
Elektro-Emanuel har tagit sin första elbil 
i drift. Placerad i Kungsbacka hämtar 
den dessutom sin energi till ”tanken” di-
rekt från solcellerna på taket!

– Bilen ska användas för 
transport av personal till olika 
projekt, det känns kul att 
kunna komma med elbil till 
bygget, tycker Tobias Seger-
ström, filialchef i Kungsbacka.

Bilen, av märket Hyundai, rullar 
nu med montörer till och från ett 
bostadsbygge i Krokslätt. Oftast rattas den 
av Filip Davidsson som är närmast lyrisk 
över dess egenskaper:

– En fantastisk bil, bra utrustad, helt 
knäpptyst och lätt att köra – bara att gasa och 
bromsa, säger Filip som brukar behöva ladda 
den ungefär var tredje dag.

Beroende på körstil är aktionsradien på 

elbilen uppåt 28 mil på en laddning. En ladd-
stolpe för två bilar har installerats vid filialen 
i Kungsbacka. I garaget monteras också tre 

laddboxar nu upp. En 
liknande satsning ska 
nu också göras vid 
huvudkontoret i Ved-
dige:

– Efterfrågan på 
laddmöjligheter kom-
mer att öka både hos 
oss och våra kunder, 
Naturvårdsverket 

bidrar ju också med viss 
del till investeringen via 

”klimatklivet”, konstaterar Anders Emanu-
elsson, VD på Elektro-Emanuel.

Tanken är att succesivt förnya fordonsflot-
tan med elbilar på företaget:

– De blir ju hela tiden bättre och den 
sträcka man kan köra på en laddning, fram-
förallt har ju detta varit problemet, säger 
Anders Emanuelsson.
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Certifierad Kvalitet & Miljö
ISO 9001 och 14001

Det livslånga lärandet är något vi håller 
högt här på Elektro-Emanuel. Företagets 
utveckling hänger på att vi håller en hög 
kvalitet på kunskaperna hos vår personal. 
Våra kunder ska kunna lita på att vi hela 
tiden ligger i framkant och levererar de 
optimala lösningarna för dem. Därför 
pågår en ständig vidareutbildning vilket 
bland annat handlar om ledarskaps- och 
projektledarutbildning. När det gäller 
den senare kategorin har även branschen 
skapat en helt ny certifiering för projekt-
ledare. En av våra projektledare har precis 
startat processen mot att bli certifierad. 
En sorts kvalitetssäkring som kan bli en 
värdefull konkurrensfördel. 

Säkert har många av er hört talas om 
GDPR, det nya EU-regelverket för skyddet 
av personliga uppgifter. Vi har ingå-
ende analyserat vilka krav som ställs på 
oss när det gäller de nya reglerna om 
hanteringen av personuppgifter. Du som 
har kontakt med Elektro-Emanuel ska ju 
kunna känna dig fullständigt trygg med 
de uppgifter vi har är relevanta och han-
teras på ett rättssäkert sätt enligt de nya 
reglerna. Givetvis har du också rätt att få 
ut vilka uppgifter vi har.

För ögonblicket har alla på företaget fullt 
upp att göra och förhoppningsvis består 
de goda tiderna ett tag till framöver. 
Även om bostadsbyggandet börjat svaja 
är efterfrågan fortfarande stor på annan 
byggnation. Vi befarar en liten svacka i 
sysselsättningen i början av hösten men 
då finns ju alltid en möjlighet att hyra ut 
personal. Jag vill också passa på att önska 
fyra nyanställda medarbetare välkomna 
till oss. De bör alla ha kommit på plats till 
vår kickoff på Johnssons gård den sista 
augusti. Denna fredageftermiddag håller 
också hela företaget stängt. 

Och slutligen, förstås, önskar jag alla en 
riktigt härlig semester i sommar!

– Känns fantastiskt kul att kunna komma med en elbil till bygget, tycker Tobias Segerström 
som basar på filialen i Kungsbacka.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders Emanuelsson
             VD 

Firmans första elbil
drivs av solens  strålar

Mathias Larsson installerar ladd-
boxar i garaget.



Hotell Halland i Kungsbacka 
genomgår en rejäl ansiktslyftning. 
I renoveringen har Elektro-Ema-
nuel uppdraget att installera nytt 
brandlarm:

– Det är ett omfattande jobb, 
det handlar om minst 100 nya 
detektorer, berättar Sonny Terner 
som jobbar med projektet.

För ett halvsekel sedan öppnades 
hotellet i centrala Kungsbacka. En 
anledning att fira med omgörning 
förstås men också en nödvändighet 
menar mångårige hotellägaren Pontus 
Isacson:

– Hotellrummen har vi gjort tidigare 
men nu blir också hela entréplanet 
nytt och delar av källaren, efter 50 år 

behövdes det, konstaterar han.
För Elektro-Emanuels del har det 

inneburit flytt av brandlarmcentralen 
och installation av ett modernt adres-
serbart brandlarmssystem. Trots de 
omfattande arbetena på nedre plan, 
med stängd restaurang och bar bland 
annat, har hotellet ändå kunnat ta emot 
sina gäster:

– Vi har lyckats tack vare ett jättebra 
samarbete mellan hantverkarna, gäs-
terna, personalen och fastighetsägaren 
Aranäs, alla inblandade ska ha ett stort 
tack, säger Pontus Isacson.

Under hans tid har hotellet för-
dubblat antalet rum till 77. Och den 
1 juli kommer en inglasad entré med 
ett fräscht, nydanat innandöme möta 
hotellgästerna.

Efter rekordkort byggtid står nu Vat-
tenverket i Kungälv snart färdigt. Ett av 
Elektro-Emanuels största projekt med 
leveranser av bland annat ställverk och 
reservkraft:

– Det är ju komponenter vi vanligtvis 
jobbar med men här  är de både fler och 
större, säger Lars Börjesson, projektle-
dare på Elektro-Emanuel.

Som mest har uppåt 12 montörer funnits på 
plats för de omfattande installationerna i vat-
tenverket, som startade i höstas.

– Detta är det största verk jag jobbat med, 
tidplanen har varit pressad och mycket har 
handlat om att snabbt lösa tekniska problem 
för att kunna genomföra installationerna, 

säger Carl Selin med mer än 10 års erfarenhet 
som ledande montör på dylika anläggningar.

Medan NCC stått för bygget har Purac 
designat den avancerade reningstekniken. Där 
bland annat sandfilter, membranfilter, kolfilter 
och UV-ljus ska producera drickbart vatten 
från Göta älv. Som mest 200 liter i sekunden.

– Vi kommer att ha obegränsad tillgång till 
vatten för lång tid framöver och även på sikt 
kunna försörja andra kommuner, säger Hans 
Liljered, enhetschef på Kungälvs kommun.

Såväl processingenjören Andrew Holmes 
som driftsamordnaren Joacim Larsson ger 
Elektro-Emanuels insats bra betyg:

– De har fungerat jättebra, där finns inget 
att anmärka på, konstaterar de.

Någon gång i höst beräknas verket vara i 
full drift.

De tar itu med att bygga upp hotell Gottskär igen. En brand 
natten innan nyårsafton jämnade det anrika hotellet med mar-
ken – bara plattan och källaren klarade sig.

– Att bygga upp det igen har varit ett knepigt beslut, väldigt 
många är ju inblandade, däribland flera försäkringsbolag, 
förklarar Christer Kilersjö, VD på Eksta Bostads AB som äger 
fastigheten.

Branden på hotell Gottskär fick stor uppmärksamhet i slutet av förra 
året. Inte minst för att den misstänktes vara anlagd och ödelade en 
krögarfamiljs mångåriga verksamhet. Huvudbyggnaden på dryga 
700 kvadratmeter med reception, restaurang och konferenslokaler 
förstördes nämligen helt.

– Det såg hemskt ut och var en fruktansvärd hetta, berättar Tobias 
Segerström som tillsammans med Mathias Larsson ryckte ut från 
Elektro-Emanuel för  hjälpa till med att få igång strömmen till 
grannbyggnader som matades via källaren i rykande ruinen.

Nu handlar det om planering för att riva gammal el och återin-
stallera ny. Bygget, som ska utföras av Erlandssons Bygg, planeras 
starta i början av sommaren.

– Det handlar om renovering av källaren och att bygga upp över-
våningen, det blir en del utseendemässiga förändringar, bland annat 

flyttas entrén, berättar Fredrik 
Stark, projektchef på byggbo-
laget.

För Elektro-Emanuels del 
kommer ett par montörer vara 
sysselsatta med att installera 
ny kraft, belysning, brandlarm och dylikt fram till hotellet beräknas 
klart i mars nästa år. Samma krögare som tidigare kommer då att 
fortsätta sin verksamhet där.

Snabbare beslut, lättare att lösa pro-
blem och göra ändringar liksom bättre 
sammanhållning på bygget. Partnering 
prisas av de inblandade i bygget av nya 
förskolor i Varberg:

– Det har verkligen fungerat bra och 
blivit en jättefin stämning, säger Jenni 
Wennerström, byggprojektledare på 
Varbergs Fastighets AB.

Redan för fem år sedan upphandlades bygget 
av fem nya förskolor som ett partneringpro-
jekt. Där Elektro-Emanuel blev en av NCC:s 

entreprenörer. Nu är fjärde förskolebygget 
med detta koncept på upploppet. En stor 
byggnad på över 1 800 kvadratmeter i flera 
plan på Brunnsberg i Varberg där 120 barn 
ska checka in till hösten.

Elektro-Emanuels Jonathan Henricsson 
har varit inblandad i alla byggena, varav tre i 
rollen som ledande montör:

– Samma koncept och människor på byg-
gena har gjort att man lärt känna varandra, 
det har ju betytt väldigt mycket, säger han.

Även NCC:s platschef Hampus Selin prisar 
partnering:

– Kortare ledtider och bra koll på vem som 
gör vad och när har ju verkligen underlättat, 
liksom att vi blivit ett gott gäng, säger han.

Inte minst har det täta samarbetet mel-
lan olika yrkeskategorier underlättat när 
det gäller just denna förskola som är både 
betydligt större och annorlunda utformad än 
de föregående:

– Det krävs en ju hel del speciallösningar 
och då underlättar det med ett utvecklat sam-
arbete, säger ledande montören Birol Adem.

I augusti är det dags för slutbesiktning av 
förskolan som döpts till ”Bumerangen”.

De installerar Vattenverket. Fr v  
Carl Selin, Nicklas Langseth, Oscar 
Söderlund, Martin Johansson, Carl-
Johan Nordwall och Victor Tunefjord.

Partnering gav schysst stämning. – Det har underlättat mycket och verkligen fungerat 
bra, säger Hampus Selin, platschef NCC, Jonathan Henricsson, Elektro-Emanuel och 
Jenni Wennerström, byggprojektledare på Varbergs Fastighets AB.

Prisad partnering i förskoleprojekt
– Det blir ett nytt modernt brandlarm med minst 100 detek-
torer, säger Sonny Terner som ordnar brandsäkerheten på 
Hotell Halland.

Tobias Segerström, Elektro-Emanuel, Fredrik Stark och Jan Sche-
din, projektchef respektive arbetsledare på Erlandssons Bygg vid
ruinerna av hotell Gottskär som nu ska byggas upp igen.

De installerar förskolan. Överst fr v Markus 
Johansson, Birol Adem, Jonathan Henricsson, 
Johan Nilsson, Anton Henriksson och Johan 
Tillerås.

– Såväl i material som arbetstimmar är detta det 
mest omfattande verket hittills, säger projektle-
daren Lars Börjesson redo att provköra reserv-
kraften.

– Det största projektet jag varit med om, säger 
ledande montören Carl Selin.

Klart för byggstart
av Gottskärs hotell

På upploppet med
största vattenverket

Sonny säkrar tryggt hotell
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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

Fyra nya medarbetare gör nu 
entré hos Elektro-Emanuel. 
Några problem att orientera sig 
på jobbet får nog inte nyanställ-
de Olle Sörqvist. Han kommer 
direkt från idrottsgymnasiet i 
Olofström där såväl orientering 
som el & energi dominerat 
schemat. Även Axel Fureh 
kommer direkt från skolbän-
ken, Elof Lindälvsgymnasiet i 
Kungsbacka. Båda har ti-
digare praktiserat på Elek-
tro-Emanuel och får sin 
placering i Kungsbacka. 
Medan Johan Nilsson, 
placerad i Varberg, tar med 
sig två års erfarenhet från 
servicejobb på Exactel. 

I augusti tar Pia Back-
ström plats på huvudkon-
toret där hon efterträder 
Anneli Johansson som 
löneadministratör. Pia 
kommer närmast från ett 

liknande jobb på ett privat 
vårdbolag i Göteborg. Och 
sju år av tågpendlande mellan 
Varberg och Göteborg är hon 
nu glad att snart slippa:

– Det ska bli väldigt skönt att 
få lite närmare till jobbet, det 
är också spännande och känns 
väldigt bra att komma hit, säger 
Pia som redan börjat testa på 
jobbet en dag i veckan.

Fler nya jobb igång
• Ombyggnad, Lunnaskolan, Landvetter
• Planbelysning, Bukärr
• Nybyggnad, Gottskärs Hotell
• Reservkraft, Arendal, Göteborg
• Tillbyggnad, Smörhålevägen, Kba
• Lyckeskolan, Kinna
• Pumpstation Oshagen, Borås
• TS, Carlandersparken, Göteborg

– Att spara energi kan vara både enkelt och väldigt lönsamt, 
berättade Jalle Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel 
under ett föredrag på Kungsbacka teater.

Energisparande
på teaterscenen

Fler nya ansikten på jobbet

Spara mycket pengar med 
enkla medel! Färska bidrag till 
energisparåtgärder kan också 
sökas. De budskapen levererade 
Elektro-Emanuels energiexpert 
Jalle Nilsson vid ett föredrag på 
Kungsbacka teater i slutet av 
maj:

– Jag hoppas och tror att 
många fick upp ögonen, säger 
han.
Det var framförallt företag och 
bostadsrättsföreningar som under 
kvällen tog del av såväl utställningar 
som föredrag om energieffektivi-
sering och solenergi. Sistnämnda 
området svarade solenergiexperten 
Lars Andrén för.

För Jalle Nilssons del handlade det 
om att utifrån många års erfarenhet 
visa betydelsen av att kontrollera sin 
energianvändning. Och hur enkelt 

det kan vara att minska sin förbruk-
ning – om den kartläggs:

– En relativt ny installation visade 
sig ha en styrventil till värmen som 
öppnade när den skulle vara stängd 
och tvärtom, en enkel omkoppling 
resulterade i en årlig besparing på  
60 000 kWh, berättade han.

– Det är bara ett av många exem-
pel som visar värdet av att anlita nya 
ögon för att kontrollera energian-
vändningen, fortsatte han.

Även åtgärder som kan kosta en 
del visade Jalle Nilsson snabbt kunde 
bli mycket lönsamma:

– Särskilt nu när det kommit ett 
rykande färskt bidrag för att genom-
föra energisparåtgärder som kan stå 
för uppåt hälften av kostnaderna, 
avslutade han.

Kvällen arrangerades av energi- 
och klimatrådgivarna i Kungsbacka.

Pia Backström

Johan Nilsson

Olle SörqvistAxel Fureh


