
Elektro-Emanuel tar över Värö El. 
Företagets anställda placeras i Kungs-
backa medan ägaren blir ny projektle-
dare på huvudkontoret i Veddige:

– Vi är väldigt nöjda med denna lös-
ning och hoppas förstås också att få 
behålla en del av Värö Els kunder, säger 
Anders Emanuelsson, VD på Elektro-
Emanuel.

Han berättar att det var jakten på en ny pro-
jektledare som till slut resulterade i att hela 
verksamheten på Värö El nu överförs till 
Elektro-Emanuel:

– Man kan säga att vi värvade Henrik 
Vendelstrand som projektledare och fick allt 
annat på köpet, konstaterar Anders Emanu-
elsson.

Det är heller inte första gången i historien 
Elektro-Emanuel förvärvar andra företag. På 
1960-talet övertogs Oskar Anderssons Elek-
triska i Kungsbacka. Och ett årtionde senare 

Mårtensson & Sandström i Varberg. Senast 
det hände var 1984 när Simonssons Elektris-
ka i Kinna övergick till Elektro-Emanuel.

– Då etablerade vi oss också på orterna där 
företagen fanns, skillnaden nu är att vi inte 
gör det, säger Anders Emanuelsson.
Rent geografiskt överlappar också områdena 
som företagen verkar på delvis varandra:

– Men vi är egentligen inte ute efter Värö 
Els marknad, även om vi hoppas att kunder-
na följer med Henrik till oss, rent organisato-
riskt blir det filialen i Varberg som kommer 
att serva kunder i Värö medan Skene tar 
hand om dem i Horred, fortsätter Anders 
Emanuelsson.
  Värö El hade vid övertagandet den 1 
september fyra anställda, inklusive ägaren 
Henrik Vendelstrand:

– Vi var 11 man tills för något år sedan, 
det har sedan varit en medveten avtrapp-
ning, jag vill syssla med elteknik istället för 
administration så detta passar mig väldigt 
bra, förklarar han.
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Ett stabilt högtryck kan kanske bäst 
beskriva den situation vi nu befinner oss 
i. Med förvärvet av Värö El plussar vi på 
med ytterligare tre elektriker samt en 
projektledare hos oss. Trots den för-
stärkningen har vi ändå en fulltecknad 
kalender i höst. Troligen behöver vi också 
nyanställa fler framöver. Hela marknaden 
i vår bransch är minst sagt uppåt just nu. 
Vi har sett den trenden ett tag nu och 
inget tyder på att detta skulle förändras 
på något sätt i närtid.

Det fylls på med jobb hela tiden och 
mycket hänger förstås ihop med de 
många expansiva projekt som är på gång 
i vårt geografiska område, Göteborg 
inräknat. Bland annat handlar det om ett 
kraftigt ökat bostadsbyggande.

Vi ser också en starkt ökande efterfrågan 
på installation av fibernät på landsbyg-
den. Vi är ju redan inne på en del sådana 
projekt, men för att rusta oss ytterligare 
kommer vi att skicka åtminstone någon 
medarbetare på vidareutbildning inom 
detta område. Min känsla är att detta 
är ett område i tillväxt, inte minst mot 
bakgrund av att det konventionella kop-
parnätet beräknas vara borta inom tio år.

För att återknyta till det jag började med 
så har jag nu den stora glädjen att hälsa 
personalen på Värö El välkomna till oss. 
Tre elektriker blir nya ansikten på Kungs-
backafilialen och till vårt huvudkontor 
ansluter Henrik Vendelstrand som ny 
projektledare.

Välkomna säger jag förstås också till alla 
de kunder som Värö El servat tills nu. Vi 
kommer att besöka så många som möj-
ligt av er framöver och berätta om vad vi 
har att erbjuda.

Med detta önskar jag alla en riktigt skön 
höst!

Glada miner då Värö El uppgick i Elektro-Emanuel den 1 september. – En väldigt bra 
lösning, tycker Henrik Vendelstrand, tidigare ägare som nu blir projektledare och ekiperas i 
ny dress av Elektro-emanuels VD Anders Emanuelsson.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Nu införlivas Värö El 

Anders Emanuelsson
             VD 

Företagsaffär med ny projekledare:



Tjörns kommun satsar på ett renare hav och investerar över 140 miljoner kronor på om- och tillbyggnad av reningsverk. Ledande montören  
Carl Selin och projektledaren Lars Börjesson har precis slutfört arbetet på Höviksnäs reningsverk, nu väntar Ängholmen etapp två...

Jonathan Henriksson, ledande montör på förskolebygget, ska till-
sammans med ytterligare en eller två elektriker installera all el.

Gänget som gjorde tunneljobbet. Fr v Ludvig Nordgren, Tobias Selin, Carl Selin, Martin 
Vendelstrand, Roger Ivarsson, Viktor Svensson och Birol Adem.

Carl Selin var ledande montör vid ställverksbytet...                             ... och Martin Vendelstrand projektledare för jobbet i avstängda tunneln.

Koncentrerat jobb. Tobias Selin och Roger 
Ivarsson i förgrunden.

Renar utsläppen på Tjörn

De fixade
ljuset
i tunneln

Under fyra intensiva sommarveckor 
bytte Elektro-Emanuel ställverk i 
Gnistängstunneln i Göteborg. Ett 
arbete som krävde avstängning av 
ena tunnelröret och som nu rosas av 
Trafikverket:

– Ett fantastiskt väl genomfört jobb 
med en helt föredömlig planering, jag 
är grymt imponerad, utbrister Björn 
Carselid, projektledare på Trafikver-
ket.

Redan i maj började jobbet med bytet av det 
ena ställverket som ligger utanför tunneln. I 
juli fortsatte det sedan med de två resterande 
ställverken och styrsystemen inne i det 712 
meter långa tunnelröret. Då med trafiken 
avstängd under fyra veckor. Den tid som stod 
till buds för jobbet:

– Planeringen har därför varit väldigt vik-
tig, vi ägnade mycket tid i början åt att kon-
trollera anläggningen mot ritningarna, den 
är ju trots allt en gammal anläggning byggd 
på 1970-talet, berättar Martin Vendelstrand, 

projektledare på Elektro-Emanuel.
Men det var inte bara att stänga av allt och 
starta jobbet.

– Trafiken flyter ju på i det andra tun-
nelröret och vi fick börja med att installera 
provisoriska ställverk, belysning, ventilation 
och trafiktavlor måste ju fungera där under 
jobbet, berättar Martin Vendelstrand.
Med åtta man på plats låg man också före 
tidsschemat i mitten av juli.

– Att säkra upp med folk har varit vitigt 
eftersom vi inte kommer åt ställverken igen 
när trafiken släpps på, fortsätter han.
Och en helg i slutet av juli kunde så åter 
trafiken (55 000 fordin/dygn) släppas på i 
Gnistängstunneln.

– Tidschemat hölls till punkt och pricka, 
den reservvecka vi avsatt behövdes inte, det 
här var utmärkt hanterat på alla sätt och vis, 
säger Björn Carselid på Trafikverket.
Det var också första gången han samarbetade 
med Elektro-Emanuel och har idel lovord:

– De är jätteduktiga, utan tvekan. Och job-
bet gick fort utan att de verkade det minsta 
stressade, jag kan inte säga annat än att vi är 
väldigt nöjda...

Partneringbygge igång 

Tjörns kommun storsatsar på sina 
reningsverk. Ytterligare en ombyggnad, 
Höviksnäs, är precis klar. Och nu väntar 
nya uppdrag för Elektro-Emanuel när 
Ängholmen etapp två drar igång.

– Vi har jobbat kontinuerligt med 
reningsverken på Tjörn sedan hösten 
2013, berättar Lars Börjesson, projektle-
dare på Elektro-Emanuel.

Det gamla reningsverket i Höviksnäs har fått 
en ny tillbyggnad och en rejäl uppdatering 
av reningsprocessen.

– Vi har byggt för att klara framtida an-

slutning och infört kompletterande kväve-
rening, berättar Mina Mafinejadasl, VA-chef 
på Tjörn.
För Elektro-Emanuels del började job-
bet med installation av el och styrning av 
processerna våren 2014. Från verkstaden i 
Veddige har också apparatskåp och ställverk 
levererats till Höviksnäs. 

– Två man har jobbat på plats med detta, 
även programmering av processtyrningen 
har förstås ingått, berättar Lars Börjesson.
Från kommunens sida är man klart nöjd med 
hur arbetet med reningsverken fortskridit:

– Det har helt enkelt funkat väldigt bra, vi 
har ett gott samarbete och det har varit givet 

att Elektro-Emanuel fortsätter hjälpa oss, 
säger Mina  Mafinejadasl.

I slutet av september startar jobbet med 
Ängholmens reningsverk, etapp två. En helt 
ny byggnad är där under uppförande och 
färdigbyggt till sommaren 2017 ska verket 
klara 30 000 pe.

– Det gör att vi kan avveckla två gamla 
reningsverk i Kyrkesund och Skärhamn och 
leda allt avlopp från Västra Tjörn till Äng-
holmen, fortsätter VA-chefen.

Processerna vid de ombyggda reningsver-
ken är likartade med datoriserad övervak-
ning  och styrning av den biologiska och 
mekaniska reningen.

Nu startar eljobbet i den för-
sta av fem förskolor Varbergs 
kommun upphandlat genom 
partnering. Tvåplanshuset i 
Trönninge ska fyllas hela 180 
barn i början av nästa år.
För två år sedan startade partne-
ringprojektet där entreprenörer-
na valdes ut genom intervjuer. 
Tillsammans med byggaren 
NCC blev det Elektro-Emanuel, 
Pålsonplåt och Bravida som 
städslades för projektet. Arbetet 
inleddes med då med en work-
shop där alla, även slutanvän-
darna, deltog med sina synpunk-
ter. För hela jobbet har också 

entreprenörerna en gemensam 
budget:

– Den har vi att förhålla oss 
till, för alla inblandade gäller det 
därför att samarbeta och flytta 
resurser dit de behövs, säger 
Hasse Thomasson, projektledare 
på Elektro-Emanuel.

Både han och Magnus Arons-
son på byggherren Varbergs 
Fastighets AB tycker att part-
neringprojektet hittills fungerat 
bra:

– Frånsett att det strulat lite 
från vårt beställarhåll, tanken 
var ju att en annan förskola 
skulle byggas först, har det rull-
lat på bra, tycker han.
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Tel 0300-191 25

SKENE
Varbergsvägen 31
511 62 Skene
Tel 0320-21 18 88

–  Det ska bli väldigt intressant och spännande, säger nye projektledaren Henrik 
Vendelstrand när han intar sin plats på huvudkontoret i Veddige.

Fler nya jobb igång

Från ledare av företag till ledare av 
projekt. Henrik Vendelstrand lämnar 
nu administration och personalansvar 
bakom sig och börjar borra i elteknik.

– Det ska bli väldigt intressant, jag 
hoppas ju kunna tillföra något och vara 
med i utvecklingen av Elektro-Emanu-
el, säger den nye projektledaren.

Efter tekniskt gymnasium på 1980-talet 
har han varit elbranschen trogen. Först som 
elmontör i några år:

– Redan som lärling var jag på anställ-
ningsintervju här och sedan ytterligare en 
gång flera år senare, men annat kom emellan 
och nu är det tredje gången gillt och då blev 
det äntligen Elektro-Emanuel, berättar han.

I början av 1990-talet startade han en 

egen installationsfirma i Varberg. Som dock 
efter några år köptes upp av dåvarande ABB 
Contracting. Henrik ingick i köpet och det 
blev en tid av stora projekt, som han även 
ledde, och mycket resande:

– Jag tröttnade ju till slut på det ständiga 
flängandet och startade egen firma 2007, 
det var mest jobb på konsultbasis, men jag 
fick också många frågor av gamla kunder 
och halkade in i installationsbranschen igen 
vilket jag egentligen inte hade tänkt mig, 
berättar han.

Och snart var Henrik Vendelstrand ny 
ägare till Värö El:

– Gamle ägaren skulle gå i pension och då 
passade det bra att ta över företaget, berättar 
han.

Som mest hade Värö El 11 anställda och 
kunder från Värö i väster till Horred i öster. 

Liksom på många andra håll i Västsverige.
– Men det administrativa liksom perso-

nalansvaret tog mer och mer tog överhand, 
det blev tungrott och jag var på väg att tappa 
det jag egentligen vill hålla på med, elteknik 
och projekt, fortsätter han.

Henrik berättar att han medvetet började 
trappa ner verksamheten för att söka sig 
mot sitt favoritområde. Och det tror han 
sig ha hittat som projektledare på Elektro-
Emanuel:

– Absolut, dessutom känner jag ju 
pojkarna här så det ska bli väldigt trevligt, 
säger han.

Henrik, som dessutom bor i Veddige 
och har motion som fritidsintresse. Med 
löparskor eller cykel.

– Så gott det går, och i mån av tid, säger 
han...

Henrik sadlar
om och blir
projektledare

Trio från Värö El blir nya medarbetare
– Spännande, och kul med nya 
arbetskamrater.

Trion från Värö El ser fram 
emot att bli nya medarbetare 
på filialen i Kungsbacka. Och 
för alla blir det nu betydligt 
närmare till jobbet:

– Vi bor ju i Kungsbacka 
och Göteborg så det här passar 
bra, säger de.

I gänget sticker Tommy 
Brandin ut med 40 års erfaren-
het som montör:

– Mest inom entreprenader, 
något jag hoppas få fortsätta 
med, säger han.Johan Karlsson, Tommy Brandin och Oscar Söderlund (i Kronans 

tjänst för tillfället) plussar på Elektro-Emanuels personalstyrka.

• Lackarebäcks VA-verk, Göteborg

• Ställverk, Sävenäs

• Utbyggnad Daglig Verksamhet,
   Mölnlycke
• Tillbyggnad Furuhälsskolan, Mölnlycke

• Utbyggnad Salmereds Förskola,
   Landvetter 
• Backövervakningssystem, Kinna
   Rescentrum
• 2 TS-stationer, Borås
• Stolpbelysning, Tölö Ängar, Kba
• Stolpbelysning, Källarbacken, Skene
• Stolpbelysning väg 156

Han ägde Värö El:


