
Nu ska hela Getterön i Varberg förses 
med bredband via fiberkabel. Ett nytt 
stort uppdrag för Elektro-Emanuel som 
ska ha projektet klart i januari nästa år.

– Det finns ett stort sug efter fibernät 
och vi har många förfrågningar om just 
detta, konstaterar Anders Emanuelsson, 
VD på Elektro-Emanuel.

I slutet av maj startade grävningarna för att 
lägga ner de rör som sedan fiberkabeln ska 
dras igenom. Totalt handlar det om över 
100 000 meter rör och kabel som ska ge 330 
hushåll på Getterön tillgång till bredband via 
fiberkabel.

– Ett rätt så stort projekt, många vill ju ha 
fiber till sina hus nu eftersom Telia avveck-
lar kopparnäten i allt snabbare takt, säger 
Mikael Oresten på Melbye Scandinavia som 
levererar utrustning till projektet.

Elektro-Emanuel är totalentreprenör för 
bredbandssatsningen på Getterön och anlitar 

Varbergs Anläggningsservice för själva 
markarbetena.

– Det är väldigt viktigt att detta görs på 
rätt sätt, plaströren måste förläggas så att det 
inte blir problem när fiberkabeln sedan ska 
blåsas igenom rören, säger Peter Liljeberg 
som är platschef på företaget.
Merparten av hushållen på Getterön har 
tackat ja till att fibernätet och för den fören-
ing som bildats för ändamålet är detta en stor 
satsning:

– Ja, men intresset är stort, vi är 270 hus-
håll som hittills gått med i projektet, berättar 
Gert Bengtsson på elkonsultbolaget Effect 
som också konstruerat ritningarna.
Jordbruksverket kan ge stöd till fibernät men 
i Varberg bidrar även Sparbankstiftelsen till 
sådana investeringar.

– De är en stor och viktig motor i fiberut-
byggnaden här, säger Gert Bengtsson som 
är teknisk ansvarig för projektet på Getterön 
där han har sitt sommarhus.
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Sommaren är här. Och med den semes-
ter och sol förhoppningsvis. Men vi har 
också rätt fullt i orderboken och ingen 
direkt brist på sysselsättning. Först till 
hösten blir det en del luckor att fylla  
men förhoppningarna är ju goda om en 
bra beläggning även framöver.

Vi har på senare tid också gjort en del 
förändringar i ledningen på företaget. 
Det gäller filialerna i Kungsbacka och 
Skene som får ny ledning. Jag hälsar 
Tobias Andersson välkommen som chef 
i Kungsbacka, efterträdare till Christer 
Ingvarsson som ska känna sig lika väl-
kommen till  jobbet som chef på vår filial 
i Skene. Jag önskar också vår montör 
Niklas Enoksson lycka till när han nu tar 
steget till arbetsledare i Kungsbacka. 
Med två nya personer på ledande poster 
där kan det i början innebära en viss 
intern belastning. Vi får försöka hjälpas 
åt att lösa detta på bästa sätt.

Vår bransch är i ständig utveckling. Det 
gör kompetens till en färskvara och 
behovet av kontinuerlig utbildning stort. 
Glädjande nog har vårt företag valts ut 
av branschorganisationen EIO att ingå 
i en utbildningssatsning med EU-stöd.
Utbildningarna täcker ett brett spek-
trum inom både teknik, ledarskap och 
administration. Och det är vi själva som 
bestämmer över vilka behov vi har. Vi 
hoppas detta kan komma igång i höst.

Det är väl också på sin plats att be om 
ursäkt för att vi under några veckor i vår 
inte existerade på nätet. Vår hemsida 
hackades och försvann någonstans ute 
i cyberrymden. Dessbättre har vi nu en 
ny och modern sajt, helt mobilanpassad, 
som vi kan tacka webbyrån Winternet i 
Falkenberg för att ha hjälpt till med.

Återstår då bara att önska alla en riktigt 
fin och avkopplande sommar!

De ska ge Getterön bredband. Elektro-Emanuels VD Anders Emanuelsson flankerad av 
Dennis Johbarn, Crister Gustafsson, Peter Liljeberg och Elisabet Berglund från Varbergs 
Anläggningservice. Längst t h Mikael Oresten från Melbye som levererar utrustningen.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Tio mil kabel och rör 

Anders Emanuelsson
             VD 

Uppladdning med material för installation av fiber på Getterön:



Fastighetsägaren till Ugglums Företagspark Lars-Åke Eveberg flankeras av Elektro-Emanuels personal på plats – Filip Davidsson, Viktor Svensson och 
Angelica Frisk.

Filip Davidsson är ledande montör
på högbygget.

Jimmie Svensson, Simon Karlsson (ledande montör) och Tobias Lindberg arbetar med elek-
trifieringen av det nya bostadsområdet Utsikten i Kungsbacka.

– Vi har bara 
gott att säga 
om samarbe-
tet, anser Alf 
Lindeberg, 
fastighetsut-
vecklingschef 
på Aranäs.

Högt i tak i Partille

De drar
elen i

största
bygget

Elektro-Emanuel installerar elen i det 
största pågående bostadsprojektet i 
Kungsbacka. Om ett år ska 88 lägen-
heter vara inflyttningsklara i de tre 
punkthusen ”Utsikten”.

– Responsen har blivit jättestor, 
redan nu finns 650 hushåll anmälda 
på intresselistan, säger Alf Lindeberg, 
fastighetsutvecklingschef på Aranäs.

Än så länge härskar byggkranar och betong i 
det nya bostadsområdet i Kolla 
Parkstad. På golven klamrar 
Elektro-Emanuels montörer rör 
för kommande kabeldragningar. 
Ett efter ett växer husen fram, 
upp till tio våningar, med Skan-
ska som totalentreprenör.

– I samråd med dem anlitades också Elektro-
Emanuel för eljobben och det är vi glada för, de 
gör ett bra jobb och vi har bara gott att säga om 
det samarbetet, konstaterar Alf Lindeberg.

Bostadsrätterna blir i olika storlekar från 
ettor på 40 kvadratmeter till femmor på 130.

– Det gör att detta attraherar olika typer av 
hushåll som vill ha ett centralt boende, säger 
Alf Lindeberg.

Unikt för projektet blir också placeringen 
av garage under husen. Vilket gör att man 
efter att ha parkerat sin bil snabbt och enkelt 
kan ta hissen direkt upp till sin lägenhet. Som 
namnet på bostadsområdet antyder blir också 
utsikten magnifik i flera väderstreck från 
merparten av lägenheterna. Med innerstaden 
och Kungsbackafjorden i blickfånget.

Elektro-Emanuel svarar för 
alla elinstallationer i byggnader-
na. Exempelvis kraft, belysning, 
tele- och passagsystem.

– Det är ett hyfsat stort 
projekt men eftersom det ju är 

bostäder räknar vi med att klara jobbet med 
de tre montörer som nu är på plats, säger 
Hasse Thomasson, projektledare på  Elektro-
Emanuel.

Det är högt i tak på nybyg-
get i Ugglums företagspark i 
Partille. Dryga 3 000 kvadrat-
meter lager och kontor byggs 
i rekordfart och Elektro-
Emanuels montörer har fullt 
upp under takåsarna:

– Vi har inte samarbetat ti-
digare men har snabbt skapat 
en väldigt bra dialog, säger 
fastighetsägaren Lars-Åke 
Eveberg, LÅE Fastighetsut-
veckling.

Så sent som i november skrevs 
kontraktet på bygget av höglagret 
kombinerat med kontor.

 – Vi ville snabbt lösa proble-
met för en av våra hyresgäster 
som började bli väldigt trångbod-
da, de skulle annars inte klarat en 
julhandel till, berättar Lars-Åke 
Eveberg.

Webbföretaget Bagaren&Kocken 
ska redan i augusti/september 
kunna ta lokalerna i besittning. Där 
också ytterligare ett ledigt kon-
torsutrymme på 650 kvadratmeter 
finns tillgängligt.

Med den nya byggnaden, som 
också får GreenBuilding-standard, 
blir Ugglums företagspark en 
sammanhållen helhet med en total 
lokalyta på 13 000 kvadratmeter 
där ett 25-tal hyresgäster huserar.

Totalentreprenör är  Erlandsson 
Bygg AB som även upphandlat 
underentreprenörerna:

– Normalt vill man ju gärna 
handla upp installatörer själv, vi 
har haft en rörfirma i 17 år och vet 
hur viktigt detta är, men det gick 
inte i detta fall, berättar Lars-Åke 
Eveberg. Han är dock är ändå 
nöjd med utfallet:

– Vi har inte tidigare samarbetat 
med Elektro-Emanuel men det 
fungerar bra, vi har en bra dialog, 
de är trevliga och ser möjligheter i 
det mesta, fortsätter han.
Elektro-Emanuel har i dagsläget två 
montörer samt en praktikant från 
gymnasieskolans elprogram på plats.

Trio på nya ledande befattningar i Kungsbacka och Skene 
Här är trion på nya ledande poster i Elektro-Emanuel. Såväl 
filialen i Kungsbacka som i Skene får nu nya ledare.

– Vi tycker att det blivit rätt man på rätt plats genom den 
här förändringen och tror också att det blir väldigt positivt 
för Skenefilialen där verksemheten på senare tid bara hållits 
flytande, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Det är en glad trio som nu startar sina nya jobb. Efter sju år som filial-
chef i Kungsbacka flyttar Christer Ingvarsson till samma tjänst i Skene, 
vilket också beoendemässigt är hemmaplan:

– Skene har absolut en potential, Borås är ju heller inte långt borta, 
vi ska jobba aktivt för att vårda våra kunder och även skaffa nya, säger 
Christer Ingvarsson.

Han poängterar att han trivts väldigt bra i Kungsbacka och är även 
lite kluven med tanke på bakgrunden till det nya jobbet; att hans före-
gångare där drabbades av sjukdom:

– Men det handlar ju också om att verksamheten ska fungera, och 
det får man göra det bästa av, säger han.
En ung duo i form av Tobias Andersson och Niklas Enoksson tar över 
ledningen i Kungsbacka. Så sent som 2011 började Niklas som montör 
på företaget och blir nu arbetsledare:

– Ska bli väldigt roligt, jag gillar ju att träffa kunder, men lite jobbigt 
och ovant också att inte få skruva så mycket mer, säger han...
Tobias har ett längre förflutet på företaget, det senaste året som arbets-
ledare:

 – Jättekul att företaget vill fortsätta satsa på en. Det är ju ett stort 
ansvar att leda Elektro-Emanuels största filial, väldigt spännande och 
definitivt en utmaning, säger Tobias Andersson som dock inte spår 
några större förändringar för Kungsbackafilialen.
Både han och Christer Ingvarsson hoppas även på att kunna hitta for-
mer för ett tätare samarbete filialerna emellan:

– Tillsammans har vi mycket att bidra med som kan föra utveck-
lingen framåt, anser de.

Niklas Enoksson, Tobias Andersson och Christer Ingvarsson på nya 
ledande poster i Elektro-Emanuel.

”Vi är glada för att 
Elektro-Emanuel 
gör jobbet”
Alf  Lindeberg, Aranäs

Förbrukar din fastighet mindre än 300 000 kWh per år? 
Då kan du få bidrag med upp till 30 000 kronor för en 
energikartläggning via Region Halland.

– Detta är helt nytt och en bra möjlighet för ägare av hyres-
hus, kontor och mindre industrilokaler i Halland, säger Jalle 
Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel. 

Energikartläggningen ger en helhetsbild av en fastighets 
totala energiförbrukning.

– Den blir ett väldigt bra beslutsunderlag för att kunna åtgärda 
sin energiförbrukning, säger Jalle Nilsson.

Även Energimyndigheten väntas i juni besluta om bidrag för 
fastigheter med en förbrukning på över 300 000 kWh. Vilket då 
gäller fastigheter i hela landet.
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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

–  Det har varit fantastiska år, men nu är det dags att lämna över till yngre förmågor, säger Mats 
Olofsson som nu slutar efter över 40 år, mestadels i ledande ställning, på Elektro-Emanuel.

Efter över fyra decennier på Elektro-
Emanuel tar Mats Olofsson farväl 
av företaget i sommar. Som tidigare 
delägare och filialchef har han bland 
annat varit med om att bygga upp 
Elektro-Emanuels nu största avdelning 
i Kungsbacka. 

– Det har varit fantastiska och inne-
hållsrika år, konstaterar Mats som av-
rundar yrkeskarriären på hemmaplan 
som tillförordnad filialchef i Skene.

Trots ett helt yrkesliv i elinstallationens 
tjänst var detta yrkesval egentligen aldrig 
meningen från  början:

– Nej, hela släkten var ju snickare och det 
yrket sökte jag mig också till, men det blev 
ändå andrahandsvalet elektriker som vann 
till slut, berättar han.

Som 21-åring startade Mats sin karriär 
på Elektro-Emanuel i Veddige. Men efter 

bara ett halvår tog det tvärt slut när jobben 
sinade och permitteringen blev ett faktum. 
Dock hade dåvarande ledningen upptäckt en 
lovande ung man och Mats fick snart frågan 
om att börja på kontoret istället. Och när det 
behövdes mer folk i Kungsbacka fick han 
frågan om att bistå föreståndaren där en dag 
i veckan:

– Jag kom till ett gammalt hus och ett 
skjul och tänkte väl att jag skulle försöka stå 
ut en dag där i alla fall, berättar han.

Facit blev dock nästan ett helt yrkesliv på 
plats i Kungsbacka.

– Jag började trivas väldigt bra där, det 
blev en spännande tid där vi kunde expande-
ra och utveckla verksamheten, berättar han.

Under flera år körde Mats ut vitvaror från 
TRIVAS-butiken som Elektro-Emanuel och 
drev då. Och en dråplig episod från den 
tiden minns han särskilt väl:

– Jag körde en gammal Hanomag-lastbil 
och hade sent på dagen hämtat en tvättma-
skin och bara lastat den löst på flaket.

Det bar sig dock inte bättre än att vid en 
tvär sväng, mitt i stan, välte maskinen, for 
av flaket och rammade kanande en bil på 
andra sidan gatan.

– Jag pratade med föraren och bestämde 
att han skulle komma till kontoret nästa dag 
så vi fick ordna upp det hela, och det slutade 
med att han också blev kund hos oss...

Under merparten av sitt yrkesliv på 
Elektro-Emanuel har Mats haft ledande 
befattningar. Bland annat då som filialchef 
i Kungsbacka. Och den personal han basat 
över beskriver han som ”helt suverän”:

– Så vitt jag minns har jag aldrig haft 
dispyter med någon...

Det är också arbetskamraterna han tror sig 
komma att sakna mest i sin nya pensionärs-
tillvaro:

– Hemma har jag en granne som vill spela 
golf varje dag, så helt sysslolös blir man nog 
inte, säger Mats Olofsson som heller inte 
utesluter att framtida inhopp vid behov på 
sin gamla arbetsplats.

Efter 40 års tjänst:

Mats
tackar
för sig

Viktor och Andreas – nya medarbetare

Viktor Svensson och Andreas Martinius är nyanställda montörer på Kungsbackafilialen.

Fler nya jobb igång
• Reningsverk, Tomelilla

• KNX-system, Kungsmässan

• Reningsverk, Spenshult

• Arvidstorp Reningsverk, Trollhättan

• Fibernät, Getterön, Varberg

• Ställverk, Hammargård
 


