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Bästa medarbetare
– och partners!
Det ser fortsatt bra ut för oss på arbetsfronten. Hela hösten är fullbelagd och vi
säljer nu in jobb med sikte på nästa år.
Även om det känns som marknaden saktar in räknar jag ändå med att det rullar
på ett tag till hos oss.
Vår bransch ligger ju i slutet av konjunkturcykeln och viker konjunkturen landar
det förstås också hos oss till slut. Vi hoppas ändå på att inte drabbas så hårt med
tanke på de stora infrastrukturprojekt
som pågår både i Göteborg och Varberg.
Inför framtiden tror vi att installationer av
solceller kommer att bli ett alltmer efterfrågat område. Därför har vi också utsett
en egen solcellsexpert som ska kunna
hjälpa våra kunder på bästa sätt när det
gäller sådana frågor.
Från att bara ha byggt apparatskåp
på vår verkstad kommer vi nu även att
framöver bygga ställverk. Det underlättar flexibla lösningar för våra kunder och
kommer även att förkorta ledtiderna i
våra projekt. I det sammanhanget skulle
vi behöva ytterligare någon konstruktör
till huvudkontoret här.
Men det vi sysslar mest med nu för ögonblicket är utan tvekan bostäder. Det är
mycket länge sedan som vi var involverade i så mycket bostadsbyggande. Totalt
handlar det om över 500 lägenheter på
olika ställen här på Västkusten. Dessutom
fleråriga projekt vilket är en bra bas att
stå på.
Glädjande nog har vi äntligen också fått
nya hyresgäster till våra lediga lokaler här
i Veddige. Efter ombyggnad flyttar hemtjänsten hit i november till nya kontor
som då ska finnas färdiga.
Med detta önskar jag alla en riktigt fin
höst!

Anders Emanuelsson
VD

Ställverksbyggare. – Det blir lättare att möta kundernas önskemål, säger projektledaren Lars
Börjesson flankerad av ställverksbyggarna Jan Emanuelsson och Kristoffer Lindberg.

Ny satsning i Veddige:

Levererar egna ställverk
Kortare ledtider och skräddarsydda
anläggningar. Det är några orsaker till
att Elektro-Emanuel nu börjar bygga
ställverk i egen regi.
– Vi har både resurser och kapacitet,
möjligheterna till totalleveranser blir
också större, förklarar projektledaren Lars Börjesson.

Elektro-Emanuels konstruktörer:
– Vi har ju byggt något enstaka ställverk
tidigare, men i regel har andra leverantörer
stått för detta, liksom konstruktionen, fortsätter Lars Börjesson.
Beslutet att börja bygga själva har egentligen drivits fram av marknaden, menar han:
– Det beror ju på att det
blivit allt längre leveranstider hos leverantörerna vilket
orsakat problem i många av
På Elektro-Emanuel finns en
våra projekt, nu får vi en bättre
lång erfarenhet av att bygga
kontroll och snabbhet i hela
apparatskåp. Nu kompletteras
kedjan, dessutom kan vi lättare
detta med att även konstruera
möta kundernas önskemål och
och bygga ställverk i den egna
skräddarsy anläggningarna,
verkstaden i Veddige:
säger han.
– Vi räknar med att i år kunI Veddige pågår nu monna leverera ett 10-tal ställverk
teringen av nya ställverk
till våra projekt på olika håll,
för fullt, just detta avsett
berättar Lars Börjesson.
för Älvparken i Kungälv.
Två personer sysselsätts
Samtidigt fortsätter bygget av
Kristoffer Lindbergs monte- apparatskåp, ett 30-tal beräknas
med att montera ställverken
som dessförinnan även ritas av rar ställverk.
produceras i år.

Efter branden:

Yes, nu är
vi tillbaka!
Gottskär hotell har rest sig ur askan.
Och hotelldirektören Lars Pettersson är
lycklig:
– Det har blivit jättebra och mycket
snyggare, säger han om stället vid havet
han startade för 18 år sedan.
Den förödande branden strax före nyår 2018
blev ett hårt slag för krögarfamiljen i Gottskär.
– Chocken tog lång tid att komma över, ja
egentligen ända tills vi hade nyckeln i handen
och kunde öppna igen, säger Lars Pettersson,
VD i bolaget som ägs av svägerskan Annicka
Pettersson.
Branden fick stor uppmärksamhet, inte minst
eftersom den misstänktes vara anlagd. Hela
huvudbyggnaden på 700 kvadratmeter med
reception, restaurang och konferenslokaler
totalförstördes.
– Det såg hemskt ut och var fruktansvärt
hett, berättar Tobias Segerström på ElektroEmanuel om akututryckningen på nyårsaftonen för att få igång strömmen till närliggande
byggnader.
Betydligt gladare är han över att byggnaden
nu återuppstått, ett arbete där Anders Emauelsson och Patrik Karlsson var involverade som
projektledare respektive ledande montör.

– Jag är jätteglad över att allt är uppbygt igen, branden tog oss väldigt hårt, säger Lars
Pettersson, hotelldirektör i Gottskär.
– Det känns ju väldigt bra, säger han.
De nya lokalerna har också medfört en större
restaurang:
– Vi blev av med en massa döytor och nu
kan vi ta emot 100-talet matgäster, vi hade
också öppet här för första gången under sommaren, berättar Lars Pettersson.
Gottskär Hotell bygger annars sin verksamhet i stor utsträckning på konferenser. Fyra
konferensrum, det största för 80 personer. Och
hotellrum, som inte berörts av ombyggnaden,
för närmare 100 övernattande.
Den första juni, ett och ett halvt år efter
branden, slog man åter upp portarna:
– Väldigt häftigt, det var en stor känsla för
alla oss som jobbar här, konstaterar Lars Pettersson, glad VD för anrika Gottskär Hotell på
Onsalahalvön.

Tobias Segerström och Lars Pettersson i
den nybyggda restaurangen....

...som såg ut så här efter branden...

Niklas med och
formar drömhus
Villa Furéh – drömhus som byggs i Onsala.

– Att få vara med från början är kul och stimulerande, tycker arbetsledaren Niklas Enoksson.

Ett hedersamt specialuppdrag för
Elektro-Emanuel. Så betecknar Niklas
Enoksson uppgiften att designa och
installera elutrustning i drömhusbygget ”Villa Furéh” i Onsala.
– Att vara med från dag ett gör att
man kan erbjuda alternativ som kunden själv inte tänkt på, allt blir ju mer
genomarbetat säger han.

I höst startar bygget av den stora villan i
danskt tegel bestående av flera huskroppar,
planerat för ett framtida generationsboende. Till våren ska handlarparet Furéh, som
drivit ICA Supermarket i Vallda i drygt 20
år, kunna flytta in:
– Det ska bli väldigt spännande, vi har haft
tomten länge men det har tagit tid att komma
igång med detta, vi känner oss ju väldigt

lyckligt lottade, konstaterar Monica Furéh.
Valet av entreprenör för elinstallationerna
ångrar hon heller inte:
– Nej, det är vi väldigt trygga med, vi
har fått mycket input och olika förslag till
lösningar, även om vi förstås också haft
ideer själva, jag tycker vi fått väldigt god
hjälp, att diskutera olika lösningar med
personer som sysslar med detta dagligdags
är värdefullt, säger hon.
Eletkro-Emanuel ska leverera en helhetslösning på samtliga elinstallationer:
– Det handlar om allt från kraft till data,
KNX och belysning, såväl ute som inne,
säger Niklas Enoksson.
Även han tycker att förarbetet fungerat fint:
– För ett bra sultresultat är ju diskussionen med beställaren väldigt värdefull,
säger han.

Skolor på löpande band i Kinna
En splitter ny matsal möter eleverna på
Strömskolan i höst. Ledande montören Simon Jerebko kan packa ihop sin
utrustning och starta på ny kula i nästa
stora skolprojekt i Kinna – bygget av
nya Lyckeskolan.
– Det har fungerat väldigt bra här
och vi blir samma gäng där, säger han.
Skolbyggena i Marks kommun är ett partneringprojekt med Skanska i spetsen. Under
ett år har Strömskolan byggts både om och
ut. Ett nytt skolhus med klassrum, salar för
musik och hemkunskap har uppförts. Svanenmärkt med speciella krav på material och
utförande. Och i befintliga skolhuset intill är
ett nytt tillagningskök och matsal något av
kronan på verket i renoveringen.
– Skolan har ju varit igång samtidigt med

Nyinstallerat kök i den befintliga skolan.

bygget så det har varit en del extra att tänka
på, att ha låsta dörrar exempelvis, säger
Simon Jerebko.
Han prisar den ordning och reda på arbetsplatsen som underlättat projektet. Det gör
också Erik Glansin, projektledare på Marks
kommun och beställare av jobbet:
– Vi har haft en väldigt bra dialog och gott

Nya Lyckeskolan stort projekt för 600 elever.

samarbete med entreprenörerna, ordningen
som rått på arbetsplatsen har förstås också
haft stora säkerhetsfördelar, säger han.
Strömskolan är dimensionerad för 380
elever men bara en bit därifrån pågår för
fullt förberedelserna för en nästan dubbelt så
stor skola – för drygt 600 högstadieelever.
– Det blir såklart en upptrappning för oss,
säger Morgan Svensson, projektledare på
Elektro-Emanuel.
Det är också ett tidsmässigt betydligt
längre projekt. Först höstterminen 2021
planeras skolan öppna för eleverna. Förutom
sedvanliga skollokaler inryms också idrottshallar med plats för publik liksom en aula
för teater och musik även utanför skoltid.
– I huvudsak blir det samma entreprenörer
och det borgar ju för att man kommer att
jobba bra ihop, säger Erik Glansin på Marks
kommun.

Istället för paviljoner – Strömskolans nya svanenmärkta lektionshus.

Renoveringens höjdpunkt när två klassrum blev matsal. – Trots att skolan var igång hela tiden har det fungerat fantastiskt fint med bra
samarbete liksom ordning och reda på arbetsplatsen, säger Morgan Svensson och Simon Jerebko, projektledare respektive ledande montör.

Solcelssexpert
lever som
han lär
Elektro-Emanuel satsar på en egen solcellsexpert; Tobias Segerström ska lotsa
kunderna bland solpanelerna:
– Vi tror på solceller och att den typen av entreprenader kommer att öka,
förklarar Anders Emanuelsson, VD på
Elektro-Emanuel.
Den nya solcellsexperten lever också som
han kommer att lära. Med 28 nymonterade
solpaneler hemma på garagetaket har han
precis själv gått igenom hela anläggningsprocessen:
– Det är bra och lärorikt att veta vad det
praktiskt handlar om, säger han.

Tobias håller koll på elproduktionen med en app.

Totalt är 8,8 kW installerat på taket och
redan efter två månader märker Tobias en
avsevärd skillnad på elförbrukningen:
– Min köpta el har halverats, i princip har
det bara handlat om fasta avgifter, berättar
han.
Av den egna elproduktionen på taket har
över 2 000 kWh levererats till elnätet.
– I första hand riktar vi in oss på att få
med kunder i våra projekt när det gäller
solenergi, men även privata villor kan ju
komma ifråga, säger Tobias Segerström.
För den som vill starta egen elproduktion
med hjälp av solen finns också ett statligt
investeringsstöd att söka. Vilket idag uppgår
till 20 procent av den totala kostnaden.

– Efter två månader har solpanelerna halverat min köpta el, berättar Tobias Segerström,
Elektro-Emanuels nyblivne solcellsexpert.

Efter en handfull månader på nya
jobbet som konstruktör börjar Gustav
Qvist bli varm i kläderna.
– Ett intressant och lärorikt jobb där
det finns mycket att tänka på, konstaterar han.
Redan 2010 startade Gustav sin bana på
Elektro-Emanuel som nykläckt elektriker
efter det fyråriga elprogrammet i Varberg.

För några år sedan satte han sig på skolbänken på Chalmers för att bli elingenjör.
– Men det tog stopp när vi insåg att vi
skulle ha tvillingar, det gick inte ihop med
barn och familj så i vintras slutade jag
plugga, berättar han.
När Gustav erbjöds en tjänst som konstruktör i våras nappade han direkt:
– Det är både intressant och utmanande att
göra smarta ritningar och få allt att fungera
som tänkt, säger han.

– Att få allt att fungera smart och som man
tänkt är intressant, lärorikt och spännande,
säger Gustav Qvist, ny konstruktör.
Ritningarna görs i CAD men en stor del
av jobbet består i förberedelser:
– Utifrån en objektslista tar man reda på
hur motorer och apparatur ska styras och
vilka signaler de ska ha innan man börjar
rita, berättar han.
Just nu är det Tanums Vattenverk som
upptar skärmarna på Gustavs skrivbord:
– Ganska mycket att hålla reda på, men
roligt, säger Gustav Qvist om sitt nya jobb.

Nu händer saker i Elektro-Emanuels tomma
lokaler i Veddige. Den f d möbelaffären
byggs om till 300 kvadratmeter kontor dit
hemtjänsten flyttar i november.
– Vi är glada över att lokalerna äntligen
kommer till användning, och vi ska passa
på att förse dem med lite solpaneler på taket
också, berättar Anders Emanuelsson, VD på
Elektro-Emanuel.

Förälskade sig i Varberg – liksom det nya jobbet

En ren slump. Så beskriver
Fabian Jakobsson från
Filipstad att han hanmnade
i Varberg – och på ElektroEmanuel.
– Men jag trivs som
tusan, både på jobbet och i
staden...
Under en resa i vintras
Fabian Jakobsson – nyanställd montör
VEDDIGE
www.elektro-emanuel.se
info@elektro-emanuel.se

V. Ringvägen 5,
432 67 Veddige
Tel 0340-306 60 vx

träffade han en reskompis
från Varberg. Väl hemma
igen bestämde han sig för
att flytta till Västkusten.
– Inget jag ångrar, säger
tvåårsmontören Fabian
Jakobsson som nu installerar el i det stora projektet
Västra Sörse i Varberg.

Fler nya jobb igång
• Tillbyggnad Derma Nord, Frillesås
• Fyra pumpstationer, Kungsbacka
• Ombyggnad Ullareds Vattenverk
• Villa Furéh, Kungsbacka
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Konstruktören: intressant och lärorikt jobb

