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Bästa medarbetare
– och partners!
Efter en het sommar går vi nu mot
en lugnare och svalare höst. Även om
sommaren i och för sig också varit lugn
såtillvida att alla medarbetare har kunnat
få välbehövliga semestrar efter önskemål.
För vår del råder nämligen nu lite stiltje
på arbetsfronten en period framöver då
flera av våra större projekt, som vattenverket i Kungälv och reningsverket i
Borås, i stort sett blivit klara.
När så stora jobb avslutas och kommande
är i uppstartfasen blir det ofrånkomligen
ett glapp i sysselsättningen. Vi har löst
detta genom att hyra ut en del personal,
för närvarande finns sju av våra montörer
på andra firmor. Men det arrangemanget
kommer bara att bestå i några månader.
Framåt senhösten räknar jag med att
vi går för full fart igen och kommer att
behöva alla våra medarbetare.
Så långt man kan överblicka ser det alltså
tämligen bra ut för oss på sysselsättningsfronten även fortsättningsvis. Många av
våra större jobb som nu efterhand blir
allt mer arbetsintensiva har också en
genomförandetid på flera år. Vi har också
en hel del förfrågningar med nya jobb att
räkna på.
Vi har också precis blivit delaktiga i ett
nytt partneringprojekt i bygget av ett
reningsverk i Sölvesborg. Den här samarbetsformen har vi på senare tid sett allt
mer av, den utgör nu en ökande andel
av vår omsättning. Att våra kunder ser
oss som bra samarbetspartners och ger
oss detta förtroende är ju förstås väldigt
glädjande.
Roligt att så många deltog i vår kick-off
på Johnssons Gård i slutet av augusti. Det
blev ju en givande dag för både kroppen
och själen...
Nu önskar jag alla en riktigt fin höst!

Anders Emanuelsson
VD

Badar i ljus. – Det här genomförde vi bra tillsammans, säger Björn Johnsson, arbetsledare
på Elektro-Emanuel, och Peter Johansson, lagerchef på Mantum i Varberg.

Mörkare tider i antågande motiverar

Satsning på ljuset
Från uttjänta kvicksilverarmaturer till
ljusstarka LED. Mantums satsning på
modernare armaturer på lagret hade
omedelbar effekt:
– Som natt och dag, en
väldig skillnad, konstaterar Peter Johansson, nöjd
lagerchef på Mantum i
Varberg.
Det var på försommaren som
bytet av de 58 kvicksilverarmaturerna på 400 Watt gjordes mot 58 nya 120W LEDarmaturer från STRIHL. Och
inte nog med att belysningen
blev betydligt bättre, mycket
pengar kan även sparas in på
driften framöver:
– Vi räknar med att den
anläggning vi installerat ska
spara 40 000 kWh årligen,
berättar Björn Johnsson,

arbetsledare på Elektro-Emanuel.
Investeringen, som beräknas ha en livslängd på omkring 30 år, väntas vara helt
intjänad på åtta till 10 år.
Men framförallt är det sin betydligt ljusare
arbetsplats personalen märker av mest. På lagret, eller
logistikcentret, hanteras
hundratals paket dagligen
ut och in från de omkring 6
000 pallplatserna.
– Alla är ju jättenöjda
med resultatet, ett klart
lyft för arbetsmiljön, och
det gick dessutom smidigt
medan all verksamhet var
igång här, konstaterar Peter
Johansson.
Emil Johansson, som
utförde installationen, är
också nöjd över hur jobbet
kunde genomföras:
– Det flöt ju på väldigt
Emil Johansson gjorde installationen bra, säger han.

Framåt för
maskiner
till bilar
Continova i Kungsbacka växer. Fler
kontor, större lager och en stor, skinande utställningshall med maskiner för
däck- och bilverkstäder. Installerade av
Elektro-Emanuel:
– Vi är jättenöjda med jobbena som
gjorts här, säger VD:n och delägaren
Claes Törnqvist.
Continova grundades i början av 1990-talet
av Claes Törnqvists styvfar och har skapat
sig en stabil nisch som leverantör av utrustning till landets bil- och däckverkstäder.

– De har gjort ett jättebra jobb här hos oss, säger Claes Törnqvist, VD på Continova
flankerad av Axel Fureh och Andreas Martinus, några av Elektro-Emanuels montörer som
jobbat med installationerna.
–Vi vill vara en komplett leverantör till
den branschen, förklarar Claes Törnqvist
affärsidén.
I den skinande utställningshallen, där
även utbildning bedrivs, står maskinerna på
rad. Kunderna finns i hela landet inklusive
Danmark och Finland.
– Vi har sex montörer som åker runt
och installerar utrustningen, berättar Claes
Törnqvist.
Maskinerna är oftast tillverkade i Italien
och tillhörande kategorin högkvalitativa
produkter. Men det handlar inte enbart om

att sälja produkter. Man hjälper också till
med planering vid ny- och ombyggnad av
verkstäder för att hitta optimala lösningar på
hur olika maskiner ska placeras.
– Man kan säga att vi levererar en komplett lösning utifrån det behov som finns,
säger Claes Törnqvist.
Elektro-Emanuel har efterhand installerat
såväl nya kontor, konferensrum, lager och
utställningshall.
– Det har varit jätteintressant att jobba här,
tycker Andreas Martinus, en av montörerna
som försett Continova med ny el.

Husprojekt på uppväxt
Ett av Elektro-Emanuels större
bostadsprojekt växer nu upp
på Krokslätts industriområde
i Mölndal. Två av fyra hus är
resta och i källaren är Filip
Davidsson i full gång med att
montera kabelstegar:
– Efter detta börjar det
invändiga arbetena i lägenheterna, men då ska vi vara fler
på plats, berättar han.
– Det rullar på rätt bra, tycker Elektro-EmanuDet är entreprenadföretaget K21
els ledande montör Filip Davidsson och platssom driver bygget. Platschefen Erik chefen Erik Lindgren på byggföretaget K21.
Lindgren berättar att ett 65-tal per– Vi träffas en gång i veckan för gesoner, inklusive underentreprenörer,
nomgångar och planering, det tycker jag
just nu är sysselsatta i byggnationen:
har fungerat bra, säger han.
– I mars nästa år kan de första hyFör Elektro-Emanuels del handlar det
resgästerna börja flytta in och de sista
om att förse husen och lägenheterna med
framåt jul nästa år, berättar han.
Totalt blir det fyra hus på området, åtta kraft, belysning och bredband. Även
ett transformatorhus ska installeras på
till nio våningar höga, med sammanlagt
området liksom stolpbelysning.
105 lägenheter i form av bostadsrätter.
– När det mest intensiva arbetet startar
Vid sidan av de två redan resta husen
kommer vi att vara en tre, fyra man här
pågår nu jobbet med att uppföra de två
på plats, säger Filip Davidsson som jobsista. Erik Lindgren tycker att jobbet
bat med projektet sedan årsskiftet och är
fortskrider som det ska och är nöjd
ledande montör för elektrifieringen av
med hur samarbetet fungerar med alla
bygget.
inblandade:

De fixar ljuset
– innan mörkret
är över oss...
När mörkret faller blir belysningen
betydelsefull. Det har man tagit höjd
för på Stål och Hyr i Varberg där ytterbelysningen redan innan byts ut mot
effektivare LED-armaturer.
– Det skulle väl ha gjorts för flera år
sedan, nu ska höstmörkret inte vara
något problem, säger Mattias Olsson,
depåchef på företaget.
Stål & Hyr, grundat i Varberg 1979, förser bygg- och anläggningsbranschen med
maskiner och verktyg av alla möjliga slag.
Förutom i Varberg finns företaget också på
en handfull andra orter på Västkusten. I flera
stora lagerhallar rullar maskiner in och ut i en
aldrig sinande ström. Därför är den utvändiga
belysningen också viktig:
– Vår ytterbelysning har varit dålig länge,

ska bli skönt att få den åtgärdad,
säger Mattias Olsson.
Gamla armaturer med högtrycksnatrium och kvicksilver
ersätts med LED-armaturer med
ett ljusutbyte på omkring 130
lm/W, och brinntider på runt
100 000 timmar. – eller uppåt
25 år när man pratar ytterbelysning! Vilket såväl sänker
energikostnaden samtidigt som
belysningen förbättras.
– Skönt att få belysningen åtgärdad i tid, tycker Mattias
– I just dessa armaturer kan
Olsson, depåchef på Stål & Hyr som tog hjälp av Björn
vi justera ljusstyrkan efter
Johnsson och Felix Alfredsson på Elektro-Emanuel.
behov vilket förstås underlättar ett bra slutresultat, säger
Björn Johnsson, arbetsledare på
– Det är ju smart att byta belysning innan
Elektro-Emanuel.
mörkret fallit och man upptäcker att det är ett
Han poängterar också betydelsen av att
måste, det blir både enklare och smidigare för
göra åtgärderna i tid:
alla parter, säger han.

Bygger larm
i Marks största
köpcenter
– Detta ska bli det naturliga shoppingmålet, säger ägaren Hans-Erling Andersson om jättelika Kungsfors där Christer Ingvarsson, Tobias Selin och Joakim
Ekberg från Elektro-Emanuel samarbetar med Conny Petersson, fd arbetsledare
på samma företag.
Nu installeras larm i vad som ska bli
det största – och enda – köpcentret i
Mark. Bland annat öppnar Elgiganten
butik i det stora före detta industrikomplexet:
– Målet är ett bra utbud av såväl dagligvaror som fackhandel, säger fastighetsägaren Hans-Erling Andersson som
tidigare drivit flera stormarknader och
lågpriskedjor.
I den före detta textilfabriken Kungsfors,

med en yta stor som nästan 10 fotbollsplaner, finns redan en hel del olika butiker. Men
på 11 000 kvadratmeter förbereds nu för ett
stort köpcenter:
– Handeln är svag i området, därför räknar
vi med att detta blir det naturliga shoppingmålet, säger Hans-Erling Andersson.
Just nu arbetar Tobias Selin och Joakim
Ekberg, två av Elektro-Emanuels montörer,
med att installera brandlarm och talat utrymningslarm i de stora lokalerna. Övriga installationer görs av Conny Petersson, med ett

förflutet arbetsledare på Elektro-Emanuel:
– Vi samarbetar bra och hjälps åt, framåt
nyår bör vi vara hyfsat klara här, säger han.
Vilka som förutom Elgiganten tar plats i
lokalerna är inte helt klart, men Hans-Erling
Andersson räknar med en åtta, tio hyresgäster i en första etapp:
– Totalt kommer vi att ha mellan 40 och
50 hyresgäster i fastigheten när allt är klart,
säger han.
I början av nästa år väntas det nya köpcentret kunna slå upp portarna.

Kick-off kan vara en
svettig historia. Det fick
Elektro-Emanuels anställda erfara under en
dag på Johnssons Gård
utanför Varberg. Här
stod både övningar á la
Mästarnas Mästare och
klassisk hinderbana på
programmet.
– Väldigt kul, tyckte
Jesper Albrektsson som
vann den sistnämnda
övingen och dessutom
slog banrekord!
Dock började det hela lite
stillsamt med föreläsning
om faktorer som påverkar hälsan. Men därefter
följde fysiska aktiviteter
för hela slanten. Exempelvis hur man enkelt kan
träna med saker som finns
runt om oss, inte minst
i naturen. Många tog
också chansen att visa sin

Rasande tempo i hinderbanan med supertaggade, svettiga deltagare.
snabbhet i hinderbanan.
Här gick det undan, över
såphala hinder. Mellan
kraftansträngningarna
bjöds på smootie och frukt
i ladan. Mest tjo och tjim
utlöste nog de Mästarnas
Mästare-inspirerade tävlingar där alla var uppdelade i lag. Inte alltid i det
vinnande dock. I konsten
att snabbt bygga upp ett
stabilt stentorn visade sig
laget där VD:n Anders
Emanuelson ingick vara
90 grader – smärtrysaren..
Samarbete för stabilt stentorn.
mästare. Då gick det
betydligt sämre att få ihop
pusslet...Många visade
dock enastående prov på
styrka och uthållighet i
exempelvis den smärtfyllda benprövningen 90
grader. Eller att hänga
längst i en stång. Allt
kröntes med en övning i
mindfulness och välbehövlig återhämtning efter
Jesper Albrektsson – bäst i test.
Spika rakt och fort – inte det enklaste.
urladdningarna på åkern.
Martin Emanuelsson är tillbaka på Elektro-Emanuel. Men nu i rollen som konstruktör:
– Spännande och roligt att få göra något nytt, säger han vid datorn där cad-programmet
har ersatt späningsprovaren som verktyg.
Det hade hunnit bli 15 år som montör på
Fler nya jobb igång
Elektro-Emanuel när han slutade för ett år sedan.
– Jag behövde komma ikapp med lite egna
• Tandläkarmottagning, Mölndal
projekt, förklarar Martin som är delägare i några
• Nogersunds reningsverk, Sölvesborg
fastigheter i Varberg.
• Vattenverk, fas 2, Tanum
Men på frågan om en come-back var svaret
• Kungsbacka Stadshus, ombyggnad
givet:
– Jag kände mig mogen att börja jobba igen, och • Stolpbelysning, Svenljunga
det är kul att vara tillbaka, konstaterar den nya
• Planbelysning, konstgräsplan, Håsten
konstruktören på Elektro-Emanuel.
• Laddstolpar, Deromegruppen
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