
Effektivare energianvändning och 
bättre utbud av färskvaror.
Det är målen när ICA-Maxi i Kungs-
backa storsatsar på utbyte av alla kyl- 
och frysdiskar och övergång till LED-
belysning i hela butiken.

– Både miljön och kunderna har 
mycket att tjäna på investeringen, säger 
Marcus Derander, butikens projektle-
dare för storsatsningen.

I början av mars star-
tade Elektro-Emanuel 
jobbet i butiken som 
kommer att pågå större 
delen av året. Det 
handlar bland annat om 
installation av 27 nya 
kyldiskar, åtta frysdis-
kar, sju kylrum och två 
frysrum.

–  Vi kan då gå över till ett miljöneutralt 
köldmedel och får bättre förutsättningar att 

möta kundernas behov av mer färskvaror, 
säger Marcus Derander.
Jobbet i butiken kommer att sysselsätta 2-3 
elmontörer. Och pågå samtidigt som denna 
hela tiden är öppen för kunderna:

– Installationerna hade kunnat göras snab-
bare, men vi har lagt in lite luft i schemat för 
att bibehålla en behaglig kundatmosfär, man 
kan exempelvis göra ett röj på morgonen och 
sluta vid tolv, är Marcus Derander och 
Niklas Enoksson som leder Elektro-Emanu-

els insatser överens om.
Totalt beräknas hela inves-

teringen hamna på uppåt 20 
miljoner kronor. Vilket även 
inkluderar utbyte av belysning i 
hela butiken.

– En stor investering, men det 
krävs också för att ta upp kampen 
med våra konkurrenter, konstate-

rar Marcus Derander.
I mitten av november beräknas allt vara 

färdigt. Och till första advent blir det nyöpp-
ning av Maxi-butiken i Kungsbacka.
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Nu är vi i startgroparna för flera stora 
projekt som snart drar igång i full skala. 
De kommer att kräva en hel del perso-
nal och vi fortsätter även anställa nya 
medarbetare. Framöver i vår kan vi hälsa 
ytterligare några nya ansikten välkomna 
till oss.

Vi har hittills ägnat mycket tid åt projek-
tering av stora jobb som reningsverket 
i Borås och vattenverket i Kungälv. Att 
projekten nu börjat omsättas i praktiskt 
verklighet ute på fältet känns väldigt bra. 
Även i övrigt ser vår orderstock bra ut i 
det stora hela. Det finns också fortsatt 
mycket jobb ute på marknaden. Särskilt 
Varbergsområdet har utkristalliserat sig 
som ett bland de hetare på senare tid. 
Det man skulle önska vore ju också att 
prisnivån låg i paritet med den stora 
efterfrågan som uppenbarligen finns. 

En glädjande utveckling är att vi ser en 
stigande efterfrågan på våra energitjäns-
ter. Helt klart ökar intresset att genom-
föra åtgärder för att minska sin förbruk-
ning. Detta gör att vi också överväger att 
framöver förstärka vår energiavdelning. 

Vi har också satt upp en del nya 
miljö- och kvalitetsmål i år. Ett är att 
vi vill minska korttidsfrånvaron genom 
hälsobefrämjande åtgärder för alla våra 
anställda. Det kan handla om allt från 
föreläsningar om kost och träning till hur 
man gör för att få ihop det så kallade 
livspusslet. Ytterligare ett mål vi har i år 
är att ta reda på vad våra servicekun-
der tycker om oss. Tidigare har vi haft 
uppföljningar i entreprenadprojekt på 
liknande vis. 

Slutligen ser vi nu fram emot att ta vår 
nya utbyggnad på huvudkontoret i be-
sittning. Kanske lagom till en värmande 
vårsol över den nya uteplatsen! 

Laddar för kylprojekt.  Niklas Enoksson, Elektro-Emanuel, leder jobbet tillsammans med 
Marcus Derander, projektledare på ICA-Maxi för storsatsningen i Kungsbacka.

Bästa medarbetare 
– och partners!

ICA-Maxi storsatsar

Anders Emanuelsson
             VD 

Nya kylar och belysning minskar energibehovet med 30 procent

ICA-Maxi i Kungsbacka.



Det händer hela tiden saker i den forna 
bilbutiken Wohléns i Varberg. Idag 
verkar 20 olika företag i lokalerna och 
nu byggs även kontor i huset.

– Jag gläds åt när det är liv och 
rörelse i lokalerna, säger Ulf Wohlén, 
delägare i fastigheten.

För 15 år sedan såldes bilrörelsen och sedan 
dess har mycket förändrats på de totalt 
6 900 kvadratmetrarna. Här finns olika 
butiker och verksamheter allt från Pingst-
kyrkans secondhand hand till bilbesiktning 

och Swedols verktyg. Senast i raden är 
Ryds bilglas:

– Visst har det blivit fint, utbrister Ulf 
Wohlén när han visar runt.

Och det är alltid Elektro-Emanuel som 
stått för alla installationer i lokalerna:

– Vi är väldigt gamla kunder sen mer än 
35 år, ja kanske rentav 50 år, konstaterar 
Ulf Wohlén.

För tillfället installerar Petri Kärkkäinen 
och Viktor Svensson en ny matarkabel högt 
uppe under Swedols innertak till Ingo-
macken som också ligger på tomten.

– Den hamnade på fel sida om en vägg 
där det nu ska bli kontor i den gamla smörj- 
och tvätthallen, och måste därför dras om, 
förklarar Ulf.

Detta lär heller inte vara det sista upp-
draget för Elektro-Emanuel i de anrika 
lokalerna:

– Det finns ju hela tiden något att ut-
rätta och utveckla här, och som företag är 
Elektro-Emanuel väldigt trevliga att ha med 
att göra, säger Ulf Wohlén innan han går 
iväg för att inspektera hur bygget av 300 
kvadratmeter kontor fortskrider.

Alltid något på gång i Wohléns lokaler

Oscar Eriksson, projektledare på FaktaBygg, berättade på plats i 
den blivande förskolan om hur bygget går till.

För åttorna i Rolfstorp avslutades yrkesdagen med taklagsfest. Linus Theilkemeier jobbar med elinstallationer på bygget.

Hur är det att jobba som elektriker? 
Det fick åttondeklassarna veta när 
hela årskursen i Rolfstorp bjöds in till 
taklagsfest. Där också andra yrkeskate-
gorier berättade om sitt jobb på bygget 
av förskolan intill.

– Bli elektriker, det är ett väldigt in-
tressant och omväxlande jobb, manade 
Martina Larsson från Elektro-Emanuel.

Varbergs Fastighets AB, som bygger 

Skogsbackens förskola, tog initiativet till 
en något annorlunda förmiddag för åttorna i 
Rolfstorp.

– Ett bygge är ju oftast en sluten plats, ef-
tersom åttorna ska ha yrkeslivet i SO-ämnet, 
och snart också välja inriktning på gymna-
siet såg vi chansen knyta ihop detta med vårt 
bygge, berättar Helena Wallin, kommunika-
tör på Varbergs Fastighets AB.

Indelade i tre grupper fick alla elever 
föreläsningar av totalt åtta personer repre-
senterande olika yrkeskategorier under en 

hel förmiddag. Och det såddes säkert många 
frön när yrkesfolket gick igenom för- och 
nackdelar med sina yrken. Intresset ver-
kade i alla fall på topp bland de knäpptysta, 
andäktigt lyssnande åhörarna. En del frågor 
dök också upp, bland annat om lönen...

Efter föreläsningarna vidtog också en 
mer praktisk programpunkt när alla elever 
iklädda varselvästar besökte bygget och 
fick berättat om vad som pågick där. Det 
hela avslutades med mat, som sig bör på en 
taklagsfest, för alla inblandade.

Martina Larsson, projektledarassistent på Elektro-Emanuel, slog ett slag för elektrikeryrket när hon föreläste för åttorna  i Rolfstorpskolan.

En lektion
i elektrikerns
vardag

Nätchefen Torbjörn Nordgren har full 
koll. Nya driftrummet hos Varbergs-
ortens Elkraft är dock bara en del i 
ansiktslyftningen på kontoret.

– Vi har snart fräschat upp och gjort 
om det mesta här, säger han nöjt.

Genom sitt 180 mil långa ledningsnät 
levererar den ekonomiska föreningen ström 
till omkring 11 000 kunder i företrädesvis 
Varbergs kommun. Främst köper företaget in 
elen, men har också lite egen produktion via 
vatten- vind- och solkraft. Av de 24 anställda 
är 11 elmontörer. Men när det kommer till 
installationer efter elcentralen står man sig 

ändå slätt, menar Torbjörn Nordgren:
– Den typen av jobb är vi inte bra på, vi 

är bättre på det som händer före elmätaren, 
hanteringen av de riktigt grova kablarna är 
vår grej, konstaterar han.
Därför har också Elektro-Emanuel i flera 
omgångar bytt ut och installerat nya elkom-
ponenter på kontoret i Veddige.

– Vi har en långvarig relation och har 
anlitat Elektro-Emanuel för rubbet, förklarar 
Torbjörn Nordgren.
För tillfället pågår utbyte av elcentraler i en 
del av huset. Där Mikael Albrektsson jobbar 
i det mörklagda utrymmet. Med detta åtgär-
dat har mycket nu blivit upprustat:

– Vi har fått bättre matsal, omklädnings-

rum, konferensrum och mer kontorsyta, nytt 
och fräscht alltihop gör att trivseln blir ännu 
bättre på jobbet, säger Torbjörn Nordgren, 
nöjd nätchef på Varbergsortens Elkraft.

Elbolaget
fräschar upp
på kontoret
i Veddige

Mikael Albrektsson byter elcentral.

– Visst blev det fint, säger Ulf Wohlén. Viktor Svensson och Petri Kärkkäinen. Även en mack finns på Ulf Wohlens fastighet.

– Vi har fått ett fint och modernt driftrum, säger Torbjrön Nordgren, nätchef 
med full koll på elleveranserna till 11 000 kunder.



Nu säkras servrarna i Härryda kom-
munhus. Ny utrustning installeras 
stegvis, bland annat effektivare kylning 
som ska skydda IT-systemets hjärta från 
värmeslag:

– Kylningen var ju problemet, men 
nu får vi en riktigt bra miljö här, säger 
Stefan Pal, IT-ansvarig på Härryda 
kommun.

Det är ett omfattande jobb som försiggår 
nere i kommunhusets källare. Ja faktiskt 
ända uppifrån taknocken där en ny kyl-
maskin installerats för att ta tillvara den 
svalkande uteluften. Och i källaren har det 

gamla serverrummet genomgått en grad-
vis förvandling. Ett befintligt ställverk har 
byggts ut, samt nya datarack och reservkraft 
(ups) finns monterade på ett nytt installa-
tionsgolv.

– Som totalentreprenör har vi levererat 
all utrustning, berättar Henrik Vendelstrand, 
projektledare på Elektro-Emanuel.

Det gäller förstås också själva installa-
tionsarbetet:

– Utmaningen har varit att göra jobbet 
med anläggningen igång, man har fått gå 
väldigt försiktigt fram, konstaterar Mikael 
Carlsson, ledande montör på plats.

Redan före årsskiftet startade rivningen av 
det gamla och uppbyggnaden av det nya. En 
investering för uppåt fyra miljoner kronor. 

Men så får också kommunens drygt 3 500 
anställda sitt It-verktyg säkrat.

– Jobbet har rullat på väldigt bra, och vi 
har klarat oss från strömavbrott, säger Stefan 
Pal, nöjd IT-ansvarig på Härryda kommun.
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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

Efter dryga nio timmar i Vasaloppsspå-
ret kan projektledaren Henrik Vendel-
strand ståta med en ”Svensk Klassiker”:

– Skidåkningen var det sista, men 
jag är inte så nöjd, det blev för mycket 
strul, säger han.

Tillsammans med drygt 15 000 andra skidå-
kare gav han sig iväg från Sälen till Mora. 
Men det blev en skidtur med komplikatio-
ner:

– I backarna efter Evertsberg hamnade jag 
i skogen för att undvika en masskrasch, och 
då rök en bindning, när den var fixad bröt 
jag staven, det var krångel med utrustningen 
i flera mil, och spåren var lösa, berättar han.
Ifjol startade han med att cykla Vätternrun-
dan på 30 mil. Och det gav blodad tand:

– Cyklingen gick bra, då var jag också 
bäst förberedd, säger han.
Det ena gav det andra och snart hade Henrik 

också klarat av 30 kilometers löpning i 
Lidingö och tre kilometer simning i Vans-
bro. Återstod Vasaloppet för att fullborda 
klassikern:

– Det hade jag ju tänkt åka i flera år så nu 
passade det ju bra, säger han.
Även om han i alla delar inte varit nöjd med 
prestationerna under klassikern tycker han 
den var värt besväret:

– Absolut, den var ju ett mål att träna för, 
även om man kunde haft en bättre dag i 
skidspåret...

I mål i Mora. – Aldrig mer, tänkte jag då, men 
vi får se, säger Henrik Vendelstrand...

Joel Sivedal installerar i serverrummet.

– Det har fungerat bra, tycker såväl IT-chefen Stefan Pal som Elektro-Ema-
nuels ledande montör på jobbet, Mikael Carlsson om jobbet i serverrummet.

Fler nya jobb igång
• Ängstorps reningsverk, Laholm
• Kärnegårdens förskola, Varberg
• Brandlarm, Aranäs kontor & hotell, Kba
• Kylanläggning, ICA-Maxi, Kba
• Kontor, Derome, Holmagärde
• Förskola, Rävlanda

Henrik fullbordade klassikern på skidor

Kommunalt
IT-hjärta räddas
med ny kyla
i Härryda


