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Bästa medarbetare
– och partners!
Vår bransch går just nu på högvarv. För
vår egen del innebär det en bra beläggning i orderboken. Som till och med lätt
skulle kunna växa ytterligare med tillgång
till fler medarbetare. Det är den stora stötestenen just nu. Såväl på tjänstemannasidan som när det gäller montörer ute på
fältet. Därför planerar planerar vi också
att förstärka när det gäller konstruktion
och projektledning, liksom att nyanställa
montörer för jobben ute på fältet.
Den senaste tiden har vi också kunnat
knyta flera nya medarbetare till oss, och
de ska förstås känna sig väldigt välkomna
till oss. Till detta har vi också inhyrd
personal just nu som förstärkning i vissa
projekt.
Som det verkar i dagsläget sträcker sig
vår planeringshorisont i flera år framöver
med fortsatt hög sysselsättning. Någon
avmattning är nog knappast i sikte de
närmaste åren, särskilt inte med tanke
på stora projekt som Västlänken och
ombyggnaden av Varberg i samband med
tunnelbygget för med sig.
Därmed blir också vår framförhållning
lång och vi tittar inte sällan nu på jobb
som passar oss och ligger runt 2020
och senare. Men även om vi har en hög
beläggning med nya kunder framöver så
kommer vi förstås att fortsätta bistå och
prioritera våra stamkunder. Oavsett om
det handlar om sådant som behöver lösas
på kort varsel eller ske på längre sikt.
För vår personalutveckling planerar vi att
arrangera en konferensresa i slutet av
maj. Programmet är inte helt spikat ännu
men det innebär att vi i princip kommer
att stänga vår normala verksamhet den
29 till 31 maj.
Med detta önskar jag alla en fin vår och
på återseende framåt försommaren!

Anders Emanuelsson
VD

Uppåt 100 adressenheter byts ut på Kungsmässan. – Merparten finns i butiker, utmaningen är
ju att störa så lite som möjligt, säger Jens Börjesson som jobbar med projektet.

Kungsbacka:

Säkrar larm på mässan
Elektro-Emanuel tar över driften och
moderniserar anläggningen för brandlarm på Kungsmässan. Arbetet med att
byta ut installationerna beräknas pågå
under flera veckor.
– Roligt att få det här
förtroendet att modernisera och ta ansvar
för anläggningen, säger
Tobias Segerström,
arbetsledare i Kungsbacka.

larmet vara i drift, berättar Jens Börjesson
som jobbar med projektet.
Totalt handlar det om 11 slingor som
ska flyttas över i etapper. Samt cirka 700
larmpunkter och lika många detektorer som
övervakar brandsäkerheten i mässans 90 butiker. Befintliga detektorer kan till
viss del behållas, men omkring 90
adressenheter måste bytas ut:
– Många sitter i butikerna så
därför måste vi även in där och
jobba, det gäller att göra detta
med minsta möjliga störning för
dem, konstaterar Jens Börjesson.
Kungsmässan är ett mycket
Redan i februari började
populärt handelscentrum men fem
förberedelserna med att
miljoner besökare och 1,6 milinstallera nya centraler för
jarder kronor i omsättning under
brandlarmet:
2017. Två år i följd har den blivit
– Sedan startar utbytet
vald till landets bästa Citygalav adressenheter och att
leria. En pågående utbyggnad ska
lägga över slingor till de
nu också ge plats för ytterligare
Jens Börjesson förbereder
nya centralerna, men hela projektet med att byta ut cen- 20 butiker på Kungsmässan i
tiden måste det befintliga traler för det nya larmet.
Kungsbacka.

Husägare Peter Liljeberg flankerad av Elektro-Emanuels team fr v Björn Johnsson, Kenneth Klang och Emil Johansson som installerat
high-tech i villan från 1960 som grundligt förnyats – såväl på utsidan som insidan...

60-årig villa
uppdaterad
till smarthus

– Från paddan på väggen kan jag styra allt, säger en nöjd Peter Liljeberg.

Från en ordinär lantlig villa
årgång 1960 till ett smart hus
anno 2019. Peter Liljeberg lät
familjens nyinköpta bostad helt
byta skepnad:
– När vi började riva i väggar
inomhus insåg vi hur dåligt allt
var, förklarar han den grundliga
renoveringen.

Kenneth Klang färdigställer köket.

Bland annat har i stort sett all el bytts
ut vilket bara det krävt 400 timmars
arbete i huset.
– Jag valde anlita Elektro-Emanuel
eftersom de har hög kompetens inom
många områden men samtidigt jobbar
småskaligt, det har varit lätt och smidigt att ta olika beslut och inneburit
en trygghet, säger Peter Liljeberg.
Renoveringen av huset började i
somras medan familjen bodde kvar i
sin lägenhet i Varberg.
– Men i augusti sålde vi lägenheten
och bodde fem veckor i husvagn här
på tomten, berättar Peter.
Under tiden genomgick byggnaden

sin förvandling såväl inne som ute:
– Egentligen är det väl bara stommen som är kvar, fördelen är ju att vi
nu fått allt som vi vill ha det, konstaterar han.
Alla funktioner i villan kan nu
styras via appar; från en vanlig ipad i
köket eller via mobiltelefonen.
– Här kan man exempelvis se vad
som händer utanför väggarna, säger
Peter Liljeberg och klickar fram
bilderna från de fyra kamerorna på
utsidan.
Även funktioner som exempelvis
belysning och värme kan förstås
styras därifrån.
Trots den omfattande renoveringen
tror han ändå notan klart understiger
ett helt nytt hus med motsvarande
tekniska finesser:
– Vi tycker nog att vi fått ganska
mycket för pengarna, säger han.
I februari kunde familjen Liljeberg
ta hela huset i besittning då även
köksrenoveringen var klar.
– Det var pricken över i:et, konstaterar Peter Liljeberg nöjt.

Förvandling
på stadshuset
i Kungsbacka
Stadshuset i Kungsbacka totaltrenoveras.

Från slutna rum till öppna ytor.
Stadshuset i Kungsbacka genomgår just nu en omfattande omdaning av kontorslandskapet.
– Det blir helt öppet, med olika
ytor beroende på vilka arbetsuppgifterna är, berättar Semir Robovic, projektledare på kommunen.
Renoveringen av lokalerna på 5 000
kvadratmeter i det 35 år gamla huset
startade förra året. Då ”blåstes” hela
huset ut och arbetet med att installera
nytt började:
– Många installationer var ju uttjänta så det var verkligen nödvändigt
att modernisera, fortsätter Semir
Robovic.
En handfull montörer jobbar nu med
att installera bland annat ny kraft,
belysning, data och annat som behövs
för ett fullt fungerande kommunhus.
Ett arbete som kräver såväl noggrann

planering och försiktighet eftersom ett
serverrum mitt i byggnaden hela tiden
måste vara i drift.
– Det är ju lite speciellt, allt måste
märkas upp och säkras, berättar Anders Rahmn och Anders Andersson,
projektledare respektive ledande
montör på Elektro-Emanuel.
Detta har också lyckats bra, bekräftar
Semir Robovic:
– Inte en enda viktig kabel har
klippts av, vi är verkligen nöjda med
hur Elektro-Emanuel skött jobbet,
säger han.
I november ska över 200 tjänstemän
från olika förvaltningar kunna ta det
renoverade huset i besittning:
– Främst handlar det om myndighetsutövande tjänstemän från olika
förvaltningar, berättar Samir Robovic.
Helt öppna landskap blir det dock inte
i hela huset. På bottenplan finns ett
20-tal rum där tjänstemän ska kunna
träffa besökare mer enskilt...

Stadshusteamet. Fr v Anders Rahmn, Dennis Törnklev, Tobias Näslin, Anders
Andersson, Rasmus Erlandsson och Victor Tunefjord.

Projektledaren Anders Rahmn går igenom ritningarna med
Anders Andersson, ledande montör för arbetet.

Victor Tunefjord, en av Elektro-Emanuels montörer som
förser stadshuset med nya elinstallationer.

Debut
för ny
teknik
i Bua
Björn Johnsson och Emil Johansson, arbetsledare respektive montör, inspekterar den nya anläggningen för videokonferens tillsammans med teknikchefen Jens Nilsson på Swedish Oat Fiber.

Det är första gången Elektro-Emanuel levererar en komplett anläggning för videokonferenser inklusive programmering och
styrning.
– Vi har utbildat oss i att hantera detta i
samarbete med vår partner Icon, berättar

Björn Johnsson på Elektro-Emanuel.
Två lokaler som tidigare fungerat som
personalutrymmen är nu förvandlade till
konferenslokaler. Med en stor TV-skärm i
det ena och projektor med duk i det andra.
– Vi har ju dagligen behov av SkypeSamtal och nu kan vi köra två konferenser
samtidigt, och att dela dokument på skärmen
är också mycket smidigt, förklarar Jens
Nilsson.
Jobbet, som genomfördes av Emil Johansson, Mikael och Jesper Albrektsson i slutet
av förra året, innefattade såväl allmän el
som installation och programmering av den
tekniska utrustningen.
– Det här funkar som vi förväntade oss,

Emil Johansson och Jesper Albrektsson
installerade den nya anläggningen.
konstaterar Jens Nilsson.
Swedish Oat Fiber bygger sin verksamhet
kring förädling av havre. Produkterna, som
säljs över hela världen, blir till ingredienser i
bland annat hälsokost och livsmedel.

Trion bytte till Elektro-Emanuel

Tips och kontakter fick tre nyanställda montörer att söka jobb på
Elektro-Emanuel.
– En kompis som jobbar här fick
mig att söka och jag trivs jättebra
både med kollegor och jobb, säger
Tobias Näslin efter två månader på
sin nya arbetsplats.

Nyanställd trio. Överst fr v Björn Eriksson, Tobias
Näslin och t h Jakob TengvallVEDDIGE
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Tillsammans kommer de med nästan
40 års erfarenhet i bagaget. Toppar
ligan gör Björn Eriksson som startade sin elektrikerbana redan 1992 på
Elverket i Vänersborg. Men han har
också hunnit med några arbetsplatser i
Norge, bland annat på oljeplattformar
och varv. Förutom de senaste 12 åren
på Bergendahals El i Göteborg:
– Det ska bli väldigt spännande med

en omstart och jobb lite mer på hemmaplan, säger Björn som både bor och
blir stationerad i Kungsbacka.
När Jakob Tengvall i vintras hyrdes
in från Kungsäters El, där han jobbat
i tio år, slutade det med att han bytte
arbetsplats:
– Mitt intryck blev så positivt, jag
gillar struktur, ordning och reda på
arbetsplatsen, säger han.

Fler nya jobb igång
• Ställverk, Hammagård, Kungsbacka
• Återvinngingscentral, Svenljunga
• Mottagningsstation, Östra Sjukhuset, Gbg
• Ombyggnad kontor, Solsten, Mölnlycke
• 104 lägenheter, Mandolingat, VästraFrölunda
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Tillverkning i Bua och huvudkontor i
Frankrike. Då är förstås behovet av att
kunna konferera via nätet stort. Och nu
tas nya lokaler för videokonferenser i
bruk:
– Tidigare hyrde vi fiskerilokalen, nu
får vi alla plats här, säger en nöjd Jens
Nilsson, teknisk chef på Swedish Oat
Fiber.

