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Bästa medarbetare
– och partners!
Det går fort att ändra ett beteende när
det verkligen gäller. På 14 dagar genomförde vi en digitalisering där personliga
möten ersatts med dito på nätet. Och
fysisk distans blev viktig ute i vår verksamhet. Coronapandemin har förstås
också drabbat oss även om det inte
genast betytt färre uppdrag och lägre
sysselsättning. Som tur var hade vi en
ganska späckad orderstock när allt detta
började. Än så länge kör vi således med
fulla segel och kommer att så göra ett
bra tag framöver.
Det som oroat oss initialt i denna märkliga tid är att sjukskrivningstalen ska
skjuta i höjden så att vi inte klarar av det
vi lovat leverera. Hittills har detta dock
inte hänt. Den marginella ökning vi ser
får nog närmast tillskrivas Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att
stanna hemma om man känner minsta
symptom.
Däremot gäller farhågorna mer vad som
händer på något drygt års sikt. Frågan är
förstås om alla planerade projekt där definitiva beslut ännu inte tagits nu kommer
att bli av. Risken är att vi framöver kommer att se en nedgång i sysselsättningen.
Därför tvekar vi nu om att nyanställa,
vilket vi nog hade fortsatt med under mer
normala omständigheter.
På det hela taget måste man nog konstatera att vår bransch klarat sig väl hittills,
alla restriktioner till trots. För vår egen del
är vår breda kompetens till stor nytta i
dessa kristider. Att ha flera ben att stå på
gör en stadigare när det blåser snålt runt
husknuten.
Med detta sagt önskar jag alla våra läsare
en bra sommar. Ta hand om er och varandra så ses vi igen framåt hösten!

Anders Emanuelsson
VD

– Det finns både för- och nackdelar med möten på nätet, anser projektledaren Martin Vendelstrand som gör sig redo för ett nytt möte med en beställare.

Coronapandemin förändrade jobbet:

Nu möts man på nätet
Utrustad med headset framför datorn
är projektledaren Martin Vendelstrand redo för att delta i byggmötet – vid sitt skrivbord. En effekt av
pandemin är att digitala möten ersatt
fysiska på Elektro-Emanuel:
– Det har både för- och nackdelar,
mycket restid sparas in men ofta blir
det inga bra diskussioner, säger han.
Som projektledare för ett reningsverk i Blekinge, dryga 20 mil bort, har omläggningen
till digitala möten förstås sparat in långa resor. Men det har inte bara inneburit fördelar:
– Ibland har det varit svårt att få fram sina
synpunkter på ett bra sätt, att avläsa kroppsspråk är inte heller så lätt, liksom att kommunicera om det är många med på mötet och
den tekniska utrustningen inte varit anpassad,
säger han.

Trots en försiktig inställning till möten via
nätet tror han ändå att en del av de digitala
mötena kommit för att stanna:
– Finns rätt utrustning hos den man har mötet med tror jag att vissa digitala möten kan
fungera bra, säger han.
Elektro-Emanuel reagerade snabbt och tidigt på Covid19 för att minska smittspridningen och förebygga sjukdom. En powerpoint
skickades ut till alla anställda innehållande
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
men också många tips om hur arbetet kan göras så säkert som möjligt. Exempelvis en ny
rutin för servicetekniker är att ringa kunden
och kolla att alla är friska och besöket är okej.
Liksom att det ska finnas handsprit i bilarna
för desinfektion mellan varje jobb. Även hur
raster kan delas upp och städråd ingår i informationen.
– Vi har på kort tid gjort en jätteförändring
i hur vi kommunicerar och agerar, konstaterar
Elektro-Emanuels vd Anders Emanuelsson.

Snart ska nya bron
bada i konstljus
Den nya bron till Getterön i
Varberg tar nu form. Under
den förbereder Emil Johansson och Petter Solberg belysningen med montage av kabelstegar.
– Bropelarna ska belysas
från olika positioner och vi
ska även installera gatubelysning här, berättar Emil Johansson, ledande montör för
jobbet.

Petter Solberg och Emil Johansson monterar kabelstegar under nya
Getteröbron i Varberg.

Skapandet av den nya bron till
Getterön har pågått i över ett år
och är första steget i bygget av
Varbergstunneln. Den nya bron
blir både högre och längre för att
ge plats åt dubbelspåren därunder.
Bron är en så kallad kontinuerlig
balkbro, byggd i fem spann med
sex stöd vilket krävt omkring 2
500 kubikmeter betong. Konstruktionen gör det möjligt med
med gång- cykel- och biltrafik på

båda sidor om dubbelspåret under
bron. Liksom på båda sidor av vägen över bron som Implenia bygger på uppdrag av Trafikverket.
För Elektro-Emanuels del
handlar det nu om att i första hand
montera kabelstegarna för elen.
Ett jobb som bitvis behöver göras
krypande i en portal som skapats
under bron men över järnvägsspåren där trafiken pågår som vanligt.
Detta för att sedan kunna sätta
ljus på den nya skapelsen. Bron
och dess pelare ska belysas såväl
uppifrån som nerifrån. Även gatubelysning på själva bron ingår i
projektet.
– Det är inte så väldigt många
timmar som ingår i projektet, men
det innehåller rätt mycket material, som armaturer och liknande,
berättar Anders Emanuelsson som
projektleder jobbet.
Bron planeras att öppna för trafik den 21 augusti i år.

Kunskapslyft för
världsarvspublik
Världsarvet i Grimeton satsar på att nå ut. Inte bara via
de unika masterna utan nu
också i from av en spännande
utställningslokal:
– Vi vill få besökarna att
förstå detta fantastiska kulturarv, säger Camilla Lugnet,
vd för Stiftelsen Världsarvet
Grimeton.
Tidigare i år öppnade en liten lokal för radioamatörer och nu denna publikfriande utställningshall.
Åter igen har Elektro-Emanuel
som stått för installationerna. På
en plats där man inte bara kan bekanta sig med de 100-åriga masternas historia utan även exempelvis själv sända telegram med
morsealfabetet. Eller lyssna på
radiomeddelanden, läsa telegrammet om Krügerkraschen 1931 och
mycket mer. Det finns att göra
några timmar i det före detta garaget som genomgått en gedigen

förvandling till denna smakfullt
smyckade utställningshall.
Ifjol besökte 11 000 världens
enda fungerande långvågssändare
med 100 år på nacken. I sommar
hoppas Camilla Lugnet på fler:
– Det heter ju att man ska hemestra i år, så vi vill ju gärna få
visa fler allt som finns här, att man
ska förstå den här platsen, vilket
kanske inte är alldeles så lätt, säger hon.
Hon hoppas utställningen ska
hjälpa till med detta. Och för dem
med rörelsebehov finns både möjlighet till klättring i tornen, eller en
tur i nybyggda hinderbanan.
Camilla Lugnet är entusiastisk
över bland annat Elektro-Emanuels engagemang i projektet:
– Det har varit en fröjd att se, nu
ingår till och med själva elinstallationerna i utställningen, säger
hon...
Nästa steg blir nu att göra sändarsal och labb mer tillgängliga
för besökarna.

Glad trio kollar bildarkivet. Fr v Camilla Lugnet, vd på stiftelsen
samt Elektro-Emanuels Emil Andersson och Björn Johnsson.

– Till och med elinstallationerna ingår i utställningen, säger Camilla
Lugnet, vd för Stiftelsen Världsarvet Grimeton.

Revisorn Maria Hedqvist kontrollerar att rutinerna för kvalitets- och miljöarbetet följs tillsammans med Simon Jerebko och Anders Emanuelsson.

”Här är ordning och reda”
Rutinerna för kvalitets- och miljöarbete
fungerar också ute på bygget.
Det konstaterar Maria Hedqvist, revisor på certifieringsorganet qvalify:
– Jag är jättenöjd över det jag sett på
den här arbetsplatsen, säger hon efter
en rundvandring på bygget av den nya
Lyckeskolan i Kinna.
Sedan början av 2 000-talet är ElektroEmanuel ett såväl kvalitets- som miljöcertifierat företag. Men de utmärkelserna är inte
för evigt givna. Varje år kontrolleras efterlevnaden av ledningssystemen. Vilket gäller såväl dokumentgranskning som ett mer
handfast kontrollerande av att det skrivna på
papper också efterlevs ute på fältet. Allt för
att certifieringen ska kunna bibehållas.
– För oss är ISO-certifieringen viktig för
att säkerställa att vi har ordning och reda i vår
verksamhet, genom granskningen av de certifierade revisorerna garanteras våra kunder
att vi följer standarden, säger Anders Emanuelsson, vd på Elektro-Emanuel.
I våras tillbringade två revisorer en heldag
på Elektro-Emanuel för denna granskning.
Ett av uppdragen för Maria Hedqvist var
att under några timmar nagelfara el-jobbet
på bygget av nya Lyckeskolan, som är ett
partneringprojekt med Skanska i spetsen.
Det blev en lång rundtur där allt från kommunikation och materialval till hantering av
sopsortering kontrollerades. Frågorna var

Dokumentation för bygget gås igenom och alla utrymmen granskas grundligt när revisorn
Maria Hedqvist kontrollerar att verkligheten överensstämmer med kraven för certifieringen.
många till ledande montören Simon Jerebko
och Elektro-Emanuels VD Anders Emanuelsson. Det blev också tummen upp av Maria
Hedqvist efter inspektionen:
– Ordning och reda, kommunikationen på
bygget är bra och man efterlever de standarder och rutiner som finns för kvalitets- och
miljöarbetet, konstaterade hon.
Trots att Elektro-Emanuel i andra delar
ändå fick några smärre krav på förbättringar
betecknar Maria Hedqvist slutresultatet av

revisionen som ”väldigt gott”:
– Avvikelserna handlar om detaljer kan
man säga, nästan alltid hittar vi några förbättringsområden, motsatsen är mycket ovanlig,
och det ska man se som positivt, syftet med
revisionen är ju att den ska ge möjligheter för
företag att utveckla sig, säger hon.
Det håller också Anders Emanuelsson med
om:
– Tips och förbättringsförslag från våra revisorer är ju en bonus, säger han.

Bytte
bygget
mot
kontoret
– Det är alltid nyttigt och roligt att prova något nytt, säger Rasmus Sävås som efter 10 år på olika
entreprenader nu tar steget till projektleadre på företaget.

Det nya jobbet inne på huvudkontoret handlar mera om att göra kalkyler och beräkningar
på olika projekt än att utföra dem rent praktiskt.

Exempelvis hur mycket material och manskap
det går åt för ett visst projekt. Och priset för detta förstås. Men det handlar också om ledning på
högre nivå än tidigare:
– Som ledande montör hjälpte man ju montörerna, i den här rollen ser man till att den ledande montören får förutsättningar att klara av
projektet på ett bra sätt, förklarar Rasmus Sävås
skillnaden.
Själv har han en gedigen erfarenhet som ledande montör under många år i olika typer av
projekt. Det senaste i raden, och ett av de störs-

ta, var bygget av Kungsbacka nya badhus som
stod klart så sent som i maj.
– Där var fortfarande en del jobb kvar att
göra samtidigt som jag installerade mig på det
nya jobbet, berättar han.
Ett nytt uppdrag är inte den enda stora förändringen för Rasmus denna vår. Strax före jobbytet blev han också pappa för första gången:
– Väldigt roliga och händelserika veckor,
konstaterar han.
Rasmus tillträdde sitt nya jobb den första
maj.

De ville helst till Elektro-Emanuel
Inte sällan går jobb på Elektro-Emanuel
”i arv”. När Viktor Frank lämnar skolbänken för att bli montör vid filialen
i Skene är det på pricken tio år sedan
morfar Alf-Åke Frank blev pensionär
efter en lång karriär på samma ställe.

Viktor Frank – började i juni.

– Att bli elektriker var ganska självklart
för mig, konstaterar Viktor Frank.
Efter två praktikperioder på Elektro-Emanuel var det också självklart att gå i morfars
fotspår:
– Jag ser fram emot att börja jobba väldigt
mycket, säger Viktor som tycker vårterminen varit ”seg” med Coronarestriktioner som
förpassat honom från skolan till hemmastudier tre dagar i veckan.

Oskar Karlsson – började i mars.
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Även Oskar Karlsson är nyanställd lite tidigare i år. Han kom med en fyraårig sejour
som fibertekniker på Optotech i bagaget.
– Jag har också fått använda mina kunskaper inom det området på förra bygget, berättar han.
Oskar pushades, som han säger, av några
kompisar att söka Elektro-Emanuel:
– Inget man ångrar, jag trivs jättebra här
med både jobb och arbetskompisar, konstaterar Oskar Karlsson.

Fler nya jobb igång
• Ramavtal service, Eksta Bostads AB, Kba
• Gatu/konstbelysning, Getteröbron, Vbg
• Lundsbro pumpstation, Borås
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Efter 10 år ute på olika entreprenader
har Rasmus Sävås bytt skruvmejsel mot
mätpenna och dator. Sedan i maj är han
ny projektledare på Elektro-Emanuel.
– Kul att prova något annat, här har
jag också nytta av mina erfarenheter,
säger han.

