
Elektro-Emanuels energiexpert Jarl 
Nilsson tillhör nu en exklusiv skara. 
Han är en av ett fåtal i landet som certi-
fierats för att kartlägga energiförbruk-
ningen i stora företag.

– Det här är givetvis en kvalitets-
stämpel för oss, vi kan nu jobba med 
energiförbrukningen i alla typer av 
företag, säger Anders Emanuelsson, VD 
på Elektro-Emanuel.

Jarl Nilsson har arbetat som energiexpert på 
Elektro-Emanuel sedan 
2008. Och under den tiden 
kartlagt och analyserat 
energiåtgången hos en 
mängd företag. Vilket 
alltid resulterat i lägre 
energiförbrukning och 
därmed lägre kostnader 
för företagen. Men tills nu 
har det jobbet inte varit tillåtet att utföra i de 
större företagen, med över 250 anställda och 
450 miljoner kronor i omsättning. För detta 
har ett särskilt certifikat krävts. Vilket Jarl 

Nilsson också tycker är fullt rimligt:
– Att personer med rätt kompetens ge-

nomför kartläggningar är ju väldigt viktigt, 
företagen betalar ju för detta och måste 
kunna lita på att de får korrekta analyser och 
kan vidta de mest optimala lösningarna för 
sin energianvändning, menar han.
Först ut av de större företagen som nu ska 
kartläggas är Eson Pac i Veddige. Ett företag 
som utvecklar och tillverkar förpacknings-
lösningar. Med 500 anställda i sina totalt sex 
fabriker i Sverige, Schweiz och Danmark.

– Minst 25 procent av företagets energiför-
brukning måste vara kartlagd till 
första kvartalet nästa år, enligt 
bestämmelserna, berättar Jarl 
Nilsson.
Enligt lagen om energikartlägg-
ning i stora företag, som trädde i 
kraft 2014, är syftet att nå målet 
om 20 procents energibesparing 

till år 2020. Totalt omfattas drygt 
1 100 företag i landet som vart fjärde år är 
skyldiga att göra en energikartläggning. I 
hela Sverige har bara omkring 100 personer 
hittills certifierats för den uppgiften.
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Vi närmar oss slutet på ett smått fantas-
tiskt år för vårt företag. Aldrig tidigare 
har vi sålt så stora jobb. Inte heller har 
vår orderstock varit så rekordartad. Detta 
stora förtroende som visas oss är förstås 
väldigt glädjande och ett kvitto på vår 
förmåga.

De farhågor vi haft inför dessa stora 
åtaganden i form av personalförsörjning 
har också hittills kommit på skam. Vi 
har varit lyckosamma med rekrytering 
av duktiga medarbetare och fyllt på per-
sonalstaben rätt mycket under året. Det 
kommer vi att fortsätta med även nästa 
år. I och med det gynnsamma läget nu 
har också vår framförhållning när det 
gäller sysselsättning ökat från någon 
dryg månad till gott och väl halvåret. 
Fram till semestern nästa år ser vi ut att 
ha fullt upp att göra. Och under kom-
mande höst är runt 70 procent av vår 
kapacitet redan insåld. Därmed inte sagt 
att våra gamla kunder behöver oroa sig 
för att nu lämnas i sticket. Beläggningen 
till trots har vi också dem i åtanke när vi 
planerar vår verksamhet.

En annan rolig sak som inträffat i år är 
att vi i många projekt kommit in mycket 
tidigare i processen. Vi har fått möjlig-
het att projektera ihop med beställarna 
i en helt annan utsträckning än tidigare. 
Framförallt är det till glädje för kunderna 
som kan ta del av vår kompetens på 
olika områden. Men också en möjlighet 
för oss att i högre utsträckning vara med 
och påverka.

Årets julklapp från oss blir en gåva till 
Cancerfonden. Många drabbas, även i 
vår närhet.

Med detta sagt återstår bara att önska 
alla medarbetare, kunder och samarbet-
parners en God Jul och ett riktigt Gott 
Nytt År!

Certifierad för energikartläggning i stora företag.  – Det är givetvis en fjäder i hatten och 
ett bra kvitto, säger Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Kvitto på kompetens

Anders Emanuelsson
             VD 

Energiexperten Jarl Nilsson en av fåtalet certifierade

Eson Pac – först ut.



De samsas
bland flaskor
och kunder
i Kungsbacka

Samma kök, några veckor tidigare...Emil Andersson installerade ny el i hela huset

Invigning av nya köket. Stella 1,5 år, mamma Pernilla Röjgren, elektrikern Emil 
Andersson, pappa Markus Johansson samt Björn Johnsson, arbetsledare på Elektro-
Emanuel.

Snart klart för start på Tjörn

Ängholmens reningsverk etapp två snart klar. Reningsver-
ket ska i full drift betjäna hela västra Tjörn.

Det klättras i stegar bland 
buteljer och kunder på System-
bolaget i Kungsbacka. Buti-
ken genomgår en omfattande 
renovering där exempelvis all el 
byts ut:

– Vanligen stänger man 
under renovering, att ha öppet 
kräver väldigt bra samarbete 
vilket har fungerat jättefint, 
säger Josefin Hansén i butikens 
ledningsgrupp.

Renoveringsarbetet startade i 
höstas och under en intensiv period 
i november hade Elektro-Emanuel 

fyra man på plats:
– Vi drar ny el och även ny be-

lysning ska nu på plats, all gammal 
el rensas bort och byts ut, berättar 
Fredrik Skantze, ledande montör 
för jobbet.

Att butiken i hjärtat av Kungs-
backa byggs om beror på att den 
började bli alltför sliten:

– Vi vill ju att kunderna ska få 
ett bra intryck av butiken, därför 
lägger vi vikt vid det estetiska och 
då är ljussättningen förstås jätte-
viktig, säger Josefin Hansén.

Den nya designen i butiken ska 
också bli mer enhetlig och lika 

som i andra Systembutiker. Dä-
remot förblir sortimentet ungefär 
som nu, cirka 2 000 artilar.

Trots många montörer i farten 
på stegar i butiken tycker Josefin 
Hansén att det ändå gått bra med 
att serva kunderna samtidigt:

– Det ställer förstås stora krav 
på att vi kan samarbeta och det har 
gått bra, vi respekterar varandra 
och anpassar oss, säger hon.

Till december ska allt vara klart: 
.– Då blir det röda mattan med 
alkoholfritt bubbel och antagligen 
godis till oss och kunderna, lovar 
Josefin Hansén.

Ludvig Nordgren (ledande montör) och Victor Tunefjord  gör 
snart de sista installationerna på Ängholmens reningsverk. 

Sams på Systemet. Fr v Fredrik Skantze, Linus Svahn, 
Daniel Gustavsson, Oskar Alm och Josefin Hansén.

Pernilla och Markus satsade på att 
renovera istället för att köpa ett nytt 
hus. Under tre månader genomgick 
50-talsvillan i Skällinge en rejäl 
makeover:

– Det var helt klart värt besväret 
och priset, säger de och pustar ut 
med fika i det nya köket.

För det omfattande eljobbet anlitades 
Elektro-Emanuel och bara några veckor 
tidigare pågick elinstal-
lationen för fullt. Det 
gamla köket förvandlades 
till tvättstuga och ett nytt 
kök började växa fram på 
andra sidan väggen. Ny 
kabeldragning pågick i 
stort sett överallt i hela huset.

– Jag blev ändå imponerad över hur 
snabbt och smidigt allt gick, säger Mar-
kus Johansson.

Renoveringstiden var också bestämd 
utifrån uppsägningstiden för lägenheten 
de bodde i. Huset var helt enkelt tvunget 
att bli klart:

– Egentligen är det otroligt lite som 
krånglat, en jätteviktig sak som underlät-
tat mycket är den dialog och kontakt jag 
haft med Emil som installerat allt, vi har 
bollat många idéer och hittat lösningar 
till allt, fortsätter Markus Johansson.

Ett exempel är röret till expansions-
kärlet som kunnat användas för kabel-
dragning. Man har också passat på att 
installera viss automatik, exempelvis för 
ytterbelysningen. Vissa uttag kan också 
styras med strömbrytare.

Den gamla stilen i huset på 145 
kvadratmeter, byggt 1950, har 
familjen värnat om att behålla.

– Vi har ju fått ett modernt hus 
med bibehållen själ, säger de.

Och det är något Björn Johnsson, 
arbetsledare på Elektro-Emanuel, också 
gärna understryker:

– Även gamla hus går att göra elmäs-
sigt helt moderna utan allt för stora 
insatser, det visar ju detta, säger han.

I början av november flyttade familjen 
in och kunde kröna detta med att hänga 
upp  kristallkronan i sitt nygamla hus...

–  Det var värt priset  och besväret, tycker familjen om sitt nyrenoverade hus där bland annat all el 
byttes ut. Fr v Markus Johansson med dottern Stella, 1,5 år, och Pernills Röjgren.

Tryggt med ny el
i gammalt hus
med själ...

Bygget av nya avloppsreningsverk på Tjörn 
går in på upploppet. Därmed också  över tre 
års arbete på ön för Elektro-Emanuel: 

– Vi är väldigt nöjda med hur våra en-
treprenörer hanterat projekten i sin helhet, 
säger Pascal Karlsson, teknisk chef och 
projektledare på Tjörns kommun.

Redan under 2013 påbörjades första etappen av 
Ängholmens reningsverk. Därefter har också ett 
reningsverk i Höviksnäs byggts och nu är andra 
etappen av Ängholmens reningsverk snart till ända. 
Därmed också ett av kommunens största investe-
ringsprojekt någonsin, totalt 180 miljoner kronor:

– Så har vi också byggt för årtionden framåt, 
säger Pascal Karlsson.
När Ängholmen, med en reningskapacitet på 
30 000 pe, tas i drift till sommaren avvecklas 
samtidigt de gamla reningsverken i Skärhamn och 
Kyrkesund. Verket med BOD-rening samt dato-
riserad styrning av den biologiska och mekaniska 
reningsprocessen betjänar då hela västra Tjörn 
inklusive fiskeindustrin på Klädesholmen.
Fram till i slutet av november hade Elektro-
Emanuel fyra man på plats för installationerna. 
Komplett el, styrfunktioner och ställverk tillhör det 
som levererats till projektet. 

– Rent allmänt har det fungerat väldigt bra, 
projektet har följt både tidplan och budget, säger 
Pascal Karlsson, teknisk chef på Tjörn.



Elektro-Emanuel bygger ut 
huvudkontoret för att råda bot på 
trångboddheten.

I mars ska bland annat ett nytt 
lunchrum och kontor stå klart.

– Det är efterlängtat och helt 
nödvändigt, säger Anders Emanu-
elsson, VD.
Totalt handlar det om cirka 150 
kvadratmeter där ett nytt större 
lunchrum är huvudnumret.

– Men vi anpassar också med 
HWC och omklädningsrum för 
damer, berättar Anders Emanuels-
son.Lokalen vid huvudkontoret har 
stått tom en tid men även resteran-
de 600 kvadratmeter har nu också 
hyrts ut till annan verksamhet.
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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

Forum för
lärande och
utveckling
En säkringsskena och jordfelsbrytare 
som inte installerats på rätt sätt. Det 
hade kunnat sluta illa och är en av 
punkterna på montörsmötet i Varberg. 
Ett forum där erfarenheter utbyts, 
förbättringar föreslås och rutiner gås 
igenom.
Fyra gånger om året samlas Elektro-Ema-
nuels elektriker till montörsmöte. Punkterna 
på dagordningen är bland annat rutiner kring 
kvalitets- och ledningssystem, erfaren-
hetsutbyte och tillbud eller olycksfall som 
inträffat.

– Att medarbetare får en känsla för vad 
som händer och sker på företaget och kan 
påverka är viktigt, menar Björn Johnsson, 
arbetsledare i Varberg som leder mötet.

Här finns också chansen att ta upp och 
belysa problem man stött på i sitt arbete. 
Martin Emanuelsson har ett sådant exempel, 
en felaktigt installerad säkringsskena:

– Då har det blivit varmgång, säger han 
och förklarar vad som är viktigt att tänka på 
vid installation av dylika lister.

Likadant är det med den svartbrända 
jordfelsbrytaren. Den upptäcktes vid ett 
normalt felsökningsarbete i en ny kunds 

sommarhus. I detta fall var ”nollskruven” 
inte dragen åt rätt håll:

– Tappar man nollan får man bakström, 
och då går 400 volt rakt ut i apparaterna, det 
kan bli en väldigt dyr och otrevlig historia, 
förutom brandfaran, konstaterar Kenneth 
Klang.

Även med helt ny utrustning som ska 
installeras är kontroll viktig. Produkter som 
kommer färdigkopplade från fabrik måste 
efterdras då anslutningar kan ha skramlat 
loss under transport.

I diskussionen om kvalitetsarbetet kom-
mer också kontakten med kunder upp. De 
ska inte tvingas jaga runt efter rätt person på 
företaget:

– Ingen ska behöva ringa oss mer än en 
gång. Man tar emot ordern och ser till att den 
kommer till rätt instans, säger VD Anders 
Emanuelsson som också är med på mötet.

Mycket av diskussionerna rör också hur 
företaget på bästa sätt ska kunna serva 
kunderna:

– För vårt löpande förbättringsarbete 
är detta forum väldigt viktigt, konstaterar 
Björn Johnsson, arbetsledare och filialchef i 
Varberg.

Jordfelsbrytare som installerats felaktigt.

Nyanställd: Petri Kärkkäinen.

– Att montera säkerhetsskenor på rätt sätt är viktigt, säger Martin Emanuelsson.

– En behövlig och efter-
längtad investering, säger 
Anders Emanuelsson om 
nybygget.

Fler nya jobb igång
• Projektering kontor, Derome Hus
• Tillbyggnad, Cotinova, Kungsbacka 
• Stolpbelysning, Kolla, Kba
• BMSS, Uggledalsvägen, Billdal
• Serverrum, Härryda kommunhus
•  BMSS, Billdals Björkväg, Billdal
•  Terminal, Vagnen 9, Vbg

Lastbilschaufför, säljare och lager-
chef. Det är bara några titlar nye 
medarbetaren Petri Kärkkäinen 
haft på visitkortet. För tre år sedan 
bytte han bana och blev elektriker:

– Teknikintresse har jag alltid 
haft och det var ju bättre sent än 
aldrig, säger han.

Den 15 december ansluter Petri till 
Elektro-Emanuel och kommer då
direkt från en anställning på Caverion 
i Varberg. Och jobb som bland annat 
serviceelektriker, resemontör och på 
industrientreprenader.

– Jag är glad över att ha fått jobbet 
och ser fram emot att bli en del av 
gänget på Elektro-Emanuel, säger 
han.

Huvudkontoret blir större

Ny medarbetare
med digert cv


