 
minst Boverkets nya byggregler,  som trädde 
i kraft vid årsskiftet, skapar efterfrågan på 
energibalansberäkningar vid nybyggnation.
 I vissa fall har ett besök av Jarl Nilsson re-
sulterat i lönsamma besparingar direkt.
Under en energibesiktning kunde exempel-
vis fläktar stängas av och drifttiden för venti-
lationsaggregatet ändras. Vilket gav kunden 
en direkt besparing på 20 000 kronor.

– Väldigt lönsamt, det besöket betalade sig 
ju många gånger om, säger han.

Men även i de fall där kunder föreslagits in-
vesteringar för att få ner sin konsumtion har 
det inte sällan gett ett bättre resultat än det 
man först räknat med. Vissa har fått se sin 
återbetalningstid halverad jämfört med den 
ursprungliga kalkylen:

– Till viss del beror det på att energipri-
serna ökat, men också på att energitjuvar ofta 
upptäcks under resans gång, vi letar ju hela 
tiden aktivt, säger Jarl Nilsson. 



Energibesiktningen visade 
att Trivas-huset, med kon-
tor och butiker, hade en låg 
energianvändning jämfört 
med liknande byggnader. 
Målet blev därför också 
blygsamma 50 000 kronor 
i årlig energibesparing. Åt-
gärderna gällde ombygg-
nad av ventilationsaggre-
gatet och ny övergripande 
styrning för alla installatio-
ner. En investering på 415 
000 kronor som beräknades 
vara återbetald inom åtta år. Men facit blev 
mycket bättre än så. 

Den faktiska årliga besparingen har 
visat sig bli 100 000 kronor och åter-
betalningstiden har halverats. 

Sparåtgärderna kostade mindre, men 
gav mer. Elektro-Emanuels prognos 
slog fel – resultatet blev betydligt bättre 
än väntat.

– Nu går vi vidare med att göra alla 
våra kontor energisnåla, säger Per Ric-
hardsson, vd i Varbergs Sparbank.

Som enda miljöcertifierad bank i Varberg 
beslöt man för två år sedan att ta ett rejält 
grepp om sin energiförbrukning. Elek-
tro-Emanuels energiexpert Jarl Nilsson 
anlitades för en djupdykning i bankhusets 
energibehov:

– Analysen visade att det fanns stora 
möjligheter till besparingar och därmed 
minskade koldioxidutsläpp, berättar han.
En del kunde åtgärdas direkt; som att med 
en enkel knapptryckning sänka temperatu-
ren i värmeslingan utanför banken. Totalt 
skulle energikostnaderna kunna minska 
med 358 000 kronor och 31 ton koldioxiud-
utsläpp årligen. Detta till ett takpris av 1,8 
miljoner kronor. Sparbanken beslöt att satsa 

och arbetena körde igång under 2009. Styr- 
och övervakningssystem uppdaterades med 
fler och bättre mätpunkter. Fläktmotorer 
utrustades med frekvensstyrning, värme-
systemet justerades in och på flera ställen i 
huset installerades ny belysning. Liksom att 
tak tilläggsisolerades.  Trots extra åtgärder, 
som byten av radiatortermostater, viss om-
byggnad av ventilation med mera,  slutade 
ändå notan på 100 000 kronor mindre än 
beräknat.
Men än mer intressant; besparingen i 

energikostnader och utsläpp blev trots detta 
mycket större. Och återbetalningstiden sjönk 
från 5,5  till 3,8 år.

–  En del kan ju förklaras av stigande 
energipris, men man  måste också ha vissa 
marginaler, vi göra inga glädjekalkyler, 
säger Jarl Nilsson.
Resultatet är ändå förvånande, åtminstone 
för de ansvariga på banken själva:

– Jag trodde nog det skulle bli svårt att 
uppnå målen, medger Lars Nilsson, miljöan-
svarig på Sparbanken.

TEMA – energisparprojekten som slog rekord och blev bättre än väntat

Kalkylen som sprack:

Banken
sparade
mer!

Fler nya jobb igång
• Bengt Ahlgren, kontorshus, Göteborg
• Uppgradering styranläggning, Fjärås
   Bräcka, Kungsbacka
• Brandlarm, barnstugor, Mölndal
• Brandlarm, Linstugan, Kungsbacka
• Brandlarm,  Grannstugan, Kungsbacka
• Brandlarm, Gottkärrs kursgård, Kba
• Styranläggning, Varlaskolan, Kba
• Värmeåtervinning, Gässlösa, Borås
• Reception, Marks kommunhus, Kinna
• Avloppspumpstation, Frufällan, Borås
• Styranläggning, Härlanda Tjärn, Gbg
• Ombyggnad sandfång, Sjölunda Reningsverk,     
   Malmö
• Apparatskåp, Kungsängsverket, Uppsala
• Yttre el Coop Breared, Varberg

Fr v Jan Florén, vd Elektro-Emanuel, Lars Nilsson, miljöansvarig, Sparbanken, Jarl Nils-
son, energiexpert Elektro-Emanuel samt Sparbankens vd Per Richardsson.

Jarl Nilsson kunde presentera ett glädjande
resultat av åtgärderna på Sparbanken.

Anrik bank som satsar framåt och spar såväl 
miljö som pengar.

Sparbanken i Horred
får miljövänlig värme
Varbergs sparbank vill också göra sina övriga kontor mer 
energisnåla. På Sparbanken i Horred har detta arbete påbörjats. 
Fastighetens energianvändning är i dag normal jämfört med 
andra liknande byggnader. Men beslut har ändå tagits på att byta 
ut en gammal panna till en luft/vatten värmepump. Liksom att 
behovsstyra ventilationen samt få en central driftbevakning. In-
vesteringen  ger  en årlig minskning på två ton koldioxidutsläpp 
samt 24 000 kronor lägre energikostnader.

Återbetalningstiden halverades

Åtgärderna i Trivas-huset gav dubbelt så mycket.

Första besöket
sparade 20 000
Redan vid energibesiktningen upptäck-
tes att fläktar för kylning av trycklufts-
kompressor, som används för återvin-
ning av värme, gick i onödan. Även 
drifttiden för kontorets ventilationsag-
gregat behövde ändras. Dessa enkla 
åtgärder kunde utföras direkt. Med 
en energibesparing på totalt 19 000 
kWh/år motsvarande 6,9 ton mindre 
koldioxidutsläpp och 20 000 kronor i 
årlig besparing.

Resultat direkt vid energibesiktningen.

Elektro-Emanuel har fått uppdra-
get att installera Mölndals första 
”Green Building”. När en av landets 
ledande teknikkonsultföretag, Bengt 
Dahlgren AB, låter bygga nytt är 
målen högt satta. Kontorshuset i sex 
plan, där 180 anställda ska få plats, 
blir riktigt energisnålt. Energian-
vändningen per kvadratmeter beräk-
nas till 55 kWh, en halvering av det 
Boverket kräver i sina byggnormer.
  – Det blir en väldigt intressant 
byggnad, ett riktigt hightech-hus, sä-
ger Hasse Thomasson, projektledare 
på Elektro-Emanuel.
Bygget på Krokslätts fabriker beräknas sys-
selsätta sex till åtta elektriker från försom-
maren till årets slut. Då ska kontorshuset 

stå färdigt för inflyttning. Elektro-Emanuel 
svarar för samtliga elinstallationer i huset 
som underentreprenör till byggföretaget 
och totalentreprenören MVB Väst AB.

Grönaste kontoret i Mölndal

Elektro-Emanuel installerar grönt kontorshus.

Även Sparbanken i Horred blir energisnål.

Miljömål 
infriades 
med råge
Verkligheten överträffade målen. I år 
höjer därför Elektro-Emanuel ribban 
flera hack.
Nu ska kunderna få förslag på miljö-
förbättrande åtgärder motsvarande 
500 ton CO2. Och åtgärder genom-
förda motsvarande 50 ton CO2.
Inresset för att spara energi var betydligt 
större än vad Elektro-Emanul räknat med. 
Fjolårets mål på att föreslå miljöförbätt-
rande motsvarande 120 ton CO2 stämde 
inte alls. Det blev hela 540 ton. Likaså 
med genomförda åtgärder. Målet var att 
genomföra åtgärder motsvarande 30 ton 
minskade utsläpp. Men det blev istället 48.
   – Det här gör ju att vi kan höja våra am-
bitioner, det är ju väldigt vettigt att hjälpa 
till med att hushålla med energin, det är 
så vi kan göra de absolut största miljöin-
satserna, säger Jan Florén, vd på Elektro-
Emanuel. 
Ifjol sattes även målet att ta fram en le-
dande montörsutbidning vilket också upp-
fylldes. Det gällde nästan också målet att 
utöka förslagsverksamheten till 25 skarpa 
förslag. Det blev 18 förslag vilka å andra 
sidan också till stor del genomförts. Som 
kvalitetsmål satsar nu Elektro-Emanuel 
på förbättrad lagerhantering och minskade 
egenförvållade returer:
o Lagret ska ha minskat med 10% för års-
skiftet
o Returerna ska minska med 10% under 
första halvåret.
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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
Kabelgatan 16
434 37 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

Efter 36 år i Kungsbacka byter 
filialchefen Mats Olofsson ar-
betsplats och blir inköpsansvarig 
på huvudkontoret i Veddige.

– Att prova på ett nytt om-
rådska bli intressant, dessutom 
får jag närmare till jobbet, säger 
han.
Nyordningen i Kungsbacka 
innebär att det förutom arbets-
ledaren Christer Ingvarsson 
tillsätts ytterligare en arbetsle-
dare. Det blir Johan Ågersten 

som arbetat 10 år som elektriker 
på Elektro-Emanuel. I vår av-
slutar han en tvåårig utbildning 
till elingenjör i Helsingborg 
och flyttar tillbaka till sin gamla 
arbetsplats i Kungsbacka:

– Ett spännande jobb tackar 
man ju inte nej till, säger han.
Den nya organisationen gäller 
från den 1 juni. Vår nuvarande 
inköpare Sven-Åke Johansson 
går i pension under sommaren.

Surfa
in på
Elektro-
Emanuels
nya hem-
sida!

Växeln, hallå, hallå...

Ny växel. Anita Svensson svarar på huvudkontoret.

Lättare att navigera i och med fler funktioner.
Via Elektro-Emanuels nya fräscha hemsida går det nu också 
enkelt att beställa service av hushållsmaskinen.

Arbetet med att förnya hemsidan började i höstas och i februari kunde 
en splitter ny sida tas i drift. Till skillnad från tidigare har nu även 
hemsidan blivit interaktiv. Det går alltså att kommunicera med Elektro-
Emanuel direkt via hemsidan. Vilket kan underlätta för många kunder 
som Elektro-Emanuel servar inom hushållssektorn. Från att fel anmälts 
på exempelvis  tvättmaskinen kontaktas man inom två dygn av någon av 
Elektro-Emanuels servicetekniker.
Den nya hemsidan ger också större möjligheter till uppdatering:
   – Vi hoppas att löpande ska kunna lägga ut nyheter från oss som gör 
sidan ständigt aktuell, säger Jan Florén.
Den nya hemsidan har byggts och designats av Christian Grönlund som 
även är elektriker på Elektro-Emanuel.

Ansiktslyft på nätet

Kungsbackatrio 
får nya uppdrag

Nyordning i Kungsbacka. Christer Ingvarsson får sällskap av 
Johan Ågersten som blir arbetsledare i Kungsbacka. Mats Olofs-
son (mitten) flyttar till huvudkontoret och blir inköps-
ansvarig.

Nu blir det ännu enklare att nå rätt person på Elektro-
Emanuel. En ny televäxel knyter ihop filialerna och den 
som ringer riskerar aldrig att ha gjort detta förgäves.

– Vi ska bli duktigare och snabbare på att svara våra 
kunder, säger Jan Florén.
Centrex är en telefonväxel som finns i själva telenätet. 
Såväl fasta som mobila telefoner hanteras via växelsys-
temet som tas i drift nu i vår.

Elektro-Emanuel är medarrangör då elmässa an-
ordnas för tredje gången på gymnaiseskolan PS  i 
Varberg. Mässan arrangeras den 15 april och vän-
der sig till elever, leverantörer och branschfolk.


