
Nu basar han inte bara över att installera 
elen. Han har också själv blivit elprodu-
cent – med solceller på stalltaket.

– Det känns både riktigt och rätt, solen 
lyser och det är ju väldigt bra att kunna 
utnyttja, säger Anders Emanuelsson, VD 
på Elektro-Emanuel.

Redan för fyra år sedan sökte han det statliga 
investeringsstödet för en solanläggning som 
då låg på 35 procent av investeringskostna-
den för privatpersoner. Sedan dess har stödet 
sjunkit betydligt och är nu nere på högst 20 
procent (30 procent för företag):

– Jag hade lite tur där som var ute i så god 
tid, dessutom har ju priset på solcellerna 
sjunkit ganska mycket på senare tid, konsta-
terar Anders Emanuelsson.

På stalltaket blänker nu 96 kvadratmeter 
solceller som när solen skiner som mest 

levererar 15 kWh. Vilket han räknar med 
ska räcka till ungefär halva årsbehovet för 
familjen:

– Vi värmer ju ganska mycket, inte bara 
i huset utan även stallet, och blir det något 
över kan det ju skickas ut på nätet, fortsätter 
han.

I dagsläget får privatpersoner en skattere-
duktion på 60 öre kilowattimmen som matas 
ut på elnätet. Men Anders Emanuelsson har 
också tagit höjd för att den kan bli mindre, 
eller försvinna:

– Tanken är att göra ett särskilt rum för 
batterier där omriktaren finns, som i så fall 
kan lagra kraften, berättar han.

Hela anläggning beräknar han kommer att 
kosta drygt 200 000 kronor. En investering 
som kanske inte betalar av sig i brådrappet:

– Men det känns bra, solcellerna har ju 
lång livslängd och på sikt bidrar de även till 
en bättre miljö, säger Elektro-Emanuels VD 
– nu också elproducent.

Extra • Elektro-Emanuel har som ett av tre företag blivit nominerade till ”Årets Företag” 
vid Varbergsgalan den 13 oktober. ”Ett fantastiskt företag” säger Louise Lejestrand, ordfö-
rande i Företagarna som utsett kandidaterna, till Hallands Nyheter.
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Redan den 2 augusti, det tidigaste da-
tumet hittills, hade vi förbrukat jordens 
alla resurser för i år. Den förre TV-mete-
rologen Pär Holmgren konstaterade på 
sin föreläsning under Näringslivsdagen i 
Varberg att vi nu använder 1,7 jordklot 
för våra behov. Det funkar naturligtvis 
inte att fortsätta så. På Elektro-Emanuel 
har vi funderat mycket över hur vi ska 
kunna dra vårt strå till stacken för en 
hållbarare tillvaro. Ett sätt är ju att infor-
mera våra kunder om vad olika lösningar 
har för miljökonsekvenser. Vi inser också 
att det krävs mer kunskap hos oss själva. 
Som en start på att förkovra oss inom 
ett område har vi inbjudit vår leverantör 
av laddstolpar. Inte bara för en pro-
duktuppvisning utan att ge oss bilden 
av hur detta hänger ihop med Sveriges 
miljömål, helt enkelt sätta in det hela i 
ett begripligt sammanhang. 

Förutom vikten av ett mer välmående 
jordklot är också våra medarbetares 
hälsa väldigt viktigt för att vi ska kunna 
fungera som ett effektivt och kreativt 
företag. För våra tjänstemän kan arbets-
dagarna bli långa. I stillasittande pass 
där det blir lätt att glömma bort sin egen 
hälsa. Därför satsar vi på förebyggande 
hälsovård, både i form av föreläsning 
och en personlig analys och genomgång 
av var och ens hälsa. Förhoppningen är 
att kunna ge våra medarbetare bättre 
verktyg för att hantera tillvaron på ett 
sunt sätt.

För övrigt ser vi framtiden av med tillför-
sikt. Vi har en fulltecknad höst framför 
oss och räknar för fullt på projekt som 
startar efter nyår. Under sommaren har 
också några nya medarbetare anställts, 
de ska känna sig varmt välkomna till oss.

Med detta önskar jag alla en fin höst!

Tar hjälp av solen.  – Att utnyttja solenergi känns helt rätt, inte minst ur miljösynpunkt, säger 
Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel och – nu även elproducent.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Hämtar kraft från solen

Anders Emanuelsson
             VD 



Konferera vid medelha-
vets strand? Då krävs inte 
en längre tur än till lokaler 
ägda av Veddige Buss 
fastighetsbolag:

– Vi renoverar lokalerna 
efter hyresgästernas önske-
mål, och det här blev riktigt 
bra, tycker Per-Anders 
Carlsson, busschaufför och 
fastighetsskötare.
Sedan årsskiftet har an-
siktslyftningen i lokalerna, 
som finns i flera olika 
byggnader på Industri-
gatan i Veddige, pågått. 
Ett 10-tal hyresgäster, 
däribland NCC och Vat-
tenfall, har själva varit 

med i utformningen  när 
lokalerna renoverats.

– Timmarna som lagts 
på detta har delats upp 
mellan oss, och vi har sytt 
ihop önskemålen, berättar 
Per-Anders Carlsson.
Elektro-Emanuels Viktor 
Svensson har stått för 
installationerna som 
bland annat bestått av ny 
belysning, olika typer av 
detektorer och high tec i 
konferensrummet.

– Ett lyft för våra 
lokaler, jag är väldigt 
nöjd, säger Per-Anders 
Carlsson.Viktor Svensson, Elektro-Emanuel, och Per-Anders Carlsson, Veddige Buss.

Bosgårdsskolan i Tvååker blir större 
och byggs ihop. Om- och tillbyggnaden 
är omfattande och pågår samtidigt som 
skolan är i full gång.

– Vi flyttar runt mycket och jobbar 
i olika etapper, berättar Felix Alfreds-
son, ledande montör på bygget sedan 
årsskiftet.
En handfull montörer från Elektro-Emanuel 
är mitt inne i det intensiva arbetet med att 
installera el i nya klassrum. Även ett helt nytt 
tillagningskök är under montering:

– Det är mycket på gång här i olika delar 
av skolan, konstaterar Gustav Qvist i full färd 

med att montera det nya köket.
Satsningen på Bosgårdsskolan är en stor in-
vestering på omkring 65 miljoner kronor. Från 
knappt 600 elever ska skolan härbärgera näs-
tan 800 när allt är klart till höstterminen 2018. 
Bygget är en totalentreprenad med Skanska i 
spetsen och drivs som ett partneringprojekt:

– I komplicerade byggnationer fungerar 
partnering väldigt bra, det blir annars svårt 
för entreprenörerna att lämna rätt priser, säger 
Stefan Berntsson, projektansvarig på Varbergs 
Fastighets AB.
Att skolan är igång samtidigt som den också 
är en byggarnbetsplats ställer förstås stora krav 
på alla inblandade:

– Vi har stort fokus på säkerhet, det är 
knepigt att gå fram när det är barn överallt, 
lösningen är att stänga av och jobba i etapper, 
men även kvällar och helger får man nog räk-
na med att behöva utnyttja i de fall verksamhet 
inte kan stängas, säger Stefan Berntsson.
Hittills tycker han att allt flutit fint:

– Vi håller tidplanen och det har fungerat 
jättebra, säger han.
Med om- och tillbyggnaden blir nu också 
skolan mer enhetlig:

– Det har varit ganska spretigt med byggna-
der var för sig, nu kan man gå inomhus till allt, 
utom idrottshallen, det blir en bättre funger-
nade vardag, säger Stefan Berntsson.

Gammal skola växer
– och blir som ny

Bosgårdsskolan byggs ihop och blir större.

Gustav Qvist monterar nytt tillagningskök och arbetar tillsammans med bland andra Karin Emilsson (inlånad) och Felix Alfredsson, le-
dande montör.

Storsatsning i Tvååker:

”Hyresgästernas önskemål styr”



Mindre företag i Halland kan nu få 
bidrag till att hitta ”energitjuvarna”. 
Det nappade ägaren till Scapa-huset i 
Träslövsläge på.

– Som fastighetsägare måste man 
alltid titta på kostnader, när energinotan 
stiger vill man ju gärna veta varför och 
göra något åt det, säger Bertil Lundgren.

Därför beställde han en kartläggning av 
hur energin används i den nästan 2 000 
kvadratmeter stora fastigheten som rymmer 
en rad olika företag, allt från lager till gym. 
Det är en gedigen genomgång av huset som 
Elektro-Emanuels energiexpert Jarl Nilsson 
nu presenterat. Utredningen visar att det 
förbrukas betydligt mer el än nödvändigt. 
Med tio olika åtgärder skulle förbrukningen 
kunna sänkas med 50 procent. Det handlar 
exempelvis om investeringar i styrsystem, 
värmepumpar, tidur, belysning och – solcel-

ler. Satsningar som skulle ge en lönsamhet 
på allt från åtta till 1 520 procents årlig av 
kastning. I genomsnitt 11 procent årligen för 
samtliga åtgärder:

– Det är ju en avkastning man inte hittar 
så ofta, rätt så imponerande, tycker Bertil 
Lundgren.
Av åtgärdslistan är det bara solcellerna, 
den största utgiftsposten, för dryga 300 000 
kronor han vill ta en funderare på:

– Det övriga tycker jag absolut ska göras, 
en del omgående, anser Bertil Lundgren.
Att nu ha fått en total bild av fastighetens 
tillstånd ser han som väldigt värdefullt:

– Jag är verkligen jättenöjd, nu har man 
något att utgå ifrån, menar han.
Kartläggningen av Scapa-huset är också den 
första utifrån Region Hallands nya bidrag 
till  företag som förbrukar mindre än 300 
MWh per år. De kan sedan i våras få upp till 
30 000 kronor för att kartlägga sin förbruk-
ning:

– Vi ville gärna 
också få med mindre 
företag och är ensam-
ma i landet om detta, 
berättar Jonas Möller 
Nielsen, samordnare 
på Region Hallands 
energikontor.
Han räknar med att 
ett 20-tal företag 
ska kartläggas på 
liknande vis i regionen:

– Det har visat sig att det som regel alltid 
går att spara energi, och att det dessutom är 
väldigt lönsamt, få känner till detta, men vi 
vill sprida budskapet, säger han.
Vilket också är Jarl Nilssons bild:

– Inte sällan har besparingarna i verk-
ligheten blivit större än vi räknat med, 
energiåtgärder är inte bara lönsamma utan 
även väldigt bra för miljön med drastiskt 
minskade koldioxidutsläpp, säger han.

Från kulor och krut till kos-
metika. Förre yrkesofficeren 
Mikael Åkerberg driver idag 
Dermanord tillsammans med 
hustrun Maria Åkerberg – ett 
välkänt och exklusivt varu-
märke i hudvårdskretsar.

– Vi växer med 20 procent 
årligen, så vi har hela tiden 
behov av att se över och 
uppdatera våra lokaler, säger 
han.

Det senaste är en genomgång 
och modernisering av elsyste-
met. Bland annat har elcentraler 
byggts om, belysning bytts ut 
samt allt försetts med KNX-
styrning. Ett arbete som utförts 
av Elektro-Emanuels Jens 
Börjesson.

– Vi är ett miljötänkande 

företag, vi vill gå i takt med 
tiden och använda oss av de 
tekniska lösningar som finns för 
att spara energi, förklarar Mikael 
Åkerberg som tycker sig ha fått 
bra hjälp med detta.

På industriområdet i Fril-
lesås tillverkas en mängd olika 
hudvårdsprodukter i skinande 
blanka, interiört närmast 
palatsliknande, lokaler. Fram-
förallt saluförs produkterna i 
Norden, till hudterapeuter och 
spa-anläggningar. Företaget med 
25 anställda omsätter idag 80 
miljoner kronor. Och fortsätter 
växa:

– Vi går i utbyggnadstankar 
och för en dialog med kommu-
nen, berättar Mikael Åkerberg.

Företaget startades av hustrun 
Maria Åkerberg 1995 och har 
sin verksamhet i Frillesås sedan 
snart tio år tillbaka.

Nytt bidrag
ska stoppa
energitjuvar

KNX styr i kosmetikafabrik:

Fastighetsägaren Bertil Lundgren var först ut med att utnyttja Region Hal-
lands nya bidrag för energikartläggning, utförd av Jarl Nilsson.

Jonas Möller, samord-
nare Region Halland

Jens Börjesson, Elektro-Emanuel och Mikael Åkerberg, Dermanord.

”Vi vill värna miljön”



Friskvård stod på schemat när samtliga 
tjänstemän på Elektro-Emanuel sattes 
på skolbänken i slutet av augusti. Och i 
ett andra steg genomgick en elektrifie-
rad kroppsanalys:

– Kontrollen ger en status på friskhe-
ten, och vad som kan förbättras när det 
exempelvis gäller livsstilsfaktorer, säger 
hälsopedagogen Anna-Lena Svensson.

Satsningen på förebyggande friskvård ligger 
i linje med ett av Elektro-Emanuels kvalita-
tiva mål – att minska korttidsfrånvaron och 
öka välbefinnandet bland medarbetarna.

– Vi ser detta som ett steg på den vägen, 
med hälsoscanningen på personlig nivå blir 
det också mer bestående och engagerande, 
säger Anders Emanuelsson, VD.

Under två timmar ger Anna-Lena Svens-
son perspektiv på ”att vara frisk” och hur 
störningar i kroppen kan påverka hur man 
känner och beter sig. Liksom att livsstilsfak-
torer har stor inverkan på hälsan:

– Livsstilen anses kunna ligga bakom 80 
procent av alla kroniska sjukdomar, för att 
kunna förebygga sjukdom effektivt måste 
man därför fokusera på förändringar i sin 
livsmiljö, menar Anna-Lena Svensson.

Steg nummer två i friskvårdsutbildningen 
är en fysiologisk screening, eller kroppsana-
lys, där en mängd olika variabler mäts. Ex-
empelvis blodflöde, vätskebalans, ph-värde 
och signalsubstanser.

– Det handlar om 54 olika parametrar, 
många av dem kan indikera på begynnande 
utbrändhet, 95 procent av de som genomgår 
screeningen får kvitto på att de är friska, 
men även indikationer på vad man bör göra 
för att fortsätta hålla sig frisk, säger Anna-
Lena Svensson på CreaForm.

Resultaten ställs samman i en ”vitalitets-
karta” utifrån vilken man sedan kan avgöra 
hur ens vigör kan förbättras genom olika 
förändringar, i kosthållningen exempelvis.

– Jag tror att man egentligen är ganska 
medveten om vad som behöver ändras, så 
det här bra och kan ge en push i rätt rikt-

ning, menar Christer Ingvarsson, en av dem 
som deltog i den förebyggande friskvårds-
satsningen.
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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

Alexander Skantze gick i sin 
lillebrors fotspår och är en av 
de senaste anställda på filialen i 
Kungsbacka.

– Fast det var jag som var 
först i yrket, påpekar Alexan-
der som redan arbetat i sju år 
på två andra elfirmor.

Han jobbar mestadels med elservi-
ce och trivs på sin nya arbetsplats:

– Ja, jättebra och brorsan träffar 
jag ju minst en gång om dagen 
nu...

Carl-Johan Nordwall och Didrik 
Nidler kommer däremot direkt från 
skolbänken på Elof Lindälvsgym-
nasiet i Kungsbacka. Och har an-
ställts som lärlingar med placering 
i Kungsbacka:

– Vi gjorde ju vår praktik här och 
det är jättekul att vi fått komma 
tillbaka och jobba här nu, säger de.

Friskhet i fokus. Anna-Lena Svensson föreläste och kontrollerade friskheten hos 
Elektro-Emanuels tjänstemän.

Fler nya jobb igång
• Kungsbacka badhus, Kungsbacka
• Ombyggnad, Daltorpsskolan, Borås
• Paviljonger, Ögärdet, Fjärås

Fler nya ansikten på jobbet

Friskvård
med fokus
på livsstil

Elektrifierad. – Jättebra bra att få veta 
hur det står till i kroppen, tycker Christer 
Ingvarsson, en av dem som genomgick 
screeningen.

Alexander Skantze

Didrik Nidler

Carl-Johan Nordwall


