
Elektro-Emanuel satsar på den egna 
verkstaden i Veddige. Nya dubbelt så 
stora lokaler samt förfinade arbets-
metoder ska öka produktionen:

– Vi vill få ett bättre flöde, man ska 
slippa springa och hämta material 
och verktyg,  jobbet ska göras effekti-
vare helt enkelt, säger Gustav Qvist 
arbetsledare för verkstaden.

På verkstaden i Veddige tillverkas förutom 
elcentraler och skåp även ställverk sedan 
förra året. Lokalerna har därmed blivit trånga 
och logistiken svårare.

– Tanken är att vi ska bygga upp arbets-
stationer för de specifika områdena, vid varje 
station ska det finnas rätt utrustning och 
verktyg för detta, man ska inte behöva gå 
och leta som i dag, säger Gustav Qvist.

I dag finns lagret med utrustning utanför 

verkstadslokalerna. Med den nya ordningen 
ska detta finns till hands vid varje arbetssta-
tion.

– Där ska bara finnas det som behövs för 
just det specifika arbetsmomentet, säger han.

En arbetsgrupp där bland annat montö-
rerna och inköpsansvarige ingår har också 
bildats för att mejsla ut ett nytt och mer 
effektivt arbetssätt:

– Mycket handlar om att skapa en ordning 
och struktur som fungerar för alla, det ska 
vara enkelt även för den montör som tillfäl-
ligt kommer in och exempelvis ska bygga ett 
apparatskåp, fortsätter Gustav Qvist.

Han är också tydlig med att förändringen 
inte kommer att ske över en natt:

– Nej, det kommer att ta tid innan allt 
fungerar som tänkt, det visar de ställen vi 
besökt som infört liknande arbetsmetoder, 
säger han.

På verkstaden i Veddige tillverkades 
förra året över 50 produkter, varav ett 10-tal 
ställverk.
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Det fortsätter att rulla på i vår bransch. 
Faktum är att farten till och med kommer 
att öka framåt hösten. Då ser vi ett behov 
av medarbetare som egentligen inte finns 
i dagsläget. Därför fortsätter vi också att 
rekrytera och anställa fler. I det samman-
hanget vill jag också hälsa ett gäng nytill-
komna medarbetare välkomna till oss!

Det är också viktigt att ta tillvara den 
kompetens som redan finns inom före-
taget för att utnyttja resurserna på bästa 
sätt. Som det nu ser ut finns inga tecken 
på att vår arbetsbelastning skulle avta.  
Motorn i den här boomen är de stora 
infrastrukturprojekten som pågår i såväl 
Göteborg som Varberg. Och så kommer 
det ju att vara i åtskilliga år framöver.

För vår egen del här i Veddige väntar en 
stor investering i vår verkstad. Dels kom-
mer vi att flytta den till dubbelt så stora 
lokaler, men också inleda ett arbete med 
att effektivisera arbetet med bygget av 
apparatskåp och ställverk. Detta ingår 
även i ett av de kvalitetsmål som vi anta-
git för i år. Vi hoppas helt enkelt på att 
kunna speeda upp tempot i produktionen 
samtidigt som kvaliteten säkras.

Ytterligare ett kvalitetsmål är en digitali-
sering av dokument och handlingar som 
gör dem lätt åtkomliga för vår personal 
ute på fältet. Arbetet pågår nu med att 
ta fram en digital plattform som gör det 
hela möjligt.

Även på miljöns område sätter vi förstås 
mål och för i år handlar det om att vi 
ska installera solelanläggningar med en 
effekt på minst 150 kW. Ett annat mål är 
att inventera marknaden när det gäller 
transportbilar. Detta är nödvändigt för 
att kunna köpa rätt miljöbil till respektive 
verksamhet. 

Med detta önskar jag alla läsare en riktigt 
skön vår efter denna blöta vinter!

– Det handlar om ökat flöde, ordning och reda och ett effektivare jobb, säger Gustav Qvist 
om de nya arbetsmetoderna på verkstaden i Veddige.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders Emanuelsson
             VD 

Nytt arbetssätt på verkstaden:

Satsning i Veddige 



Nu förvandlas återvinnings-
stationen i Åsa till en skola. 
Redan i maj ska skolbygget, i 
form av paviljonger, stå klart.

– Vi behöver mer plats för 
både skolelever och förskole-
barn, förklarar Jenny Léjon, 
projektledare på Kungsbacka 
kommun.

De nya skollokalerna, nära Åsa 
Gårdsskola, blir i två våningar 
och ska ha plats för 120 barn. 
Bestående av fyra förskoleavdel-
ningar och två skolklasser. Även 
matsal och kök inryms i byggna-

derna. Att Åsabor får längre till en 
ny temporär återvinningscentral i 
Frillesås har förstås vållat kritik. 
Men behovet av mer plats för 
barnen har ändå gått före:

– Placeringen gör att det blir ett 
område med sammanhållen ut-
bildningsverksamhet, och behovet 
av ökat utrymme är stort, säger 
Jenny Léjon.

För Elektro-Emanuels del 
handlar jobbet bland annat om att 
ordna strömförsörjning till pavil-
jongerna, installera utebelysning, 
förse ett miljöhus med kraft och 
förbereda för installation av larm.

Lindbergs kyrka från mitten 
av 1800-talet genomgår en 
omfattande helrenovering. 
Vilket också innebär utbyte 
av de flesta elinstallationer.

– Vi får egentligen en helt 
ny kyrka, säger Bo Karlsson 
f d fastighetschef och ombud 
för Svenska kyrkan.

Arbetet startade efter årsskiftet 
med Jannes Byggservice AB, 
specialister på kyrkorenoveringar, 
i spetsen. Där kyrkbänkar stått 
reser sig nu höga byggnadsställ-
ningar inuti kyrkan. Men jobbet 
kommer även att beröra utsidan:

– Taket ska bytas och kyrkan 
ska även målas om, berättar Bo 
Karlsson om investeringen på 
dryga 16 miljoner kronor.
För Elektro-Emanuels personal 
på plats har det i början handlat 
om ett detektivarbete för att reda 
ut elanläggningen:

– Vi har inga riktiga ritningar 
och därför behövs lite forskning 
på hur de gamla installationerna 

är konstruerade, berättar Birol 
Adem.

Steg för steg ska elanlägg-
ningen bytas ut mot nya skåp, 
kablage, ljus- och ljudanläggning, 
belysning med styrning och nya 
LED-spotlights.

Kyrkan handikappanpassas 
också med toalett och ramp, 
liksom ett nytt pentry samt 
textilföråd. Man hoppas även på 
att kunna få ta fram den gamla 
takmålningen:

– Vi väntar besked från 
Länsstyrelsen om detta, i så fall 
kommer kyrkan att få en helt   ny 
interiör anpassad efter den gamla 
takmålningen, säger Bo Karlsson.

För några år sedan utförde 
Elektro-Emanuel ett liknande 
arbete i renoveringen av Valinge 
kyrka. Och det föll väl ut:

– De gjorde ett jättebra jobb 
där, så därför är jag glad över att 
Elektro-Emanuel även finns med 
här, säger Bo Karlsson.

I mitten av augusti öppnas 
kyrkporten igen för allmänheten. 

Andreas Martinius och Alexander Skantze förser bygget med kraft.

Kyrkan hoppas på Länsstyrelsens tillstånd att ta fram den gamla 
takmålningen under innertaket.

Elias Yazirlioglu och Birol Adem är Elektro-Emanuels montörer 
på plats med kyrkans ombud Bo Karlsson och fastighetsansvarige 
Niklas Espelund. Längst bak snickaren Nils Notter, Jannes Bygg.

Omvandlingen i Åsa

Kyrka rustas upp
från golv till tak

Lindbergs kyrka totalrenoveras såväl utvändingt som invändigt. 

Storprojekt på upploppet

– Ett omfattande projekt med en hel del speciella installationer, konstaterar Henrik Vendelstrand, projektledare på Elektro-Emanuel.

Elektro Emanuel har installerat allt från kraft och belysning till telesystem med brand, säkerhet och ljudsystem. Mycket avsatt i betong.

Bygget av Kungsbackas nya 
badhus är inne på upploppet. 
I april slutbesiktigas kom-
munens största investering 
någonsin. Som också är ett 
av Elektro-Emanuels största 
projekt genom tiderna:

– Det har krävt många 
montörer under lång tid, 
en stor utmaning har varit 
att få till alla avsättningar 
för armaturer och annan 
elutrustning i betongen, 
säger Henrik Vendelstrand, 
projektledare på Elektro-
Emanuel.

I början av maj planeras 
portarna slås upp till det 17 
meter höga badhuset på över 
12 000 kvadratmeter. Med en 
mängd olika faciliteter i form av 
bassänger, några med höj- och 
sänkbara bottnar, vattenrusch-
kanor, bubbelpooler, relaxav-
delning, gym, kafé med mera. 
Utanför huset har arbetet med 
en aktivitetspark samt sporthall 

påbörjats. Även i dessa pro-
jekt utförs installationerna av 
Elektro-Emanuel.

– Allt blir ett sammanhållet 
sportområde, konstaterar Jenny 
Törn, kommunens projektledare 
för badhusbygget.

Den två år långa byggtiden 
har enligt henne förflutit utan 
bekymmer:

– Det har fungerat väldigt fint, 
vi har inget att klaga på, slutbe-
siktningen är förstås inte gjord 
men det ser lovande ut, säger 
Jenny Törn.

I förhållande till folkmängden 
är badhuset överdimensionerat 
och därmed redo för framtiden:

– Framåt 2030 räknar vi med 
att ha växt in lite lagom i badhu-
set, säger Jenny Törn.

Som mest har ett 10-tal 
elmontörer jobbat med det stora 
projektet. Installationerna har 
förutom elcentraler och ställverk 
även handlat om exempelvis 
undervattensbelysning samt den 
omfattande utrustningen för vat-
tenrening och ventilation.

  Storprojektet har krävt:
  • 150 par arbetshandskar
  • 16 500 arbetstimmar
  • 80 000 meter kabel
  • 2 000 armaturer
  • 110 hammarborr
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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

Ljusets betydelse för mående och af-
färer kan knappast underskattas. Det 
anser Kenneth Johansson, butikssäljare 
på Varberg Trä, sedan ny belysning 
installerats i butiken:

– Vi har blivit piggare och kunderna 
hittar det man söker, säger han.

Sedan de gamla varmvita lysrören bytts ut 
till nya på 4000 Kelvingrader och LED-spot-
tar riktade mot varorna satts upp har butiken 
skiftat utseende:

– Den ser öppnare och mer inbjudande 

ut, ibland känns det som om solen lyser in, 
skillnaden är jättestor, konstaterar Kenneth 
Johansson.

Även kunderna har upptäckt och kommen-
terat förändringen:

– De ser ju att något har hänt och framfö-
rallt syns ju varorna nu, vissa grejer härinne 
såg ju knappt kunderna tidigare, fortsätter 
han.

Att ljuset har stor betydelse för hälsa och 
välmående är väldokumenterat. För några år 
sedan konstaterade 13 europeiska forskare att 
ljus hade direkta effekter på humör, vakenhet 
och uppmärksamhet. Exempelvis att vissa 

våglängder av blått ljus var viktigt för att 
man skulle känna sig pigg. Däremot kunde 
ljusintensiteten sänkas på kvällen till varmare 
toner av ljus, menade forskarna i rapporten 
som publicerades av Lunds universitet.

– I hemmiljö passar det fortfarande bra 
med varmvitt ljus, medans det i andra mil-
jöer, som butiker, kontor och liknande många 
gånger blir bättre med kallvitt, säger Björn 
Johnsson, arbetsledare på Elektro-Emanuel i 
Varberg.

I butiken hos Varbergs Trä planerar man nu 
gå vidare och installera den lyckade belys-
ningen även i andra delar av lokalerna.

En knäskada satte stopp för 
Jakob Tengvalls arbete ute på 
fältet. Sedan en tid jobbar han 
nu istället som konstruktör.

– Vi ser ju gärna att våra 
anställda ska ha möjlighet 
att utvecklas och göra något 
annat, att krypa omkring på 
ett bygge är inte optimalt om 
man har problem med ett knä, 
säger Anders Emanuelsson, 
VD på Elektro-Emanuel.

Själv är Jakob Tengvall 
glad att ha fått chansen:

– Det är väldigt lärorikt, 
utvecklande och roligt, säger 
han om det nya jobbet.

Robin Andersson är ny 
montör i Skene:

– Väldigt kul att jobba här, 
säger Robin som läste in ett 
halvår av utbildningen för 
att komma igång så fort som 
möjligt...

 Elias Yazirlioglu är place-
rad på filialen i Varberg och  
har precis avslutat elprogram-
met i Varberg.

– Ett fantastiskt lyft för butiken, anser säljaren Kenneth Johansson efter installationen av ny 
belysning som letts av Björn Johnsson på  Elektro-Emanuel.

Nya montörer:
Robin Andersson, tv 
och Elias Yazirlioglu,
överst.
Ny konstruktör:
Jakob Tengvall, 
nederst

Fler nya jobb igång
• Förbehandling matavfall, Sobacken, Borås
• Mottagningsstation, Varbergs sjukhus
• Engelska skolan, Kungsbacka
• Belysnng aktivitetspark, Kungsbacka
• Idrottshall, Kungsbacka

Triss i nya killar på jobbet

Ljus
som
livar
upp


