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Bästa medarbetare
– och partners!
Efter ett extremt år, där vi trots den pågående pandemin kraftigt ökat omsättningen och anställt många nya medarbetare,
väntar nu en vändning runt hörnet. De
flesta av våra stora projekt som skolor i
Kungsbacka, Kinna och Hindås ska vara
färdigställda till semestern. Liksom det
stora bostadsprojektet Västra Sörse i
Varberg. Det innebär att vi kan få svårigheter med sysselsättningen till hösten.
Vilket är en något annorlunda situation
än den vi vant oss vid de senaste åren.
Positivt är dock att det finns rätt mycket
förfrågningar som vi just nu räknar på.
Vi hoppas förstås att det här ska lösa sig,
det finns jobb därute även om priserna
nu är rätt så tajta. Men vi behöver ändå
förbereda oss på en inbromsning.
Vi kan i alla fall glädja oss åt att ha klarat
det första Coronåret väldigt bra. Få på
företaget har drabbats av sjukdomen och
även om sjukfrånvaron blivit något högre
får det nog mestadels tillskrivas rekommendationerna att stanna hemma vid
minsta symptom.
I år har vi som mål att skärpa kvalitetskontrollen av det vi levererar från vår
verkstad. Där ska egenkontrollen utökas,
nolltolerans mot fel ska råda. Även
internkontroller på särskilda projekt ska
genomföras under året. Då tittar vi exempelvis på arbetsmetoder, arbetsmiljö och
materialanvändning. Vi vill säkerställa att
våra installationer håller en hög och jämn
kvalitet vilket ju är vårt varumärke, det vi
är kända för.
Under året är vårt mål också att utföra
energiproducerande anläggningar med
en installerad effekt av minst 150 kW.
Och då handlar det förstås framförallt om
solcellsanläggningar.
Med detta önskar jag alla läsare en fin
och förhoppningsvis Coronafri vår!

Anders Emanuelsson
VD

– Oväntat men jätteroligt förstås, våra montörer är ju också i högsta grad delaktiga i detta,
kommenterar Björn Johnsson, arbetsledare på Elektro-Emanuel, priset.

Björn gav fler elever praktik under pandemin:

Prisas för samarbetet
kommande yrkeslivet som elektriker. Företaget har under pandemin ställt upp på ett fantastiskt sätt för eleverna och säkerställt att
de fått sin praktik och kan fullfölja sin utbildning”.
Istället för normalt tre praktikanter tog han
emot dubbelt så många ifjol:
– Men det är ju inte bara min förtjänst utan
i allra högsta grad våra montörer som tar sig
an praktikanterna, säger Björn.
Priset ”Årets samarbete för framtiden” deElektro-Emanuels samarbete med gymnalades ut av Peders Skrivares skola på den di- sieskolan har pågått i över 15 år. Björn Johnsgitala galan i februari. Så här lyder
son ser detta som en betydelsfull
motiveringen:
del i jobbet:
”Elektro-Emanuel har genom
– Det är viktigt för branschen
Björn Johnsson med stor entusiasm
att eleverna får en bra utbildmedverkat till utvecklingen på
ning, alla
tjänar på det, när
El- och Energiprogrammet, både
vi behöver anställa vet vi vilka
genom sin medverkan på samtliga
de är och de känner oss, säger
programråd där de kommer med
Björn Johnsson.
konstruktiva råd och idéer, men
Att företag nekade praktik
också på det sätt företaget tar sig
under pandemin har han ändå
an eleverna på praktik och får dem
förståelse för:
känna sig välkomna. På Elektro– Vissa fick ju ont om jobb,
Emanuel får eleverna mycket god Ur Hallands Nyheter men vi hade rätt mycket att göra
utbildning vilket lägger grund för det 16 feb 2021
även ifjol, säger han.

När andra företag sa nej till praktikanter under pandemin tog Björn
Johnsson, arbetsledare på ElektroEmanuel, in dubbelt så många. För
det prisades han under Varbergsgalan.
– Väldigt överraskande och jätteroligt, säger han.

Livsviktigt jobb
i växande fabrik
Kolfiber är komponenten när
ambulansen tar form. Faiber
Komposit i Skene växer och
tillverkar 100-talet karosser
till det livsviktiga fordonet
årligen.
– Det är vår största produkt i dag, konstaterar Lars
Perbo, teknisk chef på företaget.

– Vi har ett tajt tidsschema, därför är vårt samarbete väldigt viktigt, konstaterar
Per Friske, platschef på byggbolaget Brixly och Anders Rahmn, projektledare på
Elektro-Emanuel.

Engelska skolan
– fjärde projektet samma område
Elektro-Emanuel levererar installationen i bygget av Engelska skolan i Kungsbacka. Det fjärde projektet på raken i
Aranäsområdet där tidigare badhus, aktivitetspark och idrottshall precis byggts.
– Att det blivit så beror nog på att vi
haft resurserna att genomföra projekten
till rätt pris, säger Anders Emanuelsson,
vd på Elektro-Emanuel.
På mycket kort tid ska skolan bli klar under
våren. Och till hösten öppna portarna för uppåt 950 elever, från förskola till nionde klass.

– Vi vill säkerställa att våra installationer håller högsta
kvalitet, förklarar Anders Emanuelsson, vd på ElektroEmanuel, under en inspektionsrunda på skolbygget med
ledande montören Fredrik Skantze.

– Den tajta tidsplanen är väl det som sticker ut i det här projektet, konstaterar Anders
Rahmn, projektledare på Elektro-Emanuel.
I den dryga 6 000 kvadratmeter stora byggnaden handlar det om sedvanliga installationer:
– I stort sett allt utom system för säkerhet,
berättar han.
En handfull montörer kommer att vara sysselsatta i bygget under våren, men det kan
komma krävas fler händer i ett intensivare
skede:
– Då kan det nog behöva stärkas upp, tror
Fredrik Skantze, ledande montör på bygget.

Medan Nystad äger själva fastigheten står
byggbolaget Brixly för själva uppförandet.
Och de har även tidigare samarbetat med
Elektro-Emanuel:
– Det har ju funkat jättebra, anser Per Friske, Brixlys platschef.
En skillnad, mot tidigare skolbyggen de varit involverade i, är att Engelska skolan i stort
sett enbart består av lärosalar. Uppehållsrum
och liknande utrymmen saknas. Det blir däremot gott om toaletter:
– Inte mindre än 66 stycken, summerar Per
Friske, Brixlys platschef på bygget i Kungsbacka.

För 40 år sedan startade han
verksamheten i en liten källarlokal. Då med tillverkning av
motorcykelkåpor. Nu är fabriken
precis utbyggd till 6 000 kvadratmeter med en mängd olika
produkter på programmet. Exempelvis komponenter till husbilar,
limousiner, begravningsbilar och
karosser till Volvoambulanser.
– Fördelarna med komposit
är styrkan, korrosionsbeständigheten och den låga vikten, säger
Lars Perbo.

Jämfört med metall väger karossen i komposit bara en tredjedel. Tillverkningen sker med injiceringsteknik och är helt sluten.
Till gagn för miljön såväl inne
som ute.
– Vi jobbar hela tiden på att utveckla tekniken och göra produktionen mer effektiv och optimal,
fortsätter han.
Ett exempel är investeringen
i en ny vattenjetrobot. En ”högtrycksspruta” som med 3 000
bars tryck ”borrar” nödvändiga
hål i detaljerna. Den avancerade
tekniken kräver förstås elinstallationer och underhåll. Här kommer
Elektro-Emanuel in i bilden. Senast med installationer i utbyggnaden av fabriken.
– Vi är nu ett av landets största
företag i branschen, och det är
förstås viktigt att ha bra och nära
samarbete med andra företag som
vi är beroende av, menar Susanne
Svedberg, vd på Faiber.

– Den lyfter 100 kilo två meter ut, säger Lars Perbo om kolfiberarmen
tillverkad på företaget han startade för 40 år sedan.

– Vi är beroende av nära samarbete med företag som Elektro-Emanuel, säger vd:n Susanne Svedberg vid den nya vattenjetroboten i den
nyligen utbyggda fabriken i Skene.

Stort sug efter grön teknik
Installationer av grön miljöteknik blir en allt
större arbetsuppgift på Elektro-Emanuel.
Både hos privatpersoner och företag.
– Efterfrågan på laddboxar för elbilar ökar
jättemycket, och kommer definitivt att bli
än större, säger Tobias Segerström, arbetsledare i Kungsbacka.

Laddstolpen – en het produkt.

Framförallt växer nu efterfrågan hos företag och
bostadsrättsföreningar:
– Där kan det också handla om att behöva få fram
mer kraft förutom själva installationen av laddpunkten, fortsätter han.
Från och med i år ger också staten generösa bidrag

till ägare av hus eller bostadsrätter som vill satsa på
den gröna tekniken. Avdraget, högst 50 000 kronor
per person och år, fungerar som rut och rot men är en
egen skattereduktion. Och det fås direkt på fakturan
från installatören och behöver alltså inte sökas för
den som vill ha det. Detta bidrar staten med i form av
skattereduktion vid installationen. För installationer
som utförs, avslutas och betalas i år.
• Nätanslutna solceller – 15% av kostnaden för
material och arbete.
• Lagring av egenproducerad elenergi – 50% av
kostnaden för material och arbete.
• Laddningspunkt för elfordon – 50% av kostnaden för material och arbete.

Blivande ambulanskaross i utbyggd fabrik. Fr v Christer Ingvarsson, arbetsledare på Elektro-Emanuel som stått för installationerna, Lars
Perbo, teknisk chef och Susanne Svedberg, vd på Faiber i Skene.

Mikael
säger
hej då
efter
45 (!) år
För 45 år sedan startade Mikael Albrektsson sin bana på Elektro-Emanuel.
Nu är det snart dags att lägga verktygen
på hyllan och övergå till pensionärsliv.
– Det har hänt otroligt mycket, arbetsmiljön har förbättrats, installationerna
har blivit mycket mer tekniskt avancerade och företaget mycket större, summerar han inför finalen.
Bygget av nya bostäder i utkanten av Varberg blev en av de första arbetsuppgifterna
1976:
– Vi var ett litet gäng som jobbade med att
dra kuloledningar, ville vi nå upp till taket

gällde det att bygga ställning och slagborrmaskinen var man tvungen att pressa för allt man
var värd, berättar han.
Han beskriver hur verktyg och utrustning
sedan undan för undan förbättrats och blivit
allt mer tekniskt avancerade:
– Nu är ju det mesta man installerar programmerbart, då var ju inte mobiltelefonen
ens uppfunnen, och lönen levererades kontant
i kuvert var 14:e dag, fortsätter han
Mikael kom tidigt att arbeta på olika entreprenader och hamnade rätt snart som självklar
servicemontör på industrier som Swedish Oat
i Bua och Varberg Timber.
– De senaste 25 åren har det mest blivit jobb
på de industrierna, man har skött sig själv och
försökt lösa allt på bästa sätt, rätt mycket en-

samjobb, säger han.
Trots sina 45 år i elektrikeryrket har han heller aldrig råkat ut för att få en strömstöt.
– Nej, det har jag klarat mig ifrån som tur
är, säger han.
Han ser också tillbaka på ett jobb som varit varierande och utvecklande, men även haft
sina utmaningar:
– Utejobb i kyla har ju inte varit så kul
ibland, händerna har tagit stryk...
Snart gör Mikael Albrektsson sin sista arbetsdag och då står pyssel med huset i Gödestad, skogen i Säm och kanske en golfrunda
på programmet.
Fast en del av honom stannar ändå kvar på
företaget. I form av sonen Jesper, anställd sedan några år på Elektro-Emanuel.

Fyra fler till företaget

Anton Smedberg

Oscar Ivarsson

Casper Schill

Anton Johansson
VEDDIGE
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Ytterligare fyra elmontörer är
nya medarbetare på ElektroEmanuel. Casper Schill
förstärker på säkerhetsavdelningen i Kungsbacka. Efter
nära sex år på Edvardsson
Elektriska i Västra Frölunda
började han på sitt nya jobb
den 1 mars.
– Jag känner en på företaget
och blev lockad, det verkar jättebra, mycket nytt att komma
in i, men intressant, säger han.
I Skene stationerades Oscar
Ivarsson vars bror Anton sedan flera år jobbar på ElektroEmanuel. Oscar kommer direkt
från PS-gymnasiets fyraåriga
linje i Varberg.

Det gäller även Anton
Johansson och Anton Smedberg, som båda varit lärlingar
på företaget och nu är placerade i Varberg.
– Väldigt trevligt folk och
en bra arbetsplats, jag känner
verkligen att ha hamnat rätt,
summerar Anton Johansson.

Fler nya jobb igång
• Nätstation, Liseberg, Gbg
• Apparatskåp, Kba kommun
• Transformatorer & Ställverk,
Gryaab
• Bostäder, Måsen 13, partnering
fas 1, Falkenberg
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– Det har varit väldigt omväxlande och händelserika år, säger Mikael Albrektsson som snart gör
sin sista arbetsdag efter 45 år på Elektro-Emanuel.

