
Elektro-Emanuel har åter fått en ny 
stororder. Ett kontrakt med NCC om 
leveranser till bygget av ett nytt Vatten-
verk i Kungälv. Den näst största affären 
i företagets historia:

– Det är väldigt glädjande att man 
valde oss, detta betyder tryggad syssel-
sättning under lång tid framöver, säger 
Anders Emanuelsson, VD på Elektro-
Emanuel.

Redan för ett år sedan kom Elektro-Emanuel 
att ingå i ett partneringprojekt för att ta 
fram ramhandlingar inför bygget av det nya 
verket:

– Att vi varit med från början är förstås 
jättebra, vi har kunna påverka vad som ska 
utföras och ingå i leveransen, säger Lars Bör-
jesson, projektledare på Elektro-Emanuel.

Affären gäller komplett konstruktion av 
styrning, lågspänning, högspänning och 
installationer på plats. Att Elektro-Emanuel 

fått det stora uppdraget betraktar affärsche-
fen Per Johansson på NCC:s avdelning för 
VA-process som närmast givet:

– Det finns ju bara ett fåtal företag i landet 
som kan det här med elautomation på VA-
verk och Elektro-Emanuel är väl de som är 
bäst på detta, säger han.

Jämte Elektro-Emanuel är Ventservice 
i Halmstad och Purac stommen i NCC:s 
bygge:

– Det blir bra referenser för de inblandade 
företagen, nya Vattenverk bygger man inte så 
ofta i Sverige, bara det gör projektet rätt så 
unikt, säger Per Johansson på NCC.

Totalt landar notan för hela bygget på 290 
miljoner kronor. Och till våren startar instal-
lationerna i det nya vattenverket:

– Preliminärt räknar vi med att ha en fyra, 
fem man på plats under byggtiden på drygt 
ett år, berättar Lars Börjesson på Elektro-
Emanuel.

Vid halvårsskiftet 2018 beräknas det nya 
Vattenverket kunna tas i drift.
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Glada nyheter tillhör väl inte något vi 
dagligdags får oss till livs i media. Därför 
är det extra roligt att nu i alla fall kunna 
torgföra en; nyligen tecknade vi kontrakt 
för vår näst största order någonsin. 
Vilken handlar om leveranser till bygget 
av ett helt nytt Vattenverk i Kungälv. Till-
sammans med vårt tidigare ännu större 
uppdrag, avloppsreningsverket i Borås, 
kommer uppåt 20 av våra entreprenad-
montörer att vara sysselsatta med dessa 
projekt under de två närmaste åren. 
Totalt sett är det nog ingen överdrift om 
jag säger att vår orderbok är välfylld. 
Och det känns förstås väldigt hedrande 
att våra uppdragsgivare uppskattar och 
anlitar oss. 

Vår ambition är också att bibehålla den 
marknadsandel vi har i dag. Växer då 
byggbranschen behöver även vi bli större 
för att inte komma på efterkälken. Dock 
finns en gräns för hur många färska 
elektriker vi kan anställa. När den blir 
nådd får vi försöka hitta andra lösningar 
för personalbehovet. En metod kan vara 
att hyra in personal till vissa arbetstop-
par. Eller att anlita underentreprenörer 
för vissa delar i projekten. 

Samtidigt som vi har stora åtaganden vill 
vi förstås också kunna serva våra gamla 
kunder på samma sätt som tidigare. 
Det är min övertygelse att vi ska finna 
lösningar även på detta trots den rusch 
vi är inne i nu.

Så, slutligen, vill jag tacka alla för den 
positiva anda som präglade vår kickoff 
häromveckan. Fantastiskt att så många 
av er ville stanna kvar en fredagkväll och 
delta i festen. Det bådar gott inför fram-
tiden med ett sådant personalgäng!

Med detta önskar jag alla en fin höst!

Näst största affären.  – Mycket glädjande, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-
Emanuel som här tecknar kontrakt med Magnus Frizell Silfversten, inköpschef på NCC, om 
bygget av ett nytt Vattenkraftverk i Kungälv.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Ny stororder – igen

Anders Emanuelsson
             VD 

Elektro-Emanuel partner i Vattenverksbygge

Läs mer om det nya stora projektet på nästa sida F



Bygget av Kungälvs Vattenverk är i 
full igång. Än så länge i form av en 
jättegrop, 100 gånger 20 meter. Men 
sommaren 2018 ska allt vara på plats i 
trevåningshuset.

– Vi bygger i första steget för en 
beräknad befolkningsmängd år 2035, 
berättar Maria Sondell, projektledare  
på Kungälvs kommun.

Det nya Vattenverket ska heller inte bara be-
tjäna Kungälv, och en helt ny stadsdel som 

växer upp där, utan även kommunerna Ste-
nungsund, Tjörn och Ale. Vattnet kommer 
från intilliggande Göta älv och pumpas upp 
i verket där olika processer, konstruerade av 
bland annat Elektro-Emanuel, ser till att det 
blir ett säkert dricksvatten.

– Maximalt ska verket kunna leverera 200 
liter i sekunden, av väldigt bra och säker 
kvalitet, säger Maria Sondell.
Då har vattnet passerat sandfilter, ultrafilter 
och kolfilter och befriats från bakterier, virus 
och parasiter. Konstruktionen av proces-
serna är klar men det är först till våren som 

Elektro-Emanuel kan börja installera och 
utrusta på plats.

– Vi räknar med att ha en fyra, fem man 
här under byggtiden, vi ska också bygga 
en hel del skåp på verkstaden i Veddige, 
berättar Lars Börjesson, projektledare och 
konstruktör på Elektro-Emanuel.
Båda projektledarna är nöjda med hur 
arbetet med det nya Vattenverket hittills 
fortskridit:

– Jag tycker det har fungerat väldigt bra 
med våra entreprenörer, det ser bra ut, säger 
Maria Sondell på Kungälvs kommun.

Glatt i grop. –  Det flyter på som planerat, anser Lars Börjesson, projektledare på 
Elektro-Emanuel och Maria Sondell, projektledare på Kungälvs kommun.

Populärt nostalgihak i Skene
fick ny el i utbyggda lokaler 

Här ska
vattenverket
i Kungälv
växa upp

När Tommy Stjernros skulle bygga ut 
sitt hamburgerhak tog han hjälp av 
Elektro-Emanuel. Men det handlade 
inte vilket gatukök som helst, här gällde 
att tänka 50-60-tal...

– Jag är nöjd med resultatet, vi har 
fyrdubblat antalet sittplatser, och all 
interiör är äkta, säger han.

Mandy´s fast food i Skene är en del av ett 
familjeföretag som också driver flera res-
tauranger i klassisk amerikansk 50-tals stuk. 

Såväl i inredningsde-
taljer som rock’n’roll 
ur högtalarna. För två 
år sedan köpte Tommy 
Stjernros gatuköket 
i Skene som sedan 
förvandlats till ett tids-
troget nostalgiställe.

– Det är kul att 
också ha en fast food-
variant, men med mat 
av restaurangkvalitet, 
säger han.

Rickard Nilsson på 
Elektro-Emanuel, som 
lett jobbet med hitta 
innovativa lösningar 
och  installera belys-
ning såväl ute som 
inne, bekräftar den smakliga menyn:

– Jag har ju ätit här många gånger och det 
har ju ingen jämförelse med McDonalds, om 
man säger så, konstaterar han.

Runt 100 hamburgare om dagen fixar 

Tommy åt hungriga Skenebor, som numera 
också intar måltiden på plats:

– Förr tog nog sju av tio med sig ma-
ten, nu är det tvärtom, konstaterar Tommy 
Stjernros nöjt i sitt unika snabbmatställe i 
Skene.

– Jag vill gärna anlita lokala leverantörer och har fått bra hjälp av 
Elektro-Emanuel, säger Tommy Stjernros, ägare till nostalgihaket.

Tidstypiska detaljer i ny belysning.



Salta havsvindar har 
gått hårt åt delar av 
Swedish Oat Fibers 
anläggning i Bua. I slu-
tet av augusti stängdes 
halva fabriken ner för 
att renoveras.

– Vi byter rör, 
järnkonstruktioner 
och installerar nya 
värmeväxlare, berättar 
Jens Nilsson, teknisk 
chef på företaget.

Det betydde att även 
all el fick demonteras 
medan konstruktionerna 
revs. För att sedan åter 
installeras när allt bytts ut 
till fräsch utrustning.  Så-
ledes blev det  full fart när 
våtdelen i fabriken stäng-
des ner en fredagsmorgon 
i slutet av augusti. Genast 
började rivningsarbetet, 

inte minst avseende olika 
elinstallationer:

– Vi demonterar all 
gammal el, det handlar 
exempelvis om ventiler, 
pumpar, flödesmätare och 
belysning, berättar Mi-
kael Albrektsson, ledande 
montör för jobbet.

Däremot pågick pro-
duktionen som vanligt i 
den så kallade torrdelen 
av fabriken. På Swedish 
Oat Fiber tillverkas hälso-
produkter som utvinns ur 
havre. Och företaget har 
haft en stark tillväxt de 
senaste åren. 

Efter två veckors 
avstängning kunde så en 
nyrenoverad anläggning 
tas i drift igen:

– Det har gått väldigt 
bra, konstaterar Jens Nils-
son efter den manstarka 
operationen.

I startgroparna. Tekniske chefen Jens Nilsson på 
Swedish Oat tillsammans med David Johansson 
och Mikael Albrektsson, Elektro-Emanuel. 

– Jobbet har gått vädligt bra, 
tycker Mikael Albrektsson, 
ledande montör för arbetet.

I ny skepnad efter renovering. 

På bygghandeln Woody i Falkenberg 
har en nästan oanvänd övervåning för-
vandlats till en skinande köksutställning. 
Där belysningen varit en av huvudupp-
gifterna för elektrikerna på plats:

– Man kan inte tro att det är samma 
lokal, de har gjort ett kanonjobb, 
berömmer Ulrika Memberger som ska 
ansvara för försäljningen i den upp-
fräschade lokalen.

Woody bygghandel, ägt av Varberg Trä, 
satsar stort på att nu sälja kök även i Fal-
kenberg. Övervåningen på bygghandeln har 
renoverats och blivit en utställningslokal 
för köken – men även badrum, dörrar och 
fönster:

– Det har inte funnits så många möjlig-
heter att serva kunder i Falkenberg med 
detta tidigare, så vi tror starkt på detta, säger 

Ulrika Memberger om 
den 230 kvadratmeter 
stora utställningen.

För Elektro-Ema-
nuels montörer har 
mycket handlat om att 
ordna rätt belysning i 
lokalen och visnings-
köken:

– Vi har ju testat en 
del olika lösningar för 
att se vad som fungerat 
bäst, berättar Emil 
Andersson, ledande montör på platsen.
Och Ulrika Memberger är närmast lysrisk 
över resultatet:

– Det har ju blivit väldigt ljust och till-
talande, belysningen är ju väldigt viktig i 
sådana här sammanhang, konstaterar hon.

I mitten av oktober öppnar den nya buti-
ken en trappa upp på Woody bygghandel i 
Falkenberg.

Elen revs
 – installerades
igen efter
ansiktslyftning

Kök till salu i nydanad
lokal i Falkenberg

– Vi har samarbetat väldigt bra, tycker trion i retroköket; Ulrika 
Memberger, försäljningschef, Jonatan Henriksson och Emil Andersson, 
Elektro-Emanuel.

Fokus på belysning. Emil Andersson och 
Jonatan Henriksson i slutskedet av 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

Svettigt
på kickoff
i Veddige
Att träffa bollen när man själv är innesluten i en så-
dan är ingen lätt match. Det fick Elektro-Emanuels 
medarbetare erfara när Bumperball inledde kickoff 
i Veddige. I gassande sol blev det en mycket svettig 
men icke desto mindre publikvänlig historia. 

Segrande ur striden gick team Ludvig Nordgren, Oskar 
Alm, Roger Ivarsson, Joel Sivedal och Emil Andersson. 

Vid det laget hade hamnkocken fått fyr i sin rullande 
grill, läckerheter som sedan spisades i Idrottshuset. Där 
bjöds också på musikunderhållning, presentationer av 
såväl nya som avtackning av pensionerade medarbe-
tare. I hög stämning avslutades sedan kvällen med en 
musikquiz där Bumperlagen också fick briljera med sina 
musikaliska kunskaper i uppsluppen tävlan.

Omkring vart tredje år arrangerar Elektro-Emanuel 
dylika tillställningar med hela personalen samlad.

Fler nyanställda – men behovet ännu inte mättat
Elektro-Emanuels montörsskara växer. På kort tid har nu 
ytterligare fyra elektriker anställts.

– Vi har ett stort behov av rekrytering för att klara kom-
mande stora uppdrag, förklarar Anders Emanuelsson, VD 
på Elektro-Emanuel. 
I början av sommaren kom Oskar Alm och Martin Johansson 
till filialen i Kungsbacka direkt efter avslutad utbildning på 
Lindälvsgymnasiet i Kungsbacka.

– Vi gjorde ju praktik här och tyckte det var jättebra, så det är 
väldigt kul att nu också få jobb här, säger de.
Johann Tillerås startade sitt nya jobb på Varbergsfilialen den 1 
september. Då lämnade han också en två och ett halvt års anställ-
ning på Caverion:

– Jag ville testa något nytt, och har aldrig hört något dåligt om 
Elektro-Emanuel, säger Johann som direkt hamnade på renove-
ring av en Maxi-butik i 
Göteborg.

Daniel Gustavs-
son börjar, efter dryga 
året på Westman El i 
Göteborg, sin anställ-
ning med placering i 
Kungsbacka i oktober. 

– Jag gjorde min 
praktik där, ska bli 
väldigt skönt att komma 
tillbaka, säger han.Daniel Gustavsson.

Johann Tillerås. Oskar Alm.

Martin Johansson.

Fler nya jobb igång
• Hultagården, gruppbostad, Kungsbacka
• Systembolaget, ombyggnad, Kba
• Skene Lasarett, energiprojekt
• Skene Station, belysning
• Skogsbackens förskola, Rolfstorp
• Bosgårdsskolan, ombyggnad, Tvååker
• Kardanen 6, ombyggnad, Derome
• Arvato, belysning, Varberg


