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Bästa medarbetare
– och partners!
Efter en tillfällig svacka i höstas med utlånad personal är vi nu tillbaka i normalt
sysselsättningsläge. Ja egentligen mer
än så eftersom vi nu ser en framtid där
vi också behöver bli fler. Särskilt söker vi
mer personal till Kungsbacka. Stora order
framöver kommer att kräva fler medarbetare. Framåt vårkanten riskerar vi annars
att ha brist på personal.
Att försöka råda bot på den bristen är
dock ingen lätt sak, utbudet på kompetens kunde varit bättre och det hela är
något av ett branschproblem i dagsläget.
Därför har vi också anlitat ett rekryteringsföretag som förhoppningsvis ska
kunna hjälpa till. På vår hemsida finns
också nu exempel på flera av de stora
projekt vi är involverade i för att sökande
lättare ska få en hum om vad vi sysslar
med och vad man kan förvänta sig.
Framtidsutsikterna så här i årets tolfte
timme ser alltså ljusa ut. Så långt man
kan överblicka tycks ju konjunkturen
fortsatt vara stark, i alla fall här på
Västkusten. Efter en boom i bostadsbyggande kommer ju sedan också behovet
av annan byggnation som kontor, skolor
och liknande öka vilket gynnar oss i
installationsbranschen. Och vi offererar
en hel del stora projekt som kan falla ut
framöver.
Troligen kommer också mycket att hända
på VA-sidan. Många kommuner ser om
sina anläggningar för vatten och avlopp
där det finns ett stora investeringsbehov.
Detta ligger ju också väl i linje med en
nisch där vi är starka och har en välrenommerad position på marknaden.
Med detta vill jag önska alla våra läsare
en riktigt God Jul och ett lika Gott Nytt
År framöver. På återseende framåt vårkanten...

Anders Emanuelsson
VD

Hundratals nya armaturer. – Både bättre och billigare belysning för blommorna, konstaterar
Sven Reinholdsson på Elektro-Emanuel och Bo Nilsson, VD och delägare i blomsterföretaget.

Växer i ny belysning
Julens blommer badar i nytt ljus på Frillesås Handelsträdgård. Såväl starkare
som mer energibesparande:
– Vi har nog satt upp över 500 nya
lampor och det blir tusentals innan allt
är färdigt, säger Bo Nilsson VD och
delägare i blomsterodlingen med anor
från 1936.
Att öppna dörren till ett av
växthusen är en bländande
upplevelse. Inte bara inför
havet av 60 000 julstjärnor
utan även den starka belysningen. Här har gamla
uttjänta armaturer med
uppåt 30 år på nacken bytts
mot mera moderna solersättningslampor:
– Istället för fem behövs nu bara
tre armaturer på samma yta, förklarar
Elektro-Emanuels Sven Reinholdsson den
nya belysningens förtjänster.

Redan vid första omgångens utbyte dök
också elförbrukningen till hälften:
– Till en del handlar det om att de gamla
armaturerna drog mer ström än motsvarande
nya skulle ha gjort, men besparingen ska bli
drygt 40 procent, grovt räknat betalar sig den
nya belysningen på mindre än sex år, fortsätter Sven Reinholdsson.
Bo Nilsson hoppas också kunna byta
armaturer i alla växthus, en yta på toalt
8 000 kvadratmeter:
– Nu går det ju att få stöd till energieffektiviseringar och fortsätter
det så blir det nytt ljus överallt,
det handlar om 1000-tals lampor,
säger han.
Att byta belysning är heller
inte något nytt för handelsträdgården:
– Vi är nog inne på tredje generationens lampor nu, konstaterar Bo
Nilsson.
Och det verkar prunkande julstjärnor och
julrosor klart nöjda med i avvaktan på transport till butiker runt om i landet.

Kommunal

VA-satsning i Laholm...

Laholms kommun satsar stort
på att modernisera och bygga ut
Ängstorps avloppsreningsverk.
Nu inne i det mest intensiva skedet med fyra elmontörer på plats
för installationerna.
– Verket är ju igång som vanligt så det krävs att vi samarbetar
tätt med driftpersonalen för att
undvika störningar, säger Martin
Vendelstrand, projektledare på
Elektro-Emanuel.
Och det tycker Örjan Persson, drifttekniker på verket, har fungerat bra:
– Vi har ju väldigt täta kontakter
och vet vad som pågår, så det har
inte varit några problem alls, säger
han.
Redan för ett år sedan startade
rivning av gammal elutrustning och
nu installeras apparatskåp, reserv-

kraft och lågspänningsställverk
bland annat. Såväl detta som själva
konstruktionen har levererats av
Elektro-Emanuel till Veolia som
är totaltentreprenör för moderniseringen och utbyggnaden av
reningsverket. I vilken bland annat
ingår installation av en ny inloppspumpstation och nya slamsilos där
restprodukterna hamnar efter rötning
till biogas. Detta har då föregåtts av
traditionell mekanisk, biologisk och
kemisk rening.
– Förutom själva Laholm kommer vi också att kunna ta emot
avlopp från Båstad och Veinge här,
meningen är att reningsverken i
Skummeslöv och Veinge ska läggs
ner, berättar Örjan Persson.
I dag är 9 500 personer anslutna
till Ängstorp, vilket ökar till hela
33 000 när det tas i full drift under
senvåren nästa år.

David Johansson installerar ny inloppspumpstation.

– Samarbetet har fungerat väldigt bra, tycker driftteknikern
Örjan Persson med adress till Ludvig Nordgren och Martin
Vendelstrand, ledande montör respektive projektledare.

De installerar reningsverket. Fr v Ludvig Nordgren, Jesper Albrektsson,
David Johansson, Kalle Paulsson och Martin Vendelstrand.

...och på privat initiativ
av husägare i Bua
Att fastighetsägare själva ordnar kommunalt vatten och
avlopp har blivit allt vanligare. Exempelvis i Bua där 18
grannar gått samman om projektet:
– Det fina här är att vi planerar och jobbar tillsammans
vilket gör att allt fungerar väldigt smidigt, säger Joakim
Gertsson, platschef på Markteknik AB som står för grävningen.

En VVS-firma ansvarar för rörläggning medan inkoppling av
avloppspumpar i brunnarna och övriga elarbeten däremot faller
på Elektro-Emanuels lott:
– Ett roligt jobb, varje hus är ju unikt så det blir olika
– Att jobba tillsammans är smidigt, tycker Joakim Gertsson, platschef på
lösningar, kul och utmanande, säger elmontören Nicklas
Markteknik där Björn Johnsson och Nicklas Langseth deltar i projektet.
Langseth.
På VIVAB i Varberg bekräftar också Mats Andersson att intresset
En 2,5 kilometer lång ledning har dragits över ett berg och
är stort:
förbinds nu med fastigheterna allt eftersom.
– Om vi inte tänker bygga ut i ett område är ju detta ett alternativ
– Fler och fler väljer den här lösningen, vi har nog avverkat en
om man vill säkra kommunalt vatten och avlopp, säger han.
sex, sju sådana här projekt, berättar Joakim Gertsson.

Elektro-Emanuel installerar elen i landets sjätte största bostadsbygge på Sörse i Varberg där 224 nya lägenheter ska vara klara till 2021.

Storbygge
i Varberg
till 2021
Nu växer husen upp på Västra Sörse
i Varberg. Ett av de största bostadsprojekten någonsin för såväl ElektroEmanuel som totalentreprenören Tage
& Söner:
– Hittills har allt gått enligt planerna,
konstaterar Tore Werdelin, nöjd arbetschef på byggföretaget.
Totalt bygger Varbergs Bostads AB 224 nya
hyreslägenheter och omkring 300 p-platser i
ett underjordiskt garage. Av de 11 huskropparna är än så länge två uppförda på den stora
byggarbetsplatsen:
– Nästa år blir den en peak i bygget då sju
hus uppförs parallellt i olika skeden, berättar
Tore Werdelin.
Han räknar då med att dagens arbetsstyrka
på 60 personer mer än fördubblas. Vilket
förstås också gäller Elektro-Emanuels engagemang i bygget:
– I dag är vi fyra man här men vi kommer
absolut att behöva vara fler i olika intensiva
perioder, säger Jonathan Henricsson, ledande
montör på bygget.

– Det går framåt enligt plan, konstaterar Tore Werdelin, arbetschef på
Tage&Söner här tillsammans med Elektro-Emanuels montörer Jonathan Henricsson, Nils Göransson och Johan Nilsson.

Totalt räknar ElektroEmanuel med att ha
lagt ner mer än 22 000
timmar på bostadsprojektet innan alla husen
och det stora parkeringsgaraget försetts
med bland annat kraft,
belysning och passagesystem.
Men redan i maj
nästa år är det inflyttning i de två första
husen. Därefter sker
inflyttningen i etapper
där de sista hyresgäs- Jonathan Henricsson är ledande montör för installationerna som nu
terna beräknas kunna ta också startat i de blivande lägenheterna.
sin bostad i besittning i
januari 2021.
och elektrikernas insatser finns inget att
Enligt tidningen Fastighetsvärlden rankas
anmärka på:
bygget på Sörse som det 6:e största i landet:
– Vi har jobbat med Elektro-Emanuel
– Självklart är det kul att få vara med om
tidigare, de är professionella och bra att
ett så stort projekt, både för oss och våra
samarbeta med, det funkar hur bra som helst,
entreprenörer, tycker Tore Werdelin.
konstaterar Tore Werdelin, arbetschef på Tage
Hittills har också allt gått enligt tidplanen
& Söner.

Lummiga
Bovieran
drar ner
på elen

Elektro-Emanuels del i det hela är
att anpassa och förnya installationerna utifrån de nya förutsättningarna.

Bra med ljus på nya lagret
Det nya stora bygglagret i Falkenberg blir väl upplyst. Trots
att energiåtgången kunnat
halveras jämfört med lysrör.
– Det blev riktigt bra, konstaterar Jan-Olof Johansson,
styrelseordförande i Varbergs
Trä.

– Det blev bra med ljus, konstaterar Jan-Olof Johansson på
Varberg Trä som tillsammans med Björn Johnsson inspekterade belysningen i det nya bygglagret.
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De äger Woody Bygghandel i Falkenberg som efter årsskiftet öppnar
det nya stora bygglagret.
– Efterfrågan ökar ju och vi ville
bredda sortimentet och göra det
mer lättillgängligt, förklarar JanOlof Johansson.
Därför bygges ett nytt lager på 1
500 kvadratmeter intill den befintliga bygghandeln. Upplyst med
LED-armaturer från Glamox:

– Helt klart blev det en energieffektiv belysningslösning, totalt har
vi installerat 5,3 kW belysningseffekt här, med lysrör hade vi legat
på runt 10 kW, berättar Björn
Johnsson, arbetsledare på ElektroEmanuel, om anläggningen som
installerades av Emil Johansson
och Emil Andersson.
Möjligheter att styra belysningen
för att kunna släcka upp till två
tredjedelar har också byggts in.
Dagtid kan därmed ljus från takfönstren utnyttjas.

Fler nya jobb igång

• Energisparprojekt, Bovieran, Varberg
• Ombyggnad kommunhuset, Mölnlycke
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Ett energiprojekt på seniorboendet Bovieran i Varberg
ska sänka elkostnaden med 70
procent.
– Grunden blir geoenergi men
även solceller för elproduktion
till de 48 lägenheterna, säger
Peter Jordell på Enstar AB
som utarbetat ett koncept för
liknande boenden.

Anders Andersson, Jan Emanuelsson och Felix Alfredsson bytte ut alla elmätare som en del i det
nya energisparprojektet.
– I dag har vi exempelvis bytt
ut alla elmätare, berättare Felix
Alfredsson, ledande montör för
projektet.
Bovieran, som stod klar så sent
som för sex år sedan, har hittills
haft fjärrvärme. Nu installeras
istället bergvärme som även ska
fungera kylande sommartid.
– Tillsammans med solceller som
kommer att försörja alla lägenheter
och värmepumpar med el och att
huset bara får ett elabonnemang
sparas stora pengar, förklarar Peter
Jordell.
Hela projektet beräknas vara i
Lummig innegård under tak på Bovieran i Varberg.
full drift i början av nästa år.

