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Elektro-Emanuel nyanställer igen

Framtidstro för fem

Bästa medarbetare 
– och kunder!

Liksom vädret kan vara rätt oförutsägbart 
och omväxlande består oron på 
marknaden vilket gör framtiden rätt 
svårbedömd. Men hittills tycker jag 
att vi på Elektro-Emanuel ridit ut 
lågkonjunktur och finansoro på att rätt 
så bra sätt. Vi har inte haft så mycket av 
neddragningar och i dagsläget saknas inte 
arbetsuppgifter ute på fältet. 

Många förfrågningar gör att det också 
finns en hel del jobb att räkna på framö-
ver. Samtidigt stiger nu råvarupriserna 
igen, exempelvis har priset på koppar 
fördubblats inom loppet av ett år.

Allt fler tecken tyder således på att en 
vändning är på gång.

I det läget väljer vi att satsa på framtiden. 

Detta i form av flera nyanställningar. 
De ska känna sig hjärtligt välkomna till 
oss! Bland annat ökar vi vår kapacitet på 
energiavdelningen genom anställning av 
ytterligare en energiingenjör. Att kunna 
erbjuda våra kunder förslag på energi-
sparande har visat sig vara uppskattat. 
Frånsett miljöaspekten finns rent ekono-
miskt stora vinster att hämta hem genom 
att göra åtgärder på detta område.

Det är känns också bra att kunna konsta-
tera att våra anställda trivs och stannar 
kvar hos oss. Inte mindre än sju av våra 
medarbetare firar 25 år på Elektro-Ema-
nuel. Även våra två medarbetare som i 
juni blir pensionärer har många år bakom 
sig i Elektro-Emanuel. Så är det också vår 
ambition att skapa en miljö på företaget 
som är stimulerande och utvecklande för 
våra medarbetare. Motiverade och kom-
petenta medarbetare är också nyckeln till 
nöjda kunder.

Med detta vill jag önska er alla en trevlig 
(mid)sommar!

Elektro-Emanuel har ridit ut lågkon-
junkturen och nyanställer igen.
Nu ökar personalstyrkan med fem 
personer.

– Vi måste våga tro och satsa på fram-
tiden, säger Jan Florén, vd på Elektro-
Emanuel.
En växande efterfrågan får företaget att 
satsa och nyanställa. Flera tecken tyder på 
en vändning och ökande behov:

– Men ett problem kan vara att få tag i rätt 
kompetens, förklarar Jan Florén.
Elektro-Emanuel har exempelvis länge sökt 
ytterligare en energiingenjör till sin starkt 
växande energiavdelning. Först nu har detta 
lyckats.
Behovet av fl er medarbetare gör också att 
man även beslutat bygga ut kontorsdelen vid 
huvudkontoret. Någon gång i höst ska tre 
nya kontorsrum samt ett nytt konferensrum 
kunna tas i bruk.
Gustav Qvist är en av de nyanställda som 

fick jobb direkt efter avslutad utbildning till 
elektriker:

– Det känns väldigt skönt, säger Gustav 
som är färdig elektriker efter fyra år på 
gymnasieskolans elprogram.
Nu är Elektro-Emanuel, som bistått med 
praktisk erfarenhet under utbildningen, 
ingen helt ny bekantskap för honom. Inte 
heller för Sonny Terner som tidigare job-
bade på Elektro-Emanuel innan han hittade 
kärleken och fl yttade till Arboga. Men nu 
har han tagit familjen med sig och ånyo 
blivit anställd:

– Jag har också legat på, för jag ville 
verkligen tillbaka, här trivs jag som fisken i 
vattnet, säger han.
Han blir anställd i Kungsbacka där syssel-
sättning knappast kommer att saknas:

– Nej, vi har fullt upp, fram till årsskiftet 
kan jag inte se några som helst problem 
på den fronten, säger Christer Ingvarsson, 
arbetsledare i Kungsbacka.

Åter från Arboga, till avdel-
ningen tele, larm, säkerhet i 
Kungsbacka: Sonny Terner

Direkt från skolbänken 
på det fyraåriga elpro-
grammet i Varberg:
Gustav Qvist 

Direkt från skol-
bänken, utbildad ener-
giingenjör på Campus, 
Varberg: Stefan Collstedt

Återanställd elektri-
ker i Kungsbacka: 
Viktor Andersson

Anställd som lärling i 
Kungsbacka: Rasmus 
Sävås



Klarar nybyggnationen energibalan-
sen?
Svaret ger Emil Borén, energiingenjör 
på Elektro-Emanuel.

– Uppgifter om byggnadens konstruk-
tion och tekniska system beräknas 
och förs över i ett datoriserat simule-
ringsprogram. Resultatet kan sedan 
jämföras med Boverkets byggregler, 
förklarar han.  

Sedan årsskiftet 2010 måste en energiba-
lansberäkning utföras för nästan all ny- och 
tillbyggnation. Bakgrunden är de krav på 
hur mycket energi byggnader numera får 
använda. Energibalansberäkningen måste 
därför göras redan i projekteringsstadiet för 
att kontrollera om kraven uppfylls. Syftet 
är att hushålla med energin för att klara de 
miljömål som samhället satt upp. 

– Vid bygganmälan krävs numera att huset 
klarar kraven, fastslår Emil Borén.
I början av 2009 skärpte dessutom Bover-
ket kraven. Ett hus som ska värmas med 

el, exempelvis via värmepump, får numera 
använda maximalt 55 kWh per kvadratmeter 
och år. Det finns dessutom begränsningar 
på hur stor eleffekt som får installeras för 
värmeproduktion:

– För mindre villor kan det ibland vara 
svårt att hitta ett system för värme, varmvat-
ten och ventilation som tillsammans klarar 
eleffektkravet. Man kan inte länge välja vad 
som helst, säger Emil Borén.
Men vanligast är ändå att hans beräkningar 
ger grönt ljus för husbygget. Då har värden 
på byggnadens konstruktioner med isole-

ringstjocklek samt uppgifter om ventilation 
och värmesystem med mera lagts i vågskå-
len. Och sedan stoppats in i datorn där ett 
specialprogram simulerat fram energiåt-
gången.

– Konstruktionerna och värmesystemen 
är i dag så pass bra att de fl esta nybyggen 
klarar kraven, säger Emil Borén.
Men om så ändå inte blir fallet är katastro-
fen knappast ett faktum:

– Hittills har jag aldrig träffat på ett enda 
fall som inte varit relativt lätt att åtgärda, 
ofta handlar det om korrigeringar av 
uppvärmnings- eller ventilationssystemet, 
självklart ger vi förslag på vettiga åtgärder 
som kan sänka förbrukningen och kostna-
den, konstaterar Emil Borén.

Byggnadens energianvändning ska också 
mätas under en sammanhängande 12- må-
naders period för att verifiera värdena i 
energibalansberäkningen. Uppföljningen ska 
vara avslutad senast två år efter att byggna-
den tagits i bruk och kan göras i samband 
med en energideklaration.

Han beräknar energibalansens viktiga värden

Emil Borén har koll på energibalansen.

På Fjärås Bräcka, en grusås från istiden, 
ligger Kungsbackas smått unika vatten-
verk. Vattnet som strömmar ut härifrån till 
kommunens 60 000 abonnenter är nämli-
gen en ren naturprodukt. Ingen klor, inga 
andra tillsatser utom en dos UV-ljus och lite 
natriumlut.

– Det måste vi tillsätta för att hålla bakte-
riefritt och höja ph-värdet från 7,1 till 8,2, 
förklarar Erling Johansson drifttekniker på 
verket.
Råvaran hämtas till övervägande del från 
sjön Lygnern, precis nedanför bräckan. 
140 liter i sekunden pumpas 30 meter upp 
till toppen och infiltreringsbassängerna. 

Därifrån vandrar vattnet ner genom åsens 
tjocka gruslager under förvandlingen till 
rent grundvatten. Vilket kan ta uppåt tre 
månader.

– Det blir ett naturligt reningsverk i som 
en jättestor gryta, lerlager vid sidorna av 
åsen gör också att inget vatten rinner till-
baka i sjön, liksom att sjövattnet inte rinner 
in i åsen, berättar Erling Johansson. 

Huset på åsen byggdes 1994 och även då 
utförde Elektro-Emanuel installationerna. 
Tillsammans med Bjarne Johansson på 
Systeminstallation har nu Elektro-Emanuels 
Mats Gustavsson bytt ut den elektroniken.

Båda vittnar om ett hektiskt arbete:
– Väldigt intensivt, inget får ju stängas av 

som stör driften, det gäller att ha planerat 
jobbet noga, säger de.
Därför görs också jobben i etapper. På tur 
står renoveringen av de 17 tryckstegrings-
stationerna. Även de ska få nya styrsystem 
installerade vilket beräknas vara klart före 
årets slut. 

Under tiden fortfar de sex pumparna att 
leverera uppåt 420 liter i sekunden naturligt 
renat vatten till kungsbackabornas fromma.
Vilket lär fortsätta med de nya systemen 
installerade – störningsfritt.

Erling Johansson, drifttekniker, Mats Gustavsson, ledande montör Elektro-
Emanuel, Bjarne Johansson,Systeminstallationer, Anders Rahmn, projekle-
dare Elektro-Emanuel och Ulf Carlsson, driftchef VA-verket.

Även naturligt renat vatten behöver elektronik för att nå 
sina konsumenter. Och Kungsbacka kommun satsar i år 
stort på att byta ut VA-verkets styr- och reglersystem.
Ett jobb som utförs av Elektro-Emanuel som underleveran-
tör till Systeminstallation.
– Vi är väldigt nöjda med våra leverantörer, jobben har 
fl utit på över förväntan, säger driftchefen Ulf Carlsson.

Nytt styrsystem för livsviktigt vatten

Färskt
och friskt
från Fjärås

Erling Johansson kan styra verket. – Allt är nytt, visar Mats Gustavsson. 

ringstjocklek samt uppgifter om ventilation ringstjocklek samt uppgifter om ventilation 

energibalansens viktiga värden viktiga värdenenergibalansens



Församlingshemmet i Skene 
drabbades av hussvamp och 
fick rivas. Men nu växer ett 
nytt och smakfullt upp precis 
vid kyrkan.
   – Man har gjort bra mate-
rialval, huset ska ju fungera 
i många år, säger Stefan 
Andersson, församlingens 
projektledare för bygget, på 
CA consultadministration 
AB.
Här finns paneler i cederträ och 
gedigna ekdörrar. Och inte heller 
saknas det tekniska finesser på 
elsidan. Elektro-Emanuel, som 
står för allt elarbete, installerar 
bland annat det programmerbara 
belysningssystemet KNX.
   – Med detta kan många olika 
funktioner styras, exempelvis 
vilken sorts belysning man vill 
ha vid olika tillfällen eller om 
man kanske vill att filmduken 

ska gå ner, berättar Tobias Selin 
som är ledande montör på byg-
get.

Tillsammans med några andra 
elektrikerkollegor är han i 
dagarna inne på sluttampen i 
jobbet med det nya församlings-
hemmet. En suterängbyggnad 
i två våningar på drygt 900 
kvadratmeter som är dockad 
ihop med kyrkan. Kontor och tre 
olika samlingssalar inryms i det 
nya församlingshemmet. En hiss 
mellan planen och förbindelse-
gång direkt till kyrkan ger också 
rörelsehindrade full tillgänglig-
het.
   – Församlingen har en omfat-
tande verksamhet för alla åldrar 
så gott som veckans alla dagar. 
Den stora salen kan också 
hyras ut för exempelvis bröllop 
och dopkaffe, berättar Stefan 
Andersson.

Han är nöjd med hur bygget 
fortskridit i generalentreprenö-
ren Tage & Söners regi. Liksom 
jobbet med elinstallationerna:
   – Elektro-Emanuel har haft 
en bra ledning med Anders 

Emanuelsson, jag tycker det har 
fungerat utmärkt med elektri-
kerna, säger han.
Det nya församlingshemmet 
beräknas kunna tas i bruk i 
augusti.

Fler nya jobb igång

• Brandlarm, Tölö servicehus, Kungsbacka
• Driftövervakning, Borås lasarett
• Gatubelysning, Fagervallen, Hindås
• Dagvattenpumpstation, Torslanda, Gbg
• Stolpbelysning, Björkris etapp 3, Kba
• Dagvattenpumpstn, väg 180, Alingsås
• Lerkils reningsverk, Kungsbacka
• Tryckstegringsstation, Kyvik, Kungsbacka
• Tryckstegringsstn, Valhall Park, Ängelholm
• Lägenheter, Bankoxen, Varberg

 viktiga värden

Fina finesser

när församling

bygger nytt

Joakim Ekberg och Tobias Selin är två av elektrikerna på bygget i Skene.

Marks kommun får ett nytt ansikte 
utåt. Och nya hyresgäster i form av 
Skatteverkets ooch Försäkringskas-
sans servicekontor.
I vår har hela entrén och receptionen 
byggts om och 350 kvadratmeter är 
infl yttningsklara i juni. Installatio-
nerna av kraft, belysning och data har 
Elektro-Emanuel i form av Claes-Gö-
ran Skoglund svarat för.

– Frånsett att vi stötte på asbets har 
ombyggnaden fungerat bra, vi har haft 
duktiga yrkesmän på plats, säger Erik 
Glansin, kommunens projektledare. 

Entré för nya kommunala kablar i Mark

• Tryckstegringsstation, Kyvik, Kungsbacka
• Tryckstegringsstn, Valhall Park, Ängelholm

Tobias Selin, ledande montör, demonstrerar det program-
merbara belysningssystemet KNX. Ett exmpel på finesser i 
Skenes nya församlingshem.

Claes-Göran Skoglund drog elen.
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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

Visserligen hette firman Simonssons Elek-
triska som de purfärska elektrikerna Alf-Åke 
och Kenneth kom till i början av 60-talet. 
Men denna köptes av Elektro-Emanuel på 
80-talet och båda anser sig därför ha jobbat 
för samma företag under hela sitt yrkesliv:

 – Det är bara ägarna som växlat, säger de.
Utvecklingen under detta nästan halva sekel 
har förstås varit helt enorm. Från installation 
av belysning med enkla strömbrytare till 
dagens avancerade elektronik med datapro-
grammerade styrfunktioner.
  – Jobbet har ju varit spännande och intres-

sant, man har hela tiden lärt sig nya saker, 
säger Kenneth Törnqvist.
De senaste tio åren har han varit en av Elek-
tro-Emanuels tre elektriker som kontinuerligt 
servat tillverkningsföretaget Almedahls i 
Kinna. Medan Alf-Åke Frank nästan uteslu-
tande arbetat med installationer av VA-verk. 
Men dessförinnan jobbade de ofta ihop på 
olika entreprenader.
   – Då  kunde det vara långt till arbetsplatsen, 
fördelen de senaste åren är att man haft väl-
digt nära till jobbet, säger Kenneth Törnqvist 
som bor i Örby.

När klockan nu klämtar för sista arbetsdagen 
är det med något blandade känslor de lägger 
verktygen på hyllan:
   – Det känns ju både väldigt gott, men också 
tomt, man kommer nog att sakna arbetskam-
raterna, tror Alf-Åke Frank.
Men sysselsättning lär de inte sakna fortsätt-
ningsvis heller. Här finns hus, trädgårdar och 
barnbarn som gott och väl lär fylla tiden. Och 
Kenneth Törnqvist har dessutom ett nytt pro-
jekt på gång:
   – Jag ska hjälpa en kompis att skruva med 
bilar, det kan bli en utmaning, säger han…

Förstärker energiavdelningen

Hela yrkeslivet
i företagets
tjänst

Slutjobbat. Alf-Åke Frank och Kenneth Törnqvist har gjort sin sista 
arbetsdag efter 95 år (sammanlagt) på Elektro-Emanuel

Nu hänger de in arbetsredskapen – för gott.
Bakom sig har Alf-Åke Frank och Kenneth Törnqvist 95 år 
på Elektro-Emanuel – totalt. 
   – Det har varit väldigt roligt och omväxlande men det ska 
också bli skönt att slippa stiga upp så tidigt, säger pensionä-
rerna som båda fyller 65 år i juni.

hDe firar 25 år på jobbet f
Tänk så fort tiden gått. Detta häpna konstaterande gör fr v 
Christer Ingvarsson, Martin Helgesson, Arne Andersson, Mikael 
Hedén, Bertil Klaesson, Kenneth Klang och Helén Svensson. Alla 
började de sin anställning på Elektro-Emanuel 1985. Och vid 
nästa större evenemang på företaget har nu gänget guldklockor 
(eller liknande) att vänta.

Efter 20 år på Volvo bytte 
han bana. Ett växande 
miljöintresse ledde till en 
utbildning i energiteknik.
Nu börjar Stefan Collstedts 
nya yrkesliv – på Elektro-
Emanuels energiavdelning i 
Veddige.

 – Roligt, jag vill verkligen 
försöka göra nytta inom det här 
området, säger han.
När många började bli av med 
jobbet på Volvo hade Stefan 
Collstedt redan bestämt sig. Han 
hoppade av mot en ny bransch.

 – Jag hade blivit mer och mer 
intresserad av hur vi använder 
vår energi, det finns mycket att 
göra för att minska slöseriet, 
säger han.
Efter två år på Campus i Varberg 
är han än mer säker på sin sak:

 – Man har ju fått en väldigt 

bred utbildning och många idéer 
om åtgärder som minskar ener-
gianvändningen, säger han.
En tredjedel av utbildningen 
har bestått i praktik som Stefan 
till stor del avverkat på Varberg 
Energi. Som purfärsk energiing-
ennjör började han på Elektro-
Emanuel den 7 juni. Stefan, som 
ursprungligen är göteborgare, 
bor numera med sin familj i 
Kinna.

Stefan Collstedt – energiingenjör




