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Bästa medarbetare
– och partners!
Nu snart ett halvår in på 2019 ser detta
år också ut att bli ett minst lika bra år
som det förra. Vi har i vår producerat fler
arbetade timmar än någonsin tidigare.
Den höga aktiviteten har gjort att vi
också fått hyra in personal där vår egen
inte räckt till. En fortsatt stark konjunktur här på Västkusten med bland annat
stort bostadsbyggande gör att allt rullar
på väldigt bra. Även om priserna är pressade och marginalerna inte så stora gör
ändå volymen att det ser bra ut för oss.
För planeringen framåt räknar vi också
med att kunna börja offerera lite fler
projekt nu inför kommande år. Inte sällan är ju startsträckan lång innan vi kan
komma till skott med själva utförandet
av jobbet. För att klara våra åtaganden
framöver har vi också anställt sju nya
montörer som jag hälsar hjärtligt välkomna till oss.
I vår har vi också dragit igång vår utbildning av ledande montörer. Att alla får
en gemensam plattform att stå på är
viktigt både för oss och våra kunder när
det gäller kvaliteten i arbetet. Denna
utbildning var också den ena av årets
målsättningar. Som mål nummer två ligger fokus på transporterna. De måste bli
effektivare, inte minst för miljöns skull.
Istället för att var och en åker i sin bil bör
samåkning bli regel om man ändå ska
till samma ställe. Ytterligare en elbil har
också införskaffats för detta ändamål
med placering i Varberg.
Några dagar i månadsskiftet maj/juni
tillbringade också hela personalen på
konferens. Ett lyckat arrangemang med
teambildning, genomgång av våra stora
projekt och mycket annat på schemat.
Med detta önskar jag alla en riktigt skön
sommar! Vi ses igen i spalterna framåt
hösten.

Anders Emanuelsson
VD

Morgan Svensson utbildar ledande montörer. Först ut var fr v Rasmus Sävås, Patrik Mellbin. Fredrik Skantze, Birol Adem och Mikael Larsson.

Välkommen utbildning:

Manual för ledande montörer
Ledande montören är en viktig kugge
på jobbet. Nu sätts de på skolbänken
för att få en gemensam arbetsmetod:
– Ett enhetligt arbetssätt minimerar extraarbete och gör allt enklare
både för oss och kunderna, säger
Morgan Svensson, som leder utbildningen.
Han är numera projektledare på ElektroEmanuel men har själv ett mångårigt förflutet som ledande montör i olika projekt.
– I den rollen är man länken mellan
arbetsplatsen och projektledningen, och den
som lägger ribban för arbetslagets insats och
kvalité, säger han.
Totalt ska 20 medarbetare utbildas, i första
omgången i mitten av maj sitter fem montörer i skolbänken:
– Det är bra om alla jobbar likadant, det
har ju också kommit in folk från andra firmor
och att vi nu får samma grund stå på gör

det lättare, säger Birol Adem som deltar i
endagskursen.
Vilket även Rasmus Sävås, som i dagsläget är ledande montör, håller med om:
– Det här är välbehövligt, det underlättar
för oss ute på arbetsplatserna, anser han.
Under dagen gås bland annat regler om
brandlarm, datanät, dokumentation, egenkontroll, miljö, bygghandlingar och olika
typer standarder igenom.
En hel del hänger på den ledande montören. Vars huvuduppgift är att planera jobbet
på arbetsplatsen. Exempelvis beställa material i tid, se till att jobbet kan utföras som
tänkt, att tider hålls och arbetsmiljöplanen
följs.
– Det gäller helt enkelt att ha ordning och
reda på sin arbetsplats och kontroll över att
jobbet utförs som det ska och en bra kommunikation med alla som är involverade i
projektet, säger Morgan Svensson.
Till hösten räknar han med att nästan alla
20 ledande montörer på Elektro-Emanuel ska
ha genomgått samma utbildning.

Projekten som är både stora och speciella:

Badhuset...
Nya badhuset i Kungsbacka tar
form – ett av Elektro-Emanuels
större pågående projekt. Och
installationerna i 50-meters bassängen har precis blivit klara:
– Vi jobbar i etapper, och arbetet kommer att intensifieras nu
till sommaren, berättar Rasmus
Sävås, ledande montör på bygget.

Fredrik Skantze är en av montörerna i arbetsstyrken som
framöver kommer att behöva utökas betydligt.

Nya bahuset i Kungsbacka är en stor anläggning på hela
12 000 kvadratmeter.

Redan för ett år sedan startade han
med installationer i bottenplattan.
Nu är den 17 meter höga byggnaden
i trevåningar på plats. Där ett flertal
bassänger, gym, kafé och relaxavdelning bland annat ska färdigställas
framöver.
Att ett badhus är en komplicerad
historia och knappast något dussinjobb håller Rasmus Sävås med om:
– Det är många specialinstallationer, och det gäller att ha rätt material
till de olika arbetsmomenten i huset,
säger han.
Ett exempel är den undervattensbelysning som ska installeras i en
av bassängerna och även ska kunna
styras i olika färger.
– En hel del centraler och ställverk
ska också installeras, fortsätter Ras-

mus Sävås, vilket krävs för driften
av det stora badhuset på
12 000 kvadratmeter.
Förutom de sedvanliga ritningarna
på papper använder han sig också av
3D-modeller för planeringen av hur
jobben ska utföras:
– Det underlättar ju för att kunna
göra allt så bra som möjligt, säger
han.
I slutet av maj jobbade sju montörer med kabeldragning och olika
installationer. En arbetsstyrka som
dock kommer att behöva utökas.
– I sommar går vi in i ett intensivare skede och då krävs nog en
handfull flera montörer på plats,
säger Rasmus Sävås.
På Kungsbacka kommun är man
klart nöjda med hur arbetet hittills
fortskridit:
– Det flyter ju på jättefint, tidsplanen följs och det är fin stämning
på arbetsplatsen, säger Jenny Törn,
projektledare på kommunen.
Badhusbygget är ett partneringprojekt med byggföretaget Betonmast i
spetsen som har samverkansavtalet
med kommunen. Framåt våren nästa
år beräknas anläggningen kunna
slå upp portarna för en badsugen
allmänhet.

Gänget som installerar badhuset och precis gjort 50-meters bassängen klar. Fr v Emil Johansson, Jesper Albrektsson, Martin Johansson,
Fredrik Skantze, Rasmus Sävås (ledande montör) och Olle Sörqvist.

Carl-Johan Nordvall installerar kabelstegar i teknikutrymmena under broramperna.

Ledande montören Carl Selin, Carl-Johan Nordvall och projektledaren Henrik
Vendelstrand i ett av utrymmena under broramperna där kraft, ställverk, transformatorer och elskåp installeras.

– Att vara med i ett projekt som blir ett landmärke
under lång tid framöver är både speciellt och roligt,
säger Henrik Vendelstrand, projektledare på ElektroEmanuel.

... och bron
Göteborgs Stads bild av nya Hisingsbron när den tas i bruk om två år – 2021.

Nu är jobbet med Göteborgs kommande
landmärke, Hisingsbron, i full gång.
Inuti broramperna installeras kraft,
belysning , säkerhetssystem, ställverk
och transformatorer.
– Det är inte så många anläggningsdelar men omfattningen av arbetet gör
det ändå till ett av våra absolut största
projekt, säger Henrik Vendelstrand,
Elektro-Emanuels projektledare.
Redan för tre år sedan påbörjade han beräkningarna av projektet som sträcker sig fram
till 2021. Då ska den 12 meter höga bron
vara klar för bilar, bussar, spårvagnar, cyklar
och gående över Göta älv. Och ett lyftspann
i mitten ge 28 meters fritt segelutrymme för
sjöfarten under den. Det är delar av kraftförsörjningssystemet till bland annat denna
mittdel som nu installeras i ramperna på ömse
sidor älven.

– Förutom driftutrymmen för själva bron
ska även annan infrastruktur in i broramperna, förklarar Henrik Vendelstrand.
Projektet kommer att genomföras i flera
etapper, broramp och tråg på norra respektive södra älvstranden samt kollektivtrafikbro med ramper vid Nils Ericssonplatsen och
Östra Hamngatan.
– Först efter årsskiftet kommer det att bli
full pådrag och då krävs många montörer på
plats här.
Elektro-Emanuels uppdrag är leverera och
installera kabelstegar, kraftförsörjning i form
av nätstationer med transformatorer och högoch lågspänningsställverk, liksom drygt 1000
m² installationsgolv. Arkitektonisk belysning
är en stor del av leveransen där brobalkars
sidor, bropelare och rampväggar skall belysas. Liksom säkerhetssystem med brand och
inbrottslarm. Totalt handlar det om 50 ton
kabel, 2,5 kilometer av den grövsta sorten
samt 1000-tals ljusarmaturer för belysning

både inifrån och utanför bron.
– Eftersom det handlar om installationer
i trafikmiljö krävs också ett robust material
för att klara den omgivningen, säger Henrik
Vendelstrand.
Förutom att det inte handlar om något
vanligt ”byggjobb” sticker projektet ut också
på ett annat sätt:
– Att vara med om bygget av det som kommer att bli ett landmärke i Göteborg för lång
tid framöver är förstås roligt, säger han.
Totalt jobbar i dag omkring 200 personer
med broprojektet där Skanska tillsammans
med MT Højgaard har generalentreprenaden.
Det hela leds från ett stort projektkontor
på Hisingssidan. Charlotte Falke, som är
kommunikationsansvarig för projektet på
Trafikkontoret i Göteborg, är nöjd med hur
allt fortskridit hittills:
– Vi bygger bron tillsammans och vi
arbetar mycket bra ihop och odlar en trevlig
arbetskultur tillsammans, säger hon.

Personalkonferens:

Samling
med givande

möten

Genomgång av projekt och grupparbeten stod bland annat på schemat när
Elektro-Emanuel tog merparten av
personalstyrkan på konferens till Mallorca.
Resan, i månadsskiftet maj/juni, var både
innehållsrik och lyckad:
– Ja, det tycker jag, nu har alla lite bättre
koll på allt vi gör och dessutom ansikten till

På kö för utfrågning. Arbetsledarnas intervjuer med sina medarbetare var en av ingredienserna på konferensen.
namnen, säger VD:n Anders Emanuelsson.
Elektro-Emanuel har på senare år anställt
en stor skara nya medarbetare. Ett vidsträckt
geografiskt arbetsområde gör att alla inte
träffats tidigare. Med lära-känna-intervjuer
råddes bot på detta:
– Det tog ju sin tid att gå igenom 70 personer, konstaterar Anders Emanuelsson.

Såväl stora pågående projekt, som
kommande, fick också sin genomlysning.
Liksom den avslutade storordern i Borås,
avloppsreningsverket Sobacken:
– Det är ju vårt största projekt hittills,
någon hade räknat ut att all kabel vi använde
skulle räckt två varv runt Mallorca, berättar
Anders Emanuelsson...

Sju nya montörer på ett bräde.
Det är Elektro-Emanuels senaste
anställningsgiv. Fyra kommer direkt från skolbänken och anställs
som lärlingar:
– Av alla ställen jag praktiserat
på var Elektro-Emanuel det bästa,
trevliga arbetskamrater och man
fick svar på alla frågor, säger
Dennis Ternklev som skrev ett
personligt brev för att få jobbet.

Anders Hage

Mest erfarenhet av yrket har Olof
Lidholm som efter sex år som

Rasmus Erlandsson

Emil Ripgården

Petter Solberg

Olof Lidholm
VEDDIGE
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Dennis Ternklev

Samuel Andersson

arbetsledare på Eltrend nu åter är ute
på fältet:
– Jag behövde ett miljöombyte och
det är roligare att vara ute och skruva
än att sitta på kontor, och jag trivs jättebra här, säger han.
En liknande förklaring har Petter
Solberg med en bakgrund som elevassistent på en särskola:
– Jag ville göra något annat, lite mer
av hantverk, säger han.
Efter nästan ett år av värnplikt
som elverksmekaniker börjar Emil
Ripgården på Kungsbackafilialen i
juni. Liksom Samuel Andersson och
Dennis Ternklev, nyutexaminerade
från elprogrammet på Elof Lindälvsgymnasiet. Även Rasmus Erlandsson
och Anders Hage kommer direkt från
skolbänken på Marks gymnasium och
blir placerade i Skene.

Fler nya jobb igång
• 134 lägenheter, Hovås
• Ombyggnad kontor, Iduna, Varberg
• Säkerhet, Kungsmässan, Kba
• Älvparken, AP, Göteborg
• Ställverksbyte, Alelyckans VA
• 36 lägenheter, Sörse, Varberg

VARBERG

KUNGSBACKA

SKENE

Lindbergsvägen 2C
432 32 Varberg
Tel 0340-870 60

Hantverksgatan 28
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-191 25

Varbergsvägen 31
511 62 Skene
Tel 0320-21 18 88
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Nya montörer på ingång

