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Hösten är här och med den går vi in i 
en något lugnare fas i vår verksamhet. 
Många stora projekt är nu helt avslutade 
och nya väntar runt hörnet. Men en hel 
del av det vi nu fyller på i orderboken 
kommer ju inte igång direkt, därför finns 
utrymme för fler uppdrag just nu. En del 
av våra entreprenadmontörer har tillfälligt 
fått gå över till elservicesidan för att möta 
en ökande efterfrågan inom just detta 
område.

Marknaden för vår bransch visar dock 
inga tecken på att vika, för detta var jag 
mer orolig i våras än idag. Nu dyker det 
hela tiden upp nya saker som vi kan ta 
tag i.

Däremot kan man känna en viss oro över 
ett nytt fenomen som  och börjar påverka 
även oss – materialbrist. Det handlar om 
bristen på halvledare, vilket hittills väl 
mest förknippats med problem inom for-
donsindustrin. Men även i vår verksamhet 
används en hel del elektronik, inte minst 
inom larm och olika typer av automation. 
Det gör att vi behöver vara mycket för-
utseende då leveranstiderna riskerar att 
bli allt längre. Dessvärre är ju detta inget 
vi kan göra något åt utan bara försöka 
minimera effekterna.

I höst går vi över till att även delta i en del 
fysiska möten. I princip all vår personal är 
nu vaccinerad och det finns ett uppdämt 
behov även av fysiska möten. Även om 
pandemin inte är över, något vi sannolikt 
får leva med ett bra tag framöver, får vi 
försöka anpassa oss allt efter hur situatio-
nen utvecklas. En lärdom av pandemiåret 
är ju att vi numera behärskar tekniken 
med digitala möten betydligt bättre. I den 
mån fysiska möten inte är motiverade så 
fortsätter vi på den vägen vilket både vi-
sat sig vara effektivt och dessutom förstås 
bra för miljön. 

– Vi har en hel del jobb med ombyggnader här, berättar elmontörerna Fredrik Skantze och 
Andreas Martinius vars arbetsplats i höst blir köpmeckat Kungsmässan i Kungsbacka.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders Emanuelsson
             VD 

Full fart på Kungsmässan
Den har under en rad av år utsetts till 
Sveriges bästa Citygalleria. Nu blir 
Kungsmässan i Kungsbacka ännu 
större. Och Elektro-Emanuels montö-
rer har full upp med ombyggnader och 
installationer av nya butiker.

I takt med en avklingande pandemi har 
aktiviteten på Kungsmässan nu tagit fart. 
Elektro-Emanuel startar nu flera nya projekt 
på mässan. Intresset för att öppna nya butiker 
och modifiera i befintliga ökar:

– Vi bygger om på flera olika ställen, och 
nya butiker ska färdigställas så det är mycket  
på gång där inne, montörerna får fullt upp, 
konstaterar Anders Nilsson, fastighets- och 
teknikansvarig på Aranäs.

Tre nya butiker, ombyggnader på mässan 
och utbyte och integrering av inbrottslarm 
är några av de uppgifter som en handfull 
elmontörer nu är i färd med. Jobben innefat-
tar bland annat flytt av elcentraler, UPS, data 
och utbyte av belysning.

– Vi har sedan många år ett tätt samarbete 
med fastighetsägaren Aranäs, att få förtroen-
det med flera projekt på Kungsmässan känns 
bra, säger Tobias Segerström, arbetsledare på 
Elektro-Emanuel i Kungsbacka.Frank Ström installerar de nya butikerna.



Nya Lyckeskolan i Kinna – en fullträff i 
miljö och funktionalitet.

Det anser Per-Olof Jönsson, teknikan-
svarig på skolan, sedan 600 elever tagit 
den i besittning under höstterminen.

– Tack vare att bygget var ett part-
neringprojekt och personalen redan 
från början fick påverka utformningen, 
säger han.

Kronan på verket lär vara 
den minst sagt välutrustade 
aulan med 225 sittplatser. Den 
uppfyller kriterierna för ”Blå 
scen” vilket gör den till ett 
givet stopp på Riksteaterns 
turnéer.

– Även perfekt för konser-
ter, investeringen har kultur, 
fritid och skola delat på, berät-
tar P-O Jönsson.

Två mindre aulor finns 
också i skolan, bland annat 
för filmvisning. Till och med 
ett uteklassrum har skolan 

utrustats med högst upp i byggnaden. För 
Elektro-Emanuels del  återstod under hösten 
en del tilläggsarbeten.

Ytterligare ett nytt skolbygge i kommunen, 
Skeneskolan, ligger också i startgroparna. 
Även där har Elektro-Emanuel fått förtroen-
det att svara för installationerna. En storsats-
ning som ska ge 650 högstadieelever  lokaler 
dels i Ängsskolan, som renoveras, och i en ny 
byggnad som ska uppföras intill.

Nu blir Kungsbackas största högstadium 
ännu större. Om- och tillbyggnaden är 
ett partneringprojekt där Elektro-Ema-
nuel levererar elinstallationerna.

– Vi är väldigt nöjda med hur samar-
betet och kommunikationen fungerar i 
projektet, säger Johanna Sodéus, pro-
jektledare på Kungsbacka kommun.

Med Flodén Byggnads AB i spetsen är det 
nästan 6 000 kvadratmeter stora bygget för 
150 miljoner kronor nu inne i ett intensivt 
skede.

– Vi kommer att ha sex elmontörer på 
plats här framöver, berättar Anders Rahmn, 
projektledare på Elektro-Emanuel.

Från ett elevantal på 600 ökas kapaciteten 
till 900 i årskurserna 7-9 nästa höst:

– De får en fin ny och mångsidig idrotts-

hall, större skolmatsal och nya lärosalar för 
ämnen som exempelvis musik, slöjd, bild och 
hemkunskap, fortsätter Johanna Sodéus.

Men även utemiljön kommer att påverkas i 
positiv riktning av projektet:

– Eftersom bland annat den gamla idrotts-
hallen ska rivas kommer skolgården också att 
få ett lyft med bland annat ett utegym, berät-
tar Johanna Sodéus.

Senaste ombyggnaden gjordes för 10 år 
sedan och även då var Elektro-Emanuel enga-
gerade i bygget. Men denna gång är formen 
ett partneringprojekt som prisas av såväl 
Anders Rahmn som Johanna Sodéus:

– Med pandemin har det funnits utma-
ningar, men vi har ändå lyckats klara detta på 
ett bra sätt, anser de.

Till våren beräknas idrottshallen och de 
nya lärosalarna stå klara. 

Per-Olof Jönsson och Elektro-Emanuels elmontör Gustav 
Klaesson i aulan – kronan på verket.

Varlaskolan i Kungsbacka byggs ut för yt-
terligare 300 elever.

Anders Rahm, projektledare på Elektro-Emanuel inspekterar påbörjat arbete tillsammans 
med Johanna Sodéus, projektsamordnare Kungsbacka kommun.

Lyckat skolbygge klart i Kinna

Tvåårig upprustning av Getteröverket:

Stor skola
i Kungsbacka
blir ännu
större 

– En väldigt trivsam arbetsplats, säger P-O 
Jönsson, teknikansvarig på skolan. 

”Satsning för framtiden”

– Vi har ett jättelångt projekt framför oss, konstaterar Anders Hwatz, processingengör på Getteröverket under en rundvandring med Elektro-
Emanuels projektledare Lars Börjesson och konstruktören Jakob Tengvall.

Antalet bassänger ska också bli fler.

– Komponenterna här är föråldrade och måste bytas ut, säger drift-
chefen Tomas Bjurklint (t h) tillsammans med Lars Börjesson.

Getteröverket, som renar 
varbergsbornas vatten, ska 
genomgå en omfattande 
upprustning. Under två år 
ska Elektro-Emanuel bland 
annat leverera och installera 
ny utrustning och konstruera 
ett nytt styrsystem.
– Vi bygger för framtiden 
och förbereder för att kunna 
utveckla verket med fler 
processdelar, säger Tomas 
Bjurklint, driftchef på verket.

I dag har Getteröverket en 
kapacitet att rena vattnet för 80 
000 personer (pe). Men en hel del 
av utrustningen har börjat falla för 
åldersstrecket och behöver bytas 
ut:

– Många komponenter är för-
åldrade och numera svårt att hitta 
reservdelar till, en ny styrenhet, 
själva hjärtat i processen, är också 
nödvändigt för utbyggnaden, 
fortsätter Tomas Bjurklint.

Till verket på Getterön ström-
mar uppåt 17 000 kubikmeter av-
loppsvatten varje dygn. Reningen 
sker i tre steg; mekanisk, biolo-
gisk och kemisk med ett alumini-

umbaserat flockningsmedel. Det 
renade vattnet släpps ut i en bäck 
vid naturreservatet medan slam 
hamnar i rötkammare i biogasan-
läggningen på området.

För Elektro-Emanuels del 
började förberedelserna nu i som-
mar, medan installationer på plats 
startar framåt årsskiftet:

– Det handlar bland annat om 
att dra in och fördela ny kraft lik-
som utbyte av befintliga styrskåp, 
berättar Lars Börjesson, projektle-
dare på Elektro-Emanuel.

Eftersom reningsverket förstås 
också måste fungera under om-
byggnadsprocessen kommer nya 
installationer ske parallellt med 
befintliga, och utbyte av en funk-
tion i taget.

– Vi har ett jättelångt projekt 
framför oss, men satsningen gör 
att vi får en säkrare drift med au-
tomatiserade övervakningsproces-
ser, vi blir också mer flexibla när 
det gäller nya processdelar, säger 
Anders Hwatz, processingenjör på 
verket.

Ombyggnaden medför även att 
kapaciteten utökas uppåt de 140 
000 pe som Getteröverket har 
tillstånd för. 
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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

Från svinhus till avancerad orgelfabrik. 
Nyligen har en lada i Rolfstorp genom-
gått denna högst ovanliga förvandling.

– Det blev otroligt fint, fantastiskt att 
också få vara med på hela resan, säger 
Andreas Hjalmarsson som driver före-
taget Tangenttryckaren.

Företaget med några anställda jobbar med 
renovering och nyproduktion av kyrkorglar 
i hela Norden. Efterfrågan på detta spe-
cialistjobb är stor, företaget har flera pågå-
ende projekt med kyrkorglar, bland annat i 
Norge. Även om mycket jobb görs på plats i 
kyrkorna runt om blev den lokal man hade i 
Varberg helt enkelt för liten:

– När vi fick hyra detta och det kunde gö-
ras om efter våra behov slog vi till, konstate-
rar kantorn och organisten Andreas Hjalmars-

son, mycket nöjd med sin nya lokal.
Med sju meters takhöjd ryms lätt även de 

största orgelpiporna som ska åtgärdas.
– Vi kommer också ha nyproduktion av 

orgelpipor med eget snickeri här, berättar An-
dreas Hjalmarsson om den 250 kvadratmeter 
stora lokalen med kontor på övervåningen.

Tills för några år föddes 2 000 grisar upp 
här på Nisse Otterdals gård. Även han är 
förtjust i den funktion den före detta stallet 
nu fått:

– Det har blivit väldigt bra, man kan inte 
tro att det är samma ställe, säger han.

Inte minst har förvandlingen av grisstallet 
inneburit nya elinstallationer från grunden. 
Ett jobb som letts av Björn Johnsson på 
Elektro-Emanuel:

– Björn har kommit med väldigt många bra 
idéer, jag tycker slutresultatet blivit jättebra, 
säger Andreas Hjalmarsson.

– Det har blivit en väldigt trivsam arbetsplats här, myser Andreas Hjalmarsson bland orgel-
pipor som nu får nytt liv i det före detta svinhuset.

Viktor Svensson installerar el i orgelfabriken

– Mycket roligt med den nya funktion mitt svinhus nu fått, tycker ägaren Nisse Otterdahl.

Kyrkorgel inne för service och reparation.

Fler nya jobb igång
• Skeneskolan, partneringprojekt, Skene
• Belysning, Lisebergs station
• Vattenverk, Hindås
• Belysning, konstgräsplan, Träslövsläge
• Tryckstegringsstation, Gerdhem
• Belysning, Borgmästarbron, Kungsbacka
• Tre butiker, Kungsmässan

Stallet
som blev
en fabrik
för orglar


