
Ständiga stölder och skadegörelse. Det 
fick man till slut nog av på Frillesås 
Handelsträdgård och anlitade Elektro-
Emanuel för att installera kameror.

– Nu har det lugnat ner sig, sedan vi 
fick upp kamerorna har det inte hänt 
igen, säger Bo Nilsson, VD på företaget.
Installationen av övervakningskameror på 
Frillesås Handelsträdgård är det första stora 
projekt av denna typ som Elektro-Emanuel 
utfört. Jobbet har letts av Sonny Terner, 
specialiserad på området:

– Vi har levererat kameror från Axis, 
installationen är egentligen väldigt smidig 
eftersom det är nätverksbaserade kameror, 
berättar han.
Men varken företag eller privatpersoner har 
rätt att sätta upp övervakningskameror hur 
som helst. Det krävs tillstånd att kameraö-
vervaka en plats dit allmänheten har tillträde.

– Det är väldigt strikta regler, men vi fick 
hjälp av Elektro-Emanuel  att söka tillstån-
den, berättar Bo Nilsson.

Under flera år har handelsträdgården haft 
växande problem med stölder och skadegö-
relse. Diesel har stulits ur tankar, en contai-
ner med kablar för 40 000 kronor länsades en 
natt och åtskilliga rutor i de långa växthus-
längorna har titt som tätt förvandlats till 
glaskross.

– Det var det ena efter det andra, väldigt 
irriterande och jobbigt förutom att det också 
kostat oss mycket pengar, säger Bo Nilsson.

När Elektro-Emanuel i våras installerade 
fibernät på företaget uppenbarade sig även 
möjligheten att enklare ordna kameraöver-
vakning.

– Hittills har vi installerat fyra kameror för 
att skydda specifika och utsatta platser, berät-
tar Sonny Terner.
Övervakningen och de upplysande skyltarna 
verkar också ha haft effekt:

– Sedan kamerorna kom upp så har pro-
blemen vi hade tidigare försvunnit, säger en 
nöjd Bo Nilsson, VD på Frillesås Handels-
trädgård.
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Sommaren är här och med den väl-
behövlig vila och semester. Vi går in i 
denna tid med ett nästan oförskämt bra 
framtidscenario. Frånsett en del lediga 
resurser i höst väntar under de kom-
mande två åren en nästan osannolik 
boom. Vi börjar då bygget at det stora 
avloppsreningsverket utanför Borås, vår 
största affär någonsin. Samtidigt som vi 
också har andra stora jobb i sikte under 
de kommande åren. Man inser lätt att  
vi knappast lär bli undersysselsatta inom 
överskådlig tid. Det betyder dock inte att 
alla våra resurser går åt till detta. Vårt 
företag växer, och ska fortsätta växa. 
Våra kunder, nya som gamla, ska givetvis 
känna sig trygga med att vi fortsätter 
våra åtaganden och ger den service vi 
gjort hittills. 

Följden av den positiva spiral vi är inne i 
är att det inte bara behövs fler medarbe-
tare utan även mer lokalutrymme. Därför 
kommer vi att starta utbyggnad av vårt 
huvudkontor i Veddige. I vår fastighet 
finns 400 kvadratmeter lediga sedan den 
möbelaffär vi hyrde ut till la ner sin verk-
samhet för något år sedan. Omkring 100 
av dem ska bli fler kontor och personal-
utrymmen för oss på huvudkontoret. 
Resten blir möjliga att hyra ut, formade 
efter hyresägsternas egna önskemål.

Så till slut: det lär vara bättre för hälsan 
att stå än sitta. Det är något vi tagit fasta 
på och erbjuder nu alla våra anställda 
som vill ett ”ståbord” på kontoret. Vi 
tycker det är viktigt att skapa en arbets-
miljö där hälsan hos medarbetarna sätts 
i fokus. Att må bra av jobbet stärker inte 
bara den enskilde medarbetaren utan 
även företaget.
Med detta sagt önskar jag alla en riktig 
skön och avkopplande sommar!

Stopp för tjuvar och vandaler.  – Sedan vi fick upp kamerorna har problemen upphört, 
berättar Bo Nilsson, VD på Frillesås Handelsträdgård, som med hjälp av Elektro-Emanuels 
Sonny Terner installerat kameraövervakning på företaget.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Kamerorna avskräcker

Anders Emanuelsson
             VD 

Slut på stölder och skadegörelse:



De finns på ritstadiet, som betongplatta, 
under uppbyggnad eller precis färdiga. 
Det råder förskoleboom hos Elektro-
Emanuel.

– Vi har gjort många förskolor tidigare 
också, men nu är det något alldeles extra, 
konstaterar Anders Emanuelsson, VD på 
Elektro-Emanuel.

I Varberg, Landvetter, Mölnlycke och Göte-
borg byggs det förskolor som aldrig förr. På 
kort tid har Elektro-Emanuel kontrakterats i 
bygget av ett 10-tal nya förskolor. De befinner 
sig i olika stadier; från projektering på pappret 
till precis färdiga att tas i bruk. Bara i Varberg 
har Elektro-Emanuel kontrakt gällande fem 
nya förskolor, varav en precis blivit klar.

– Kanske upplevs vi som bra på det här 
med förskolor, och nya förskolor är nog ett ef-
tersatt behov i många kommuner, tror Anders 
Emanuelsson.
Det stämmer också enligt Agneta Svenberg, 
verksamhetschef i Varbergs kommun:
– Befolkningen växer och vi har många 
förskolor byggda på 70-talet där man måste 
bestämma sig om renovering eller nybygge, 
säger hon.
Bostadsbyggande på ett ställe kan också 

resultera i behov av förskolor i ett helt annat 
område:

– När det byggdes lägenheter i Veddige 
sålde många äldre sina hus och de villorna 
befolkades med barnfamiljer och då uppstod 
behov av förskoleplatser, berättar hon.
I Varberg har behovet av förskolor lösts 
temporärt med paviljonger på flera ställen. 
Och nya förskolor ska nu ersätta flera sådana 
arrangemang:

– Det är ju både en stor kostnad och heller 
ingen långsiktig lösning med paviljonger, 
säger Agneta Svenberg.
I Kviberg utanför Göteborg uppförs just nu en 
av de större förskolorna, en byggnad i två vå-
ningar. Här jobbar tre montörer från Elektro-
Emanuel med att installera kraft, belysning, 
larm- och passagesystem.

– Det speciella är kanske att det finns 
många rum som ska kunna låsas och larmas, 
det blir väldigt mycket kabeldragning, berättar 
Simon Karlsson, ledande montör på bygget 
som ska vara klart mot slutet av året.
Numera har förskolorna också ofta blivit sina 
egna elproducenter:

– Solceller är något vi också ska installera 
här på förskolan i Veddige, berättar Hasse 
Thomasson, projektledare på Elektro-Emanuel 
för de många förskolebyggena.

Ett pärlband
av förskolor
i orderboken

Trion Johan Karlsson, Simon Karlsson och Tobias Lindberg instal-
lerar all el i bygget av en stor förskola i Kviberg utanför Göteborg.

Förskolan i Trönninge utanför Varberg är 
utrustad med solceller och precis klar. 

Förskolor på rad i olika stadier. –  Det finns nog ett uppdämt behov av nya förskolor i kommunerna, tror Hasse Thomasson, projektledare på 
Elektro-Emanuel kan vara en förklaring.

Fler nya jobb igång
• Ombyggnad Bosgårdsskolan, Tvååker

• Skogsbackens förskola, Rolfstorp

• Återvinningscentral, Skene Skog

• Västgärdets Förskola, Landvetter

• Ställverk, Trollhättans Vattenverk

• Butikslokal, Wohlen-huset, Varberg

• Boende ensamkommande, Åsa

• Barrskogens förskola, etapp 2



Att arbeta med el är en farlig sysselsätt-
ning. Flera tillbud inträffar varje år och 
det vill Elektro-Emanuel motverka. I 
slutet av maj sattes därför ett 20-tal med-
arbetare på skolbänken:

–  Vi vill att vår personal ska ha rätt 
kunskaper och att inga tillbud ska in-
träffa, säger Anders Emanuelsson, VD på 
Elektro-Emanuel.
Statistiskt sett sker de allvarligaste elolyckorna 
då elektrikern jobbat i flera år och blivit varm 
i kläderna.

– Det verkar bero på att man med tiden 
slappnar av, därför är det viktigt att uppdatera 
kunskaperna med jämna mellanrum, säger 
Mattias Fahlgren, regionchef på elbranschens 
utvecklings- och utbildningscenter, EUU, som 
ordnar endagskursen.

Kursen ger kunskaper i standarden SS-EN 
50 110-1, skötsel av elanläggningar. Och 
innehåller exempelvis hur man gör riskbe-
dömningar och vidtar förebyggande åtgärder. 
Även arbetsmetoder vid jobb med spänning, 
nära spänning och utan spänning gås noggrant 
igenom.

– Alla kan nog behöva en påminnelse om 
detta, tyvärr är det ju så att eltillbuden verkar 
öka, det är inget vi kan blunda för, säger An-
ders Emanuelsson.

Det finns inget krav på att installationsfö-
retag ska genomföra denna typ av utbildning. 
Bara en rekommendation att så ska ske vart 
tredje år.

– Vi skulle ju gärna se att alla installations-
företag erbjöd sina anställda den här utbild-
ningen, men så är det inte i dag, konstaterar 
Mattias Fahlgren på Elbranschens Utvecklings 
och Utbildningscenter.

Tommy Keränen ledde kursen för ett 20-tal av Elektro-Emanuels personal om 
metoder som gör det farliga eljobbet säkrare. 

Avancerat ljus, ljud och ett kyrkorum 
anpassat för många olika aktiviteter. 
Nu genomgår kyrkan i Valinge en total 
makeover.

– Vi går från en åhörarsal med predik-
stolen i centrum till en modern inbju-
dande kyrka där vi också gör en massa 
andra saker, säger kyrkoherden Olle 
Philipsson.

Sedan i våras totalrenoveras kyrkan i 
Valinge där Jannes bygg står för snickerierna 
och Elektro-Emanuel för elinstallationerna. 

– Vi började med att riva all gammal el 
och kanaliserar nu ny bland annat via en 
krypvind, det gäller att vara väldigt varsam i 
en sådan här lokal, berättar Felix Alfredsson 
Blom, ledande montör på plats.

I uppdraget ingår också kanalisation för en 
ny ljudanläggning, installation av projekto-
rer för att projicera texter samt installation 
av DMX-styrd belysning. Ljus som exem-
pelvis ska kunna simulera en soluppgång. 
I denna del är också en ljusmästare från 
operan i Göteborg inkopplad på projektet:

– Just belysningen finns det diskussioner 
om med Länsstyrelsen som har synpunkter, 

vi vill ju ha samma 
ljus som man exem-
pelvis kan ha på en 
konsert, säger Olle 
Philipsson.

Längst framme i 
kyrkan har också det 
halvcirkelformade 
koret byggts ut till en 
scenliknande konstruk-
tion. En särskild hörna 
skapas där man tänder 
ljus och sörjer liksom 
en upphöjd barnens 
läktare.

Med en budget på 
8,5 miljoner kronor 
räknar Olle Philipsson 
med att den totalre-
noverade kyrkan ska bli ett verkligt lyft i 
församlingen:

– Intrycket kommer att bli mäktigt, det 
ska bli roligt att hålla Gudstjänster här, säger 
han.

I egenskap av byggherre är Olle Philipsson 
nöjd med hur renoveringen fortskrider:

– Det fungerar väldigt bra, säger han.
Först framåt senhösten beräknas den moderni-
serade nymålade kyrkan stå klar för invigning. 

Ett under av tekniska finesser i Guds Hus

Felix Alfredsson Blom leder de varsamma installationerna i kyrkan i sam-
arbete med byggherren och kyrkoherden Olle Philipsson.

Valinge kyrka genomgår en total makeover.

I skolbänken
för säkerhet
i jobbet
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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

Nu har ”ståbord” införts på Elektro-
Emanuel. Många studier pekar nämli-
gen på risken med hälsoproblem med 
för mycket stillasittande. 
Och Märit Johansson, ekonomiansvarig, 
märker redan skillnad:

– Det känns bättre i nacke och skuld-
ror, konstaterar hon.

Alla på Elektro-Emanuel som normalt sitter 
framför datorn har nu möjlighet att få ett 
höj- och sänkbart skrivbord istället. 

– Vi vill satsa på detta eftersom det visat 
sig vara bättre för hälsan att stå upp, förkla-
rar Anders Emanuelsson, VD på Elektro-
Emanuel.

En amerikansk undersökning visar exem-

pelvis att den som sitter mer än 11 timmar 
per dygn löper 40 procent högre risk att dö 
i förtid jämfört med den som sitter bara fyra 
timmar. Mycket stillasittande tycks öka ris-
ken för hjärt- och kärlproblem, Alzheimer, 
diabetes, cancer och depression. Genom att 
istället stå upp minskar mängden skadliga 
blodfetter och blodsockernivån sjunker. Stu-
dien visar att man kan stå sig både smalare, 
friskare och piggare.

Märit Johansson står inte hela tiden utan 
växlar mellan sittande och stående:

– Nackdelen med att stå är att man blir 
trött i benen, men kanske är det en vanesak, 
säger hon.

Hon uppskattar att tiden för stående res-
pektive sittande i hennes fall nu är ungefär 
fifty-fifty. Och hon är nöjd med sitt nya och 

nu betydligt högre skrivbord som också 
enkelt kan sänkas:

– Att kunna växla mellan sittande och 
stående är ju väldigt skönt, säger hon.

Ståbord ska 
minska ohälsosamt
stillasittande

Sugen på nytt kontor i Veddige? Nu finns chansen då Elek-
tro-Emanuel planerar utbyggnad och samtidigt kan förvandla 
en stor affärslokal till kontor.

– Totalt handlar det om 300 kvadratmeter, och man kan 
själv ha önskemål om planlösningen i så fall, säger 
Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Ytterligare 100 kvadratmeter av lokalen, som stått tom 
i över ett år, ska ge huvudkontoret i Veddige både större 
personalutrymmen och fler kontor.

När Elektro-Emanuel bygger ut huvudkontoret blir det 
lediga kontor för uthyrning här.

 – Det känns redan bättre i axlarna, säger 
Märit Johansson efter en tids stående på 
jobbet.

Lotta sprang världens största halvmara
Fyra anställda på Elektro-Emanuel sprang världens största halv-
mara, Göteborgsvarvet, i maj. En av dem var Lotta Yngve på filialen 
i Kungsbacka:

– Jag är jättenöjd, det var en otrolig stämning och väldigt kul, 
säger hon om de 21 kilometrarna avverkade på tiden 2.34. 

Lotta har sprungit Göteborgsvarvet några 
gånger tidigare. Men det var några år sedan 
sist när hon ställde upp på startlinjen i maj:

– Jag siktar på att ta mig runt på två och en 
halv timme, berättade hon.

Det stämde också nästan precis med resulta-
tet som placerade henne i den snabbare halvan 
av de drygt 60 000 startande.

– Jag är ju inte ute efter en bra tid utan är 
bara vanlig motionär, jag tycker om att träna, 
det mår man bra av, säger Lotta.

Ytterligare tre från Elektro-Emanuel tog 
sig runt på varvet. Däribland projektledaren 
Anders Rahmn som bara behövde en timme 
och 44 minuter på sig. Men så har han också 
en tidigare Ironman i bagaget...Lotta Yngve – sprang halv-

maran Göteborgsvarvet.

Utbyggnad ger lediga kontor

Arbetsmiljöatsning på Elektro-Emanuel:


