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Bästa medarbetare
– och partners!
När året nu går mot sitt slut kan det
kanske vara på sin plats med en liten
summering. Vilket är en rätt angenäm
uppgift eftersom det för vår del varit
rätt så fantastiskt. När vi gick in i 2017
gladde vi oss åt en stor orderstock. Vi
hade ett flertal stora uppdrag, och en
väldigt bra framförhållning. Det hela
låg på en nivå vi väl aldrig trodde oss
kunna komma upp till igen. Men nu kan
vi konstatera att nästa år börjar med en
lika stor, om inte tjockare, orderbok. Vi
offererar också fortsatt mycket som vi
tror på. Detta betyder att vi även framöver kommer att ha full sysselsättning
och ett fortsatt behov av att rekrytera
nya medarbetare. I det sammanhanget
vill jag passa på att hälsa våra senaste
anställda välkomna till oss.
Vårt mål från 2015 att under en treårsperiod öka antalet producerade timmar
med 15 procent har vi redan i år slagit
med råge. Vi har förstås haft en väldigt
god draghjälp av konjunkturen. Men
oavsett hur den kommer att utveckla sig
framöver har vi ett flertal större projekt
pågående under åtskilliga år framåt.
Det är en bra bas att stå på och ger
oss en god stabilitet och tillförsikt inför
framtiden.
Alla på Elektro-Emauel har förstås del i
att det går bra för oss. Häromdagen åkte
jag runt med en fotograf för att dokumentera jobb vi gör för våra kunder. Och
det var imponerande att se hur många
fina arbeten som våra montörer utför.
Bildbevisen från fototurnén kommer
snart att göras tillgängliga för all vår
personal...
Avslutningsvis vill jag önska alla en riktigt
God Jul och ett lika Gott Nytt År!

Anders Emanuelsson
VD

Han bygger elen i bron. – Vi har jobbat länge med detta, anbudsprocessen med Skanska
startade redan hösten 2015, berättar Henrik Vendelstrand projektledare på Elektro-Emanuel.

Ny bro gav stororder
Elektro-Emanuel ska leverera utrustning
och installationer för det nya landmärket
i Göteborg – Hisingsbron. Jobbet startar
nästa höst och ska pågå fram till år 2022.
– Det är en fin order och ett speciellt
projekt, konstaterar Henrik Vendelstrand, projektledare på Elektro-Emanuel.
Den nya förbindelsen över älven ska ersätta
nuvarande Götaälvbron som invigdes 1939.
Jämfört med denna blir den nya bron både
betydligt bredare och lägre, med ett lyftbord
i mitten där sjöfarten kan få fri höjd på 28
meter. Bron har filer för såväl bilar som
cyklister, gående och kollektivtrafik.
Uppdraget för Elektro-Emanuel är att leverera och installera kraftförsörjning till detta
via två teknikrum på ömse sidor om älven:
– En stor del av leveransen är just kraftförsörjningen, men även den arkitektoniska
belysningen, både inifrån och utanför bron,
berättar Henrik.
Totalt handlar det om 50 ton kabel, 2,5 kilometer av den grövsta sorten, samt 1000-tals
ljusarmaturer av olika slag. Förutom ställverk,
elcentraler och säkerhetsanläggningar.

– Vårt arbetsområde blir ramperna upp
mot lyftspannet och de teknikutrymmen som
finns under dem på både södra och norra älvstranden, samt kollektivtrafikbron från södra
älvstranden bort mot Nils Ericssonplatsen
och Lilla Bommen, fortsätter han.
Arbetet, med Skanska som totalentreprenör, började redan hösten 2016 med
grundläggande mark- och betongarbeten. För
Elektro-Emanuels del startar jobbet på plats
först nästa höst.
– Vi räknar med att det kommer krävas en
sex, sju montörer under byggtiden som ju
sträcker sig flera år, säger Henrik.
För Göteborg är den nya bron mer än bara
en bro. Tanken är också att binda ihop staden
på ett bättre sätt och skapa ett landmärke
som ingår i dess skyline. Bron har ritats av
den danska arkitektbyrån Dissing+Weitling.
De vann den stora arkitekttävlingen där
förslagen bedömdes utifrån landmärke,
gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet
och ekonomi.
– Det är fantastiskt hedrande och roligt att
få vara med om bygget av ett landmärke som
under lång tid framöver blir en del av stadsbilden i Göteborg, tycker Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Stora bostadsprojekt
på gång. Så här ska det
se ut på Västra Sörse i
Varberg om några år.

Bostäder i långa banor
Elektrifiering av bostäder har åter blivit
en stor uppgift för Elektro-Emanuel. I
dagsläget handlar det om flera hundra
lägenheter. Flest i Varberg där 11 hus
ska växa upp på Sörseområdet:
– För oss är det ett stort jobb, vi
kommer att lägga runt 22 000 timmar
enbart på det projektet, berättar Henrik
Vendelstrand, projektledare på ElektroEmanuel.
Där parkeringar och garage nu ligger ska husen börja byggas vid halvårsskiftet nästa år.
Först om dryga tre år ska den sista hyresgästen vara inflyttad.
– Intresset är stort, vi har ju en lång
bostadskö och ett jättestort behov av nya

bostäder, säger Lina Hjalmarsson, som leder
projektet hos Varbergs Bostads AB.
För själva bygget har Tage & Söner
totalentreprenad. Det hela kommer att ske i
etapper varav den första redan påbörjas med
förberedelser på den parkering där husen ska
byggas. Den 6 december togs det officiella
första spadtaget vid ett evenemang i Sparbankshallen i Varberg.
För Elektro-Emanuels del börjar det
egentliga jobbet någon gång till våren.
Vilket handlar om att förse husen med bland
annat kraft, belysning och passagesystem.
– Vi räknar med att ha en fyra, fem montörer på plats under den långa byggtiden,
berättar Henrik Vendelstrand.
Ungefär samtidigt startar ett liknande
projekt i Krokslätt, Mölndal. Där ska 110

bostadsrättslägenheter byggas för inflyttning
under 2019. Byggföretaget K21 är huvudentreprenör och markarbeten pågår redan inför
byggstarten av husen till våren. Även där
har Elektro-Emanuel uppdraget att installera
all el i bostäderna:
– För oss kommer båda projekten att löpa
parallellt, totalt handlar det om installationer
i drygt 330 lägenheter de närmaste åren, vi
kommer att ha uppåt ett 10-tal montörer sysselsatta med detta, fortsätter Henrik Vendelstrand.
Och det är en historiskt stor andel av
Elektro-Emanuels personal sysselsatta inom
just det området:
– Det var länge sedan vi hade så stort engagemang i bostäder, väldigt roligt, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

”När det går bra för Ludvig Svensson går det bra för Sverige”
Det klassiska uttalandet
från dåvarande statsministern Olof Palme i början av
1980-talet håller streck än i
dag.
– Javisst, vi är nöjda, liksom med den nya belysningen, konstaterar Mats Thelin
och Mikael Gunnarsson,
fastighets- respektive elchef
på Ludvig Svensson i Kinna.

Upplyst företag. Mats Thelin och Mikael Gunnarsson, fastighets- respektive elchef på Lundvig Svensson diskuterar belysning med Christer
Ingvarsson och Rickard Nilsson, arbetsledare respektive elmontör på
Elektro-Emanuel.

Företaget, som tillverkar klimatväv, gardiner och möbeltyg, har
satsat på att byta ut alla lysrör i
sina lager mot LED-armaturer.
– Det gör att vi fått en bättre
belysning trots färre armaturer

till en lägre energikostnad, säger
Mikael Gunnarsson.
Antalet armaturer har också
kunnat minskas med 30 procent
i råvarulagret. Och allt är förstås
rörelsestyrt.
– Vi är glada över förtroendet
att få hjälpa till på det här fantastiska företaget, säger Christer
Ingvarsson, arbetsledare på
Elektro-Emanuel i Skene.
Ludvig Svensson har sedan
starten 1887 drivits som ett familjeföretag. I dag har man drygt
200 anställda. Och är världsledande inom produktion av
klimatväv, vilket nästan uteslutande går på export, företrädesvis
till Holland.

”Laddat” möte med fokus
på framtidens färdmedel
Hur förbereder man sin anläggning för
en fossilfri bilpark?
Det var temat när Elektro-Emanuel i
höstas bjöd in experter och företrädare
för bostadsbolag till information om ny
infrastruktur för laddstolpar.
– Det viktigaste är att göra en egen
behovsanalys med sikte på en fyra, fem
år framåt, tipsade Philip Miletti, expert
på laddinfrastruktur från Garo.
Han berättade att när företaget 2008 började
tillverka produkter för att ladda elbilar fanns
bara drygt 100-talet fordon i landet. I dag är
den siffran över 40 000 och växer stadigt.
Vilket också fått EU att enas om en standard
för ladduttag i publik miljö som gäller från
och med i år.
– Det finns inga krav på att använda sådana
uttag, men det handlar om säkerhet, vanliga
eluttag är inte anpassade till den stora belastning det är frågan om, konstaterar Philip
Miletti.

Detta hade han en mängd belysande exempel
på, liksom nya smarta lösningar som tagits
fram för säker ”tankning” av elbilen. Där
laddningen såväl kan styras med appar som
att den som står för utrustningen kan ta betalt
för strömmen. Exempelvis via Swish eller
andra betaltjänster som elbolagen tillhandahåller.
Redan om 13 år ska Sveriges fordonsflotta
vara fossilfri, enligt miljömålen. Och dit är
det inte långt:
– Tanken är ju att ett nät med laddinfrastruktur byggs upp för att kunna ersätta flytande drivmedel, säger Jonas Möller Nielsen,
samordnare på Region Hallands energikontor.
För att det hela ska kunna förverkligas finns
statliga bidrag att söka, exempelvis från
Klimatklivet där 800 miljoner kronor per år
avsatts till och med nästa år.
– Företag kan få bidrag från staten med
hälften av investeringen, och hittills har laddstolpar fått mest stöd, berättar Jonas Möller
Nielsen som rekommenderar att söka pengar
senast första halvåret 2018 och han hjälper

även hjälper till med ansökningar.
Informationen på mötet uppskattades av bostadsbolagens företrädare. Exempelvis Helen
Runger, teknisk förvaltare på Aranäs:
– Vi står ju precis inför hur vi ska göra i
våra bostadsområden, det gäller till exempel hur betalningen ska gå till, det börjar ju
komma efterfrågan på laddmöjligheter, säger
hon.
Därför tycker hon att seminariet om laddinfrastruktur var välkommet:
– Inte minst för att man träffar andra i
samma situation, att man får dela erfarenheter
och information om förutsättningarna för hur
detta kan hanteras framöver,
säger Helen
Runger.
Helen Runger,
teknisk
förvaltare på
Aranäs.

Representanter för bostadsbolagen Eksta, Aranäs och Derome deltog i mötet på Elektro-Emanuel om framtidens fossilfria bilpark.

Philip Miletti från Garo höll föredrag om laddinfrastruktur.

Jonas Möller Nielson, Region Halland, redogjorde för olika stödformer.

– Så här fungerar det, berättar Viktor Svensson om skolans elanläggning för
Linus Carlsson och Filip Malmgren som är intresserade av elprogrammet.

Välj elprogrammet! Den uppmaningen
fick blivande gymnasieelever som
besökte Elektro-Emanuels monter när
Peder Skrivares Skola höll öppet hus.
– Det är ett spännande och utvecklande yrke där ena dagen inte är den
andra lik, berättade Viktor Svensson,
elmontör på Elektro-Emanuel.

Satsa
på att bli
elektriker!

son från Lindbergs skola hade tankar åt det
hållet, om än inte så precisa:
– I alla fall något som har med teknik att
göra, berättade de vid Elektro-Emanuels
informationsdisk.
Av Alex Wahlström, som själv går elprogrammet och gör praktik på Elektro-Emanuel, fick även eleverna inblick i hur
det är att utbilda sig till elektriker.

Elektriker är ett bristyrke och även ElektroEmanuel har ett rekryteringsbehov:
– Vår tanke med att presentera oss så här
är att målet ska vara jobb hos oss redan när
man börjar på elprogrammet, säger Anders
Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Nya på Varbergsfilial

Markus Johansson

Jesper Albrektsson

Nicklas Langseth
VEDDIGE
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En gick i pappas fotspår, en
annan flyttade hit för kärlekens skull. Deras gemensamma
nämnare är att vara nyanställd
på Elektro-Emanuel.
– Jag ville helst jobba på
samma företag som pappa, så
det känns väldigt bra, säger
Jesper Albrektsson.
Han är nybliven elektriker medan
Nicklas Langseth och Markus
Johansson har flera år i yrket. Båda
är nyinflyttade i Varberg och placerade på filialen där.
– Det fungerar jättebra här,
tycker Nicklas Langseth som tidigare jobbat sex år på Bergendahls
El i Göteborg.
Nyanställningarna på ElektroEmanuel har duggat tätt på senare

tid. Och så väntas det också fortsätta:
– Vi har ett rekryteringsbehov
även framöver, konstaterar VD:n
Anders Emanuelsson.

Fler nya jobb igång
• Lakvattenrening, Brudaremossen, Gbg
• Hisingsbron, ny älvförbindelse, Gbg
• Stolpbelysning, Bacchus, Falkenberg
• Orrekullen, stödboende, Härryda
• Västra Sörse, lägenheter, Varberg
• Gällinge VA-verk, Fjärås
• Lahall, bränslereglering, Värö
• Tanums VA-verk, fas 1, Tanum
• Badhus, partneringprojekt, Kba
• Strömskolan, partneringprojekt, Kinna
• Punkthus Krokslätt, 110 lägenheter,
Mölndal
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När niondeklassarna i Varberg bekantade
Elektro-Emanuel mötte
sig med sin kommande skola fanns Elektroblivande gymnasister på PS.
Emanuel på plats för att informera och
Fr v Martina Larsson, projekt
diskutera yrkesval. Vilket kanske inte är så ledarassistent på Elektro-Emanuel,
lätt när mycket finns att välja på:
Alex Wahlström, elev på
– Men vi hade nog tänkt oss något med
elprogrammet, niondeklassarna
el, funderade Linus Carlsson och Filip
Wilma Larsson och Johanna
Malmgren från högstadiet i Rolfstorp.
Odengård samt Viktor Svensson,
Även Johanna Odengård och Wilma Larselmontör på Elektro-Emanuel.

