
Kungsbacka storsatsar på ett nytt bad-
hus. En stor anläggning anpassad för 300 
000 besök om året. Elektro-Emanuel har 
fått uppdraget att såväl projektera som 
utföra  elinstallationerna:

– Det känns jättebra att ha fått 
förtroendet, det här är ett fint jobb för 
oss, konstaterar Henrik Vendelstrand, 
projektledare på Elektro-Emanuel.

För snart ett år sedan beslöt Kungsbacka 
kommun att ersätta sitt uttjänta badhus med 
ett nytt. En 17 meter hög byggnad på över 12 
000 kvadratmeter placerad söder om Aranäs 
B-hall. Till projektet avsatte kommunen 426 
miljoner kronor. Så är också det nya familje-
badet dimensionerat för kommunens behov 
år 2040 och en beräknad befolkning på 100 
000 invånare. Den stora byggnaden kom-
mer bland annat att innehålla en 50-meters 
bassäng och två undervisningsbassänger. 

Det blir också ett familjebad med gym, kafé 
och relaxavdelning i det flera våningar stora 
badhuset.

Och hittills har allt förlöpt enligt planen:
– Det har gått bra och vi är inne i fas två 

nu med projekteringen, berättar Christian 
Andersson, projektledare på Kungsbacka 
kommun.

Bygget är ett partneringprojekt där bygg-
företaget Betonmast har samverkansavtalet 
med Kungsbacka kommun. Första spadtaget 
planeras att tas nu i vår. Eljobben i byggna-
den beräknas kunna starta till hösten. Vilket 
kommer att handla om installation av kraft, 
belysning, telesystem, säkerhet i form av 
brandlarm, inbrott och passagesystem samt 
delar av ett ljudsystem.

– Vi räknar med att ha en hel del montörer 
på plats, uppåt 10 montörer under det mest 
intensiva skedet nästa år, berättar Henrik 
Vendelstrand.

Det nya badhuset väntas kunna slå upp 
portarna under våren 2020.
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Det nya året började med ett trendbrott 
när det gäller försäljningen. Även om vi 
fortfarande har många förfrågningar och 
mycket att räkna på så har det nu blivit 
trögare. Beslut om att dra igång olika 
projekt dröjer. Det kan nog hänga ihop 
med att bostadspriserna börjat gå ned 
och fastighetsägare då blivit lite försikti-
gare. Egentligen tror jag väl inte att det 
handlar om någon konjunktursvängning, 
utan ett mer normaliserat läge.

För vår del innebär detta ändå inga 
problem med sysselsättningen framöver. 
Vi har en bra grundbeläggning i stora 
projekt flera år framöver.

Vi har nyligen också lagt fast nya kva-
litetsmål för året. Ett handlar om att vi 
ska ta fram en egen intern utbildning för 
ledande montörer. Det finns förstås ex-
terna sådana men vi vill gärna ha denna 
skräddarsydd. En utbildning som följer 
våra egna krav och dokumentation för 
hur vi vill ha det. Utbildningen planerar vi 
genomföra i vår och berör något 10-tal 
montörer.

Vi har också förlängt föregående års mål 
att minska korttidsfrånvaron. När vi bör-
jade titta lite närmare på detta visade det 
sig att vi hade en rätt så hög korttidsfrån-
varo jämfört med andra företag. Nu ser 
vi en liten minskning och är på rätt väg, 
men vill ge detta lite mer tid. 

Att sköta om sig är ju viktigt både för 
den enskilde medarbetaren och för oss 
som företag. Därför är vi också beredda 
att ekonomiskt stötta alla initiativ i den 
vägen. Vill någon starta exempelvis en 
träningsgrupp så har man vår support.
Friskvårdssatsningar ger resultat. Utvärde-
ringen av kursen om livsstil i höstas visar 
att vi nu blivit betydligt mer medvetna 
om vad vi stoppar i oss. Och försöker 
undvika det alltför onyttiga...

Kungsbacka kommun storsatsar på ett nytt badhus. Bygget börjar nu i vår och ska öppna 
portarna våren 2020.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders Emanuelsson
             VD 

Badhusbygge drar
många montörer



Åtskilliga svenskar, men även 
danskar, norrmän och finnar, har 
troligen stött på grattis- eller jul-
kort från Fritsla. Enbart i Sverige 
har 500 butiker kortsnurror från 
Trivselkort.

– Butikerna är viktiga men även 
näthandeln ökar allt mer, berättar 
Joakim Blidén som tillsammans 
med sin fru drivit företaget de 
senaste 20 åren.

Man sätter en ära i sin filosofi 
att designa, trycka och efterbe-
handla allt i närområdet. Mesta-
dels i Fritsla utom trycket som 
görs i Borås. Lägre kostnader 
genom köpa tjänster utomlands 
ratar Joakim Blidén:

– Då hade vi tappat kontrollen, 
finessen är att vi styr över hela kedjan 
från idé till färdigt kort, förklarar han.

Trivselkort huserar i ett fantas-
tiskt industrihus, som man också 
äger, på det gamla industriområ-
det i Fritsla. För drygt hundra år 
sedan dunkade vävmaskinerna 
här på fabriken – den då största i 
länet med över 1 000 anställda.

I dag är den stora byggnaden 
fylld med kort, och åter kort –
samt maskiner som bland annat 
folierar, skär och trycker texter. 
Allt övervakat av ett 10-tal 
anställda.

Sedan flera år anlitar företaget 
Elektro-Emanuel för både större 
och mindre elservicejobb:

– Att bara kunna ringa och få 
snabb hjälp när någon maskin 
stannar är ju jätteskönt, konstate-
rar Ferki Rexhepi. 

Jullovet blev ett lyft för Varbergs äldsta lunchrestaurang. På 
kort tid byttes all el ut och köksdelen helrenoverades från golv 
till tak.

– Hur fint som helst, konstaterar fastighetsägaren Adam 
Wohlén som nu planerar för nya projekt i fastigheten efter 
rundturen i restaurangen.

Det tycker också Linda Andersson och Lotta Johansson som sedan 
sex år driver lunchrestaurangen LoL i Wohlénshuset i Lassabacka:

– Vi har ju fått en mer modern och lättjobbad arbetsplats i köket, 
och fina personalutrymmen, säger de.

Några dagar före jul startade 
trion Robin Svensson, Anton 
Gemrud och Emil Johansson 
arbetet med att riva ut och sedan 
installera ny el. En bit in på det 
nya året hade en ny elcentral och 
rörelsestyrd LED-belysning kom-
mit på plats.

Ända sedan1962 har lunchres-
taurangen kontinuerligt serverat 
sina matgäster och lär därför vara 
Varbergs äldsta i sitt slag. 

Här steg skidturisterna av för 100 år 
sedan. Nu har Hindås ståtliga alpinspi-
rerade stationshus vigts åt kulturella 
aktiviteter. Det genomgår också en 
omfattande upprustning där den gamla 
stilen hålls intakt:

– Det är ju ett väldigt speciellt jobb 
för våra entreprenörer, men de gör ett 
bra jobb, konstaterar Svante Stignor, 
projektledare på Härryda kommun.

Från Elektro-Emanuel är projektledaren 
Morgan Svensson och elmontören Simon 
Karlsson engagerade i upprustningen:

– Inte likt något annat vi oftast håller på 
med, här gäller det att hitta bra och smidiga 
lösningar för kabelvägar och liknande, kon-
staterar de.

Uppdraget att förse huset med ny kraft 
och kablage till gamla befintliga armaturer 
görs i de linoljedoftande lokalerna där några 

standardlösningar knappast är 
aktuella. Visserligen är inte huset 
K-märkt, men enligt Svante 
Stignor behandlas stationen ändå 
som sådan:

– Det är förstås en utmaning, 
men jag tycker det går bra och 
fortskrider enligt plan, säger han.

Framåt sommaren beräknas 
stationen kunna öppnas. Huset 
ska då fyllas med en mängd 
olika kulturella aktiviteter. Allt 
från bröllop till konserter. 

– Man måste vara både påhittig och känslig, säger Morgan Svensson och Simon Karlsson 
om jobbet i Hindås anrika stationshus.Glada miner hos fastighetsäga-

ren Adam Wohlén, arbetsledaren 
Björn Johnsson samt krögarna 
Lotta Johansson och Linda An-
dersson efter renoveringen.

Under några hektiska julveckor bytte Emil Johansson, 
Robin Svensson och Anton Gemrud ut all el när lunchrestaurangen 
renoverades.

Kortfabriken finns på det klassiska väveriområdet i Fritsla.

Lyft för klassisk lunchrestaurang

Viktig elservice på kortfabriken

När enda tillverkaren av maskiner för Varberg Timber 
stängde tog de saken i egna händer. Och startade ett samar-
betsprojekt för tillverkning i egen regi. Nu är första hyveln på 
plats och snart redo för provdrift.

– Det här är ju helt nytt för oss alla, det har ju också ställt 
krav på elektrikerna att hitta bra lösningar, säger Mikael 
Persson, produktionschef på Varberg Timber.

Redan i början av december började nedmonteringen av den gamla 
uttjänta hyveln från 1991. Uppåt en handfull montörer från Elektro-
Emanuel har sedan dess arbetat med att installera den nya, skräd-
darsydda, hyveln:

– Det är ett stort och spännande jobb, det finns liksom inget facit 
sedan tidigare eftersom detta är maskin nummer ett, säger Robin 
Svensson som tillsammans med Mikael Albrektsson leder jobbet.

Bland annat har en ny högspänningstransformator installerats för 
att klara driften av de betydligt starkare motorer som den nya hyveln 
kräver. Även ett flertal elcentraler har bytts ut och flyttats, liksom 
belysningen.

– Själva installationen av hyveln har krävt en hel del tid och nya 
saker har kommit till under tiden, berättar Robin Svensson.

Totalt satsar Varberg Timber omkring 15 miljoner kronor i den 
nya hyvellinjen. Men man räknar också med att få en effektivare 
process när allt är intrimmat:

– Fördelen med den nya maskinen är ju att vi kunnat skräddarsy 
den efter våra behov, exempelvis går det mycket snabbare att gå från 
en profil till en annan, berättar Mikael Persson.

Han räknar med att man framledes ska kunna producera uppåt 500 
kubikmeter per dag beroende på vad som hyvlas.

– Ett spännande jobb, det finns inget facit på hur installationen ska gå 
till eftersom det är första maskinen i sitt slag, säger Robin Svensson.

– Vi har kunnat skräddarsy den nya hyveln efter våra egna behov, 
det har ju också ställt stora krav på installatörerna eftersom det ju 
är en helt unik maskin, säger produktionschefen Mikael Persson. 

Grattiskort för alla tillfällen i livet att fira. Det är nischen för Trivselkort 
i det historiska väveriområdet i Fritsla.  Men det gäller förstås att ma-
skinparken också hålls i trim med elservice:

– Jätteviktigt, vi står och faller med våra maskiner, säger ägaren Joakim 
Blidén och produktionschefen Ferki Rexhepi. 

Kreativt
eljobb
– i anrikt 
stationshus

Ägaren Joakim Blidén, Elektro-Emanuels arbetsledare Christer 
Ingvarsson samt produktionschefen Ferki Rexhepi.

Hindås ståtliga stationshus genomgår en lika ingripande 
som varsam renovering.

Installation
– av unik hyvel



När han 1987 värvades från Ringhals till 
Elektro-Emanuel var det till ett helt annor-
lunda företag än dagens:

– Det var ju ett familjeföretag, på den 
tiden och mycket mindre förstås, säger han.

Och det visade sig vara ett företag som 
inte skydde nya utmaningar. Som en röd tråd 
genom åren tycker han viljan att försöka 
lära nytt och ligga i framkant hela tiden har 
karaktäriserat företaget:

– Vi har växt med tekniken och aldrig 
tyckt något varit omöjligt, det har varit 
väldigt utvecklande och en av anledning-

arna till att man stannat kvar, säger Hasse 
Thomasson.

I början handlade mycket av jobbet om 
stora bostadsprojekt, framförallt i Varberg 
och Kungsbacka. Med tiden blev också 
Hasse företagets expert på hur skolor skulle 
elektrifieras:

– Det har blivit många stora skolprojekt 
genom åren men även bron Röde Orm i Gö-
teborg var ju ett stort projekt man kommer 
att minnas, säger han.

I många år har Hasse också själv varit 
delägare i Elektro-Emanuel, även detta 
lämnar han nu. 

– Jag är nöjd, det är bra att sluta när man 
har möjlighet att göra något av tiden, säger 
han.

Fler golfrundor, ompyssling av båten och 
resor är några exempel han ger på kom-
mande aktiviteter.
Kommer du att sakna något?

– Framförallt är det nog arbetsgemenska-
pen och de många kontakter man har i det 
här jobbet med både kunder och leverantö-
rer, säger han. 

Men att stöta ihop med Hasse Thomasson 
på Elektro-Emanuel är ändå inte helt omöj-
ligt även framöver. Hasse lägger inte helt 
av med jobb, utan kan tänka sig att ta vissa 
uppdrag också i fortsättningen:

– Finns behov av min hjälp så ställer jag 
upp, säger han.
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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

Ifjol anställdes 10 nya elmon-
törer på Elektro-Emanuel. 

– Vi kommer fortsätta ny-
anställa i takt med behovet, 
säger Anders Emanuelsson, 
VD på Elektro-Emanuel.
Emil Johansson är den senaste i 
raden av nykomlingar, placerad 
på filialen i Varberg:

– Jag började som lärling 
vilket övergick i fast anställning, 
det har funkat väldigt bra och är 
ju jätteroligt, säger han.

Hasse Thomasson slutar efter 31 år som projektledare. – Det har varit en bra och utvecklande 
tid, men nu är jag nöjd, säger Hasse som ser fram emot mer golf  och – resor.

Fler nya jobb igång
• Ombyggnad, Hindåsskolan, Hindås
• Nätstationer, Hisingsbron, Göteborg
• Fas 2, Kungsbacka Badhus, Kba
• Partnering, Fas 1, Håstensgården förskola
• Stolpbelysning, Backagårdsparken, Kinna
• Ombyggnad, Hindås stationshus
• Förskola, Melongatan, Göteborg
• Förskola, Bromeliusgatan, Gbg

Många nya medarbetare

Emil Johansson – senast i raden av nyanställda medarbetare.

Nu 
går
Hasse 
hem

Efter tre decenniers
projektledande:

Nu går han ut på långledighet. Efter 31 år på Elektro-Emanuel. Där han började 
som projektledare och även slutar som sådan:

– Jag verkar ju ha stått helt still i alla dessa år, skojar Hasse Thomasson som 
nu blir pensionär i förtid.


