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Bästa medarbetare
– och partners!
Ett på många vis märkligt år närmar
sig slutet. Ett år som dominerats av
pandemin men också en väldigt hög
arbetsbelastning hos oss. Aldrig tidigare
har vi haft så mycket folk igång på våra
projekt. I dagsläget har vi dessutom 15
inhyrda montörer för att klara av alla våra
åtaganden. Vilket nog är något av ett
rekord i sig.
Först framåt våren ser trycket ut att lätta.
Men inför hösten 2021 kan läget bli det
omvända. Redan innan Coronan slog
till fanns tecken på en inbromsning i
konjunkturen, vilket sedan förstärktes då
många projekt började skjutas framåt i
tiden. Framförallt investeringar gällande
bostäder, kontor och allmänna lokaler. Än
så länge har inte detta drabbat oss, men
det är ändå oroande. Även om vi numera
har en bra bredd i verksamheten med
flera ben att stå på.
Om Coronautbrottet i våras betydde en
omfattande övergång till digitala möten
på nätet och stor vaksamhet ute på
fältet utökades försiktighetsåtgärderna
till hemarbete under hösten. För då kom
pandemin väldigt mycket närmare oss.
Flera montörer drabbades och smittan
slog även till här på kontoret. Bland annat betydde det två veckors hemkarantän
för mig själv efter ett positivt coronatest.
Dessbättre klarade jag mig undan med
milda symptom. Men det är en sjukdom
man ska ha stor respekt för. Vi har satsat
på att köpa in en hel del extra utrustning
för att alla som kan ska kunna arbeta
hemifrån med bibehållen arbetsmiljö.
Förhoppningen är ju att man ska få bukt
med detta gissel och att livet kan börja bli
mer normalt igen. Tills dess; ta väl vara
på varandra och håll ut! Med detta önskas alla läsare God Jul och Gott Nytt År!
Vi ses igen framåt vårkanten.

Anders Emanuelsson
VD

Första kundbesöket på uppgraderad verkstad. Fr v Martin Vendelstrand, Lars Börjesson,
Elektro-Emanuel, Andreas Johansson, elansvarig Alingsås kommun, Stefan Knapasjö, Aron
Lagercrants, Peab och Bengt Mattsson, Sweco.

Ställverk till salu
Elektro-Emanuel har haft sitt första
kundbesök i den nya verkstaden. En
delegation från Alingsås som rekade
inför bygget av ett nytt reningsverk i
kommunen:
– Vi vill ju se vad Elektro-Emanuel
kan leverera och vilka tekniska lösningar som finns och kan passa oss,
säger Andreas Johansson, elchef på
Alingsås kommun.
Från att i stort sett enbart monterat ha apparatskåp tillverkas nu även ställverk på verkstaden i Veddige. En utbyggd lokal på 600
kvadratmeter, fyra gånger större än innan.
Här växer nu ställverk fram i långa rader i de
luftiga lokalerna. Vilket gör att besökare på
plats kan studera tekniken i detalj:

– Det finns ju olika lösningar att titta på,
vi vill ju att våra kunder ska få de mest optimala, säger Lars Börjesson, projektledare på
Elektro-Emanuel.
Men det är inte bara lokalerna som blivit
större och produkterna fler. Även själva arbetsmetodiken har genomgått en förändring:
– Vi ska jobba efter det som brukar kal�las Toyotamodellen, på arbetsplatsen ska bara
finnas det som behövs för jobbet, det ska inte
behövas något letande nu, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.
Det hela utgår från en japansk arbetsmetod
5S som står för sortera, systematisera, städa,
standardisera och skapa vana. Vilket leder till
både ökad effektivitet, engagemang hos medarbetarna och en säkrare arbetsmiljö enligt
utvärderingar som gjorts.
På verkstaden arbetar nu sju personer där
uppåt ett 20-tal ställverk och åtskilliga fler apparatskåp ska kunna produceras årligen.

Projekledaren Martin Vendelstrand flankeras av ledande montören Victor Tunefjord och
Anton Samuelsson framför utrustning Elektro-Emanuel levererat och installerat.

Sju montörer arbetar med installationerna, varav
merparten hyrts in för jobbet.

De fixar avloppsrening i Sölvesborg
Ett lyft för Östersjön. Så beskriver VA-chefen i Sölvesborg bygget av det nya reningsverket i Nogersund där
Elektro-Emanuel levererar
en komplett anläggning.
– Projektet har flutit på jättebra, alla samarbetar och är
väldigt lösningsfokuserade,
säger Lotta Wildt-Persson.
Med Veolia som totalentreprenör i partneringprojektet startade
montagearbetet för Elektro-Ema-

nuels del i april i år. Och redan
i februari ska första linjen tas i
drift. På plats finns två av ElektroEmanuels egna montörer plus en
handfull inhyrda.
– Det är rätt omfattande arbete
som ska göras på ganska kort tid
så därför behöver vi lite extra folk,
säger Martin Vendelstrand, projektledare på Elektro-Emanuel.
Konstruktion, ställverk, apparatskåp och centraler produceras
i Veddige. På plats installeras allmän el, processel, belysning, passagesystem, brandlarm, solceller

och reservkraft. Reningsverket
byggs i princip runt ett gammalt
befintligt. Medan detta har en kapacitet för 6 000 personer kommer det nya klara hela 26 000:
– Det blir också kväverening
i det nya verket som kommer att
betyda mycket för Östersjön, säger Lotta Wildt-Persson.
Förutom detta testas också en
ny så kallad MBBR-process. Ett
plastbärarmaterial med mer yta
för bakterierna vilket minskar kravet på bassängernas storlek.
Redan i början av nästa år ska

första linjen i verket köras igång.
Därefter rivs det gamla reningsverket och sedan byggs linje två.
– Nu jobbar vi mycket med
provning i maskinbyggnad ett,
men även med brandlarm och
passagesystem, berättar Victor
Tunefjord, ledande montör på
bygget.
Tillsammans med Anton Samuelsson bor de i en hyrd villa nära
reningsverket under veckorna.
– Det blir långa dagar, men det
funkar bra, inga konstigheter, säger Victor Tunefjord.

Motorvärmare ut - Laddbox in
Är motorvärmaren på väg
att spela ut sin roll? I alla
fall på Mantum i Varberg
där nu laddboxar för elbilar
intagit dess forna platser.
– Vi vill möta framtiden
tillsammans med våra kunder och leverantörer, säger
Pontus Strömqvist, IT-ansvarig på transport- och logistikföretaget.
Istället för motorvärmare finns
nu en lång rad laddboxar installerade vid kontoret i Varberg. På
företaget finns i dag sju elbilar
som kan utnyttja boxarna. Men
många fler är att vänta tror Pontus Strömqvist:
– Helt klart, både miljömedve-

tenhet och ekonomi ökar antalet
elbilar så det här är en satsning i
tiden, fortsätter han.
Bilden bekräftas av Bil Sweden som rapporterar en rekordökning av laddbara bilar i år.
Under oktober var exempelvis
36 procent av alla nyregistrerade
bilar laddbara.
I dag finns också flera olika
fabrikat av laddboxar på marknaden. Och Easee Charge är ett
av dem som nu installerats på
Mantum:
– Både när det gäller investering och användarvänlighet
landade jag i att detta var bästa
alternativet för Mantum, säger
Björn Johnsson, arbetsledare i
Varberg.

– Nu möter vi framtiden, säger Pontus Strömqvist på Mantum som
med Björn Johnssons hjälp bytt ut motorvärmarna mot laddboxar.

Ny skola
växer
fram
i Frillesås

Ledande montören Emil Johansson och projektledaren Morgan Svensson på inspektionsrunda inför det mer intensiva byggskedet av den nya stora skolan i Frillesås.

I flera decennier har paviljonger löst
trångboddheten på Frillesåsskolan. Nu
byggs en ny där Elektro-Emanuel levererar alla elinstallationer.
– Vi kommer att ha en handfull montörer här i det intensivaste skedet, säger Morgan Svensson, projektledare
på Elektro-Emanuel.
Emil Johansson, ledande montör, i aktion.

Morgan Svensson, projektledare lägger upp
taktiken med Skanskas platschef Stefan Granath.

Många montörer
i rekordsnabbt
bygge
På rekordkort tid uppförs en ny idrottshall i
Kungsbacka. Vilket vi i föregående Nyhetsbrev
berättade om mer i detalj. Elektro-Emanuel
har under hösten som mest haft 15 montörer
på plats för att hinna med alla installationerna
före årsskiftet.
Under en rekordkort paus samlades alla i den
framväxande idrottshallen i höstas.
Fr v första raden: Kasper (praktikant), Patrik
(ledande montör), Per, Oskar (inhyrd), Jesper
(lärling) och Olle. Andra raden: Sonny, Tim
(praktikant), Kent (projekanställd), Fabian, Anton (fjärdeårselev), Martin, Ludvig (praktikant)
Längst upp: Alex (inhyrd) och Björn.

Den 4 300 kvadratmeter stora skolan, i
två våningar, får en kapacitet på 840 elever
och är ett partneringprojekt med Skanska i
spetsen.
– På topp tippar jag på att vi kommer att
vara ett 50-tal här på bygget, säger platschefen Stefan Granath som tycker att samarbetet i projektet fungerar bra.
Bygget, startade i våras på det som tidigare var en grönyta som utgjorde själva
skolgården. I september 2021 beräknas den

nya skolan öppna. Då kan eleverna ta såväl ett 30-tal salar, såsom hemvister, i bruk
liksom salar för slöjd, bild, musik och hemkunskap.
Men därmed är inte projektet slutfört:
– Förutom själva nybygget är vi sedan
även med i renovering av ett befintligt hus
liksom bygget av ett nytt storkök i matsalen, berättar Morgan Svensson.
Den renoveringen ska vara klar i början
av 2022.
I byggprojektet ingår också en satsning
på social hållbarhet i samarbete med statliga forskningsinstitutet Rise. Detta för
att utveckla verktyg för social hållbarhet i
byggskedet. Enligt Skanska kan det handla
om att påverka omgivningen i form av exempelvis buller så lite som möjligt. Liksom
vilka val man gör av underleverantörer.
När skolan står klar ska även ett flertal av
de nuvarande paviljongerna tas bort.

De pluggar
för högre
behörighet

– Djupare kunskap ger större trygghet i jobbet, säger Rasmus Sävås och Gustav Qvist som studerar för att bli auktoriserade inom lågspänning.

De vet redan hur allt fungerar och ska
vara. Men inte alla gånger varför.
– Nu får vi en djupare kunskap vilket
ger en extra trygghet i jobbet, säger Rasmus Sävås och Gustav Qvist som går utbildning för att bli auktoriserade inom
lågspänning.
Kursen startade i höstas och i maj ska de
kunna kvittera ut diplomen efter en hel del

pluggande och fyra tentor.
– Det blir en trygghet när man sitter och konstruerar, dessutom är det ju väldigt givande att
diskutera med andra kollegor i branschen som
går kursen, säger Gustav Qvist.
Ett par gånger i månaden åker de till Göteborg för att sätta sig på skolbänken. Men däremellan handlar det om egna studier:
– Man får lägga ner rätt mycket tid och energi, men det är bra med mer kunskap, man
får en bättre helhetsblick, konstaterar Rasmus

Sävås, ganska nybliven projektledare på Elektro-Emanuel.
För tre år sedan ändrades Elsäkerhetslagen
då behörighetsbegreppet togs bort och ersattes av auktorisation. Då knöts också rätten att
utföra elarbeten till själva företaget istället för
en enskild person med behörighet.
– Därför vill vi också att ha en så hög kompetens som möjligt i företaget, det blir också
en trygghet för våra kunder, säger Anders
Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Björn Hasselgren

Karin Komulainen

Sonny Nurmi-Bengtsson
VEDDIGE
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Elektro-Emanuel utökar arbetsstyrkan med ytterligare tre personer. Två från andra företag och en
som lärlingsanställd. Gemensamt
för alla tre är det de har flera års
arbetserfarenhet i bagaget. För
Karin Komulainen, som jobbar
som lärling i verkstaden, finns yrken som bland annat ekonom och
djurskötare på meritlistan.
– Mina arbetskamrater har antingen varit bara män, eller kvinnor, så jag har inte alls ont av att
vara i ett mansdominerat yrke,
konstaterar hon.
Det var nyfikenhet som förde
henne till Elektro-Emanuel:
– Jag hade ju sett bilarna och
på hemsidan upptäckte jag att
man sökte folk, särskilt tjejer, var
det ju bara att ta kontakt, berättar
hon.
Björn Hasselgren och Sonny

Nurmi-Bengtsson kommer däremot från renodlade elfirmor, Assamlin och Elajo. Båda var också
inhyrda innan de valde att byta
arbetsgivare.
– Vi trivdes ju så bra att när tillfället kom var det bara att slå till,
säger de.
– Och jag slipper åka till Göteborg, det blev många flugor i en
smäll, tillägger Björn Hasselgren.

Fler nya jobb igång
• Nolhaga reningsverk, Alingsås
• Apparatskåp, Vabon, Göteborg
• Hållplats Nordstan, Göteborg
• Stolpbelysning, Kungsbacka torg
• Stolpbelysning, Vallarnas lekplats
• Pumpstation, Hindås
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