
Elektro-Emanuel tar över industriser-
vicen på Strängbetong i Veddige. Två 
elektriker stationeras där för att hålla 
hjulen igång:

– Lösningen har förenklat min vardag 
mycket, det här funkar jättebra, konsta-
terar Kjell Svensson, underhållschef på 
företaget.
Sedan en av Strängbetongs 
två egna elektriker slutat i 
våras blev behovet stort att 
hitta ny personal med behö-
righet till fabriken:

– Utan elektriker stannar 
allt här jättefort, säger Kjell 
Svensson.

Lösningen blev att lägga 
ut jobbet på Elektro-Ema-
nuel som på kuppen också fick ytterligare en 
medarbetare.

– Det är roligt att ha fått förtroendet, 
Strängbetong är ju en stor och viktig industri 
i den här regionen, säger Anders Emanuels-
son, VD på Elektro-Emanuel.

Även Strängbetong, med 100 anställda 
i fabriken och ytterligare runt 50 på kon-

toret i Veddige, är nöjda med utfallet. Och 
fabrikschefen ser också andra fördelar med 
upplägget:

– Med den här lösningen blir det också 
smidigare för oss att få till egna projekt när 
vi har Elektro-Emanuel i ryggen, säger Mike 
Olsson.

För underhållschefens del har tid nu fri-
gjorts från letande efter elektriska kompo-
nenter:

– Det var ju tidskrävande, 
allt detta sköts nu helt utan 
min inblandning, nu har vi ett 
självgående team, konstaterar 
Kjell Svensson nöjt.

För Anton Ivarsson, som nu 
fått en fast arbetsplats efter 
flera år på olika projekt, är 
också jobbet delvis annor-
lunda:

– Här handlar det mycket om felsökning, 
och det är ju utvecklande, säger han.

Strängbetong i Veddige är en av sju fabri-
ker i hela landet som tillverkar betongkom-
ponenter till byggmarknaden. Den största 
produkten är håldäck som utgör bjälklag i 
många byggen och levereras till hela södra 
Sverige.
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I höst har det talats mycket om en ned-
gång i konjunkturen, men för vår del ser 
vi egentligen inga sådana tecken. Tvärt-
om har vi en väldigt bra beläggning vilket 
ser ut att kunna hålla i sig även nästa år. 
Många projekt är förstås redan beslutade 
och ska göras. Stora infrastrukturprojekt 
pågår exempelvis i Göteborg, för att inte 
nämna tunnelbygget i Varberg. Något 
som kommer kräva mycket resurser och 
vi hoppas ju på att en del jobb då också 
kan spilla över på oss.

Vi fortsätter anställa och utöka vår mon-
törstyrka, ytterligare tre nya medarbetare 
har jag denna gång nöjet att hälsa väl-
komna till oss. En av dem har vi övertagit 
från Strängbetong där vi glädjande nog 
nu fått förtroendet att leverera industri-
service. 

Det rullar också på bra i vår verkstad där 
vi nu har fem montörer som jobbar med 
ställverksmontage och apparatskåp. Det 
börjar också bli rätt så trångt och vi tittar 
därför på möjligheterna att bygga ut. Det 
finns ju utrymmen att använda för att 
öka på ytan.

Vi har också tagit hjälp av det förenings-
ägda utbildningsföretaget TEK kompe-
tens samt Tillväxtverket för att titta på 
hur vi kan effektivisera flödet i verkstan. 

I det sammanhanget ska också TEK hjälpa 
oss med ett digitaliseringsprojekt som 
syftar till  skapa en portal där montörerna 
kan göra sin egenkontroll i telefonen. 
Tillsammans ska vi också utveckla ett 
webbaserat utbildningsregister som ger 
oss bättre kontroll över våra kompetenser 
på företaget.

Med detta önskar jag våra läsare en rik-
tigt God Jul och ett lika Gott Nytt År!

På återseende framåt vårkanten...

– Det funkar jättebra och har underlättat min vardag, säger underhållschefen Kjell Svensson 
(t v), som nu bara behöver beställa jobben av montörerna Johan Karlsson och Anton Ivars-
son – Elektro-Emanuels nya serviceteam på Strängbetong i Veddige.

Avtal säkrar elen på fabriken.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders Emanuelsson
             VD 

Säkrad drift på Strängbetong 
Nytt avtal om industriservice:



I somras slog åskan ut brand-
larmet. Men nu har äldrebo-
endet Ekhaga i Onsala fått en 
ny anläggning.

– Mycket bättre och säkra-
re än den vi hade, anser Jes-
sica Alsterlöf, tf biträdande 
verksamhetschef på Human 
som driver äldreboendet.

Tidigare drevs anläggningen av 
Stanley Security. Men fastighetsä-
garen Eksta Bostäder gav Elektro-
Emanuel uppdraget att installera 
den nya. Vilket är ett så kallat 

adresserbart larm av  märket Esmi 
Sense FDP. Under flera veckor i 
höst har larmcentral liksom drygt 
470 detektorer bytts ut på  äldre-
boendet med 94 lägenheter – ett 
av kommunens största boenden.

– Periodvis jobbade en handfull 
montörer med detta, berättar Lars-
Åke Törn på Elektro-Emanuels 
säkerhets- och larmavdelning.

Han ser också klara fördelar 
med att man nu är anläggarfirma 
för larmet:

– Det innebär att vi lätt kan göra 
förändringar i systemet när det 
krävs, säger han.

Larmspecisten Lars-Åke Törn installerar ett nytt och modernare
brandlarm på Ekhaga äldreboende i Onsala.

I höst har solceller installerats på huvudkontoret i Veddige. För-
utom en effekt på 10 kW är de också ett blickfång för alla förbipas-
serande:

– De kan ju ses som en reklamskylt för solceller, men framförallt 
en miljöåtgärd, vårt mål är att man ska kunna ladda bilarna med 
solens hjälp, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.
Det kan också bli fler solceller framöver på andra delar av taket:

– Det är mycket möjligt, nu installerar vi ju själva anläggningarna 
istället för att som tidigare anlita underentreprenörer...

Han höjer säkerheten

Han hjälper solen på traven
Höjdarjobb. – Ett intressant uppdrag, anser Viktor Svensson som installerade den nya solcellsanläggningen på huvudkontorets tak i Veddige.



Ett växande Särö behöver också mer 
värme. I höst har därför ytterligare 
en pelletspanna därför installerats på 
panncentralen i Bukärr. Den operatio-
nen krävde också Elektro-Emanuels 
assistans.

För att göra uppgraderingen möjlig måste 
nämligen elabonnemanget säkras upp från 63 
till 160 ampere. Vilket i sin tur krävde utbyte 
av hela elcentralen:

– Vi gjorde det jobbet under en långdag, 
samtidigt som vi behövde hålla igång en ol-
jepanna som då fick anslutas till ett dieselag-
gregat, berättar Niklas Enoksson, arbetsledare 
på Elektro-Emanuel.

Arbetet med att installera den nya pellets-
pannan på 1 MW och sy ihop gammalt och 
nytt  har heller ingalunda varit en okomplice-
rad historia:

– Att riva och bygga om till ett nytt system 
har varit en utmaning, konstaterar Kjell Grön-
berg, projektledare hos pannleverantören 
Osby Parca.

Han är ändå nöjd med att snart kunna 
driftsätta den nya pannan och det nya dato-
riserade styrsystemet för hela anläggningen. 
Nu med två pelletspannor och en oljepanna 
som backup.

SK6SAQ anropar och lyssnar! Från en 
helt nyinstallerad lokal vid Världsarvet 
Grimeton.

– Vi ska utveckla vår publika verk-
samhet och detta är ett steg på vägen, 
säger Anders Larsson, teknisk chef på 
den unika anläggningen.

Radiostationen i Grimeton är den enda fung-
erande elektromagnetiska långvågssändaren 
i världen för telegrafi. Byggd i början av 
1920-talet med sina sex torn är den helt unik. 

Något man i Stiftelsen Världsarvet Grimeton 
nu ska utveckla och nyttja:

– På ett underhållande sätt vill vi få fler att 
upptäcka platsen som kan ses som en första 
sms-maskin, säger Anders Larsson som hop-
pas på att de 10 000 årliga besökarna kan bli 
många fler.

Ombyggnaden av ett garage till en utställ-
ningshall om Grimetons historia har precis 
börjat. Därför fick stationens radioamatörer 
flytta ut därifrån till en 20 kvadratmeter ny-
byggd modul intill med tre operatörsplatser. 
Under några veckor i oktober installerades 

el och teknik av Emil Andersson på Elektro-
Emanuel. Ett jobb som arbetsledare Björn 
Johnsson betecknar som smått unikt:

– Det är ju ovanligt med så mycket elinstal-
lationer i en sådan liten lokal, konstaterar 
han.
I början av december bjöds också barn in för 
att kontakta Tomten via radion därifrån.

–  Vi är väldigt nöjda med den nya lokalen, 
Elektro-Emanuel har lyssnat in vad vi vill ha 
väldigt bra, säger Anders Larsson.
I maj räknar man med att även öppna upp den 
nya utställningshallen för besökare.

Unikt
arv
bygger
för
framtid

Panncentral under uppgradering.

– Bygga ihop nytt system med ett gammalt 
har varit en utmaning, säger Kjell Grönberg 
på Osby Parca som också tagit hjälp av 
Niklas Enoksson på Elektro-Emanuel.

– Det blev jättebra, säger Anders Larsson, teknisk chef på Världsarvet Grimeton om den nya 
lokalen för radioamatörer där Elektro-Emanuels Emil Andersson gjorde installationerna.

Ny panna säkrar värmen i Särö



Här tränas handgrepp som 
kan skilja mellan liv och död. I 
november veks en heldag åt att 
utbilda elmontörer i hjärt och 
lungräddning.

– Det här är en jätteviktig 
kunskap, som man hoppas aldrig 
ska behövas, säger Roger Ivars-
son, en av de 25 deltagarna på 
Kungsbackafilialen.

Elektrikerns vardag består av många 
riskfyllda moment som kan resul-
tera i en olycka eller tillbud. Totalt 
anmäldes 456 elolyckor och 335 
tillbud till Elsäkerhetsverket ifjol. 

Flest drabbade var yngre personer 
och nästan alla hade fått ström 
genom kroppen. Mer än en tredjedel 
arbetade med elservice.

– Strömstötar från allt över ett ko-
stängsel ska man söka vård för, pre-
dikar Jon Holmberg på Brandskydds-
föreningen som leder utbildningen.

Teori om första hjälpen vid en elo-
lycka varvas med praktiska övningar 
i hjärt och lungräddning på dockor. 
Minst hundra bröstkompressioner i 
minuten varvat med inblåsningar.

På Elektro-Emanuel arrangeras 
utbildning i hjärt- och lungräddning 
för hela personalen vart tredje år. 
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VEDDIGE
V. Ringvägen 5, 
432 67 Veddige
Tel 0340-306 60 vx

VARBERG
Lindbergsvägen 2C
432 32 Varberg
Tel 0340-870 60

KUNGSBACKA
Hantverksgatan 28
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-191 25

SKENE
Varbergsvägen 31
511 62 Skene
Tel 0320-21 18 88

Ny trio förstärker Elektro-
Emanuels montörsstyrka. 
Från elprogrammet på Marks 
gynasieskola kommer Gus-
tav Klaesson. Trots att han 
har en termin kvar:

– Den har jag läst in så 
lärarna ansåg att jag kunde 
börja jobba, förklarar 
han.

Direkt från skolan 
kommer också 
Anton Samuels-
son som nu gör sina 
lärlingstimmar:

– Jag har varit runt 
på flera olika företag 
men trivts bäst på 
Elektro-Emanuel, 

berättar han. Mest erfarfa-
renhet i bagaget har Johan 
Karlsson som i flera år servat 
vindkraftverk men i dryga två 
år nu jobbat på Strängbetong 
i Veddige. Och där blir han 
kvar sedan Elektro-Emanuel 
tagit över industriservicen. 

Roger Ivarsson pumpar för livet, under uppsikt av instruktören Jon Holmberg.

En heldag veks åt HLR-kursen där både teoretiska och prak-
tiska moment ingick.

Fler nya jobb igång
• Pannhuset, kontorshus, Krokslätt
• Provanläggning, Trollhättans, Vattenverk
• Frillesåsskolan, om- och tillbyggnad
• Lindbergs kyrka, renovering
• Gatubelysning, cykelväg, Berghe-Skene
• Högreservoar/Pumpstation, Hindås
• Fagerhultsskolan, Hindås

Förstärkning på firman

Triss i nya medarbetare. Gustav Klaesson, Anton Samuelsson och Johan 
Karlsson.

Kunskap 
som kan 
rädda
liv


