www.elektro-emanuel.se
info@elektro-emanuel.se
Certifierad Kvalitet & Miljö
ISO 9001 och 14001
En tidning från Elektro-Emanuel AB • December 2021

Bästa medarbetare
– och partners!
Nu när ett nytt år närmar sig faller det
sig naturligt att också tänka på framtiden. För vår del tror jag att miljö och
hållbarhet blir allt viktigare nycklar i vår
verksamhet. Våra kunder vill i allt högre
utsträckning ha livscykelanalyser på det vi
levererar. Inte bara när det gäller livslängden på installationen utan även när det
om påverkan av miljön. Vi behöver därför
komma fram till en policy för de material
vi använder och det sätt som vårt arbete
sker. Vad innehåller våra produkter, hur
har de tillverkats och vilken påverkan har
vårt eget arbete på miljön?
Men för att få klarhet i dessa frågor
behöver vi själva utbilda i oss. I början
av nästa år startar vi därför utbildningar
inom detta område i samarbete med Energi och Miljöcentrum i Varberg. I första
skedet i form av workshops och samarbete med våra leverantörer för att se hur
vi tillsammans kan förbättra hållbarhetsarbetet.
Vi vill ju kunna ge våra kunder alternativ för att de själva ska få möjlighet att
uppnå sina miljömål. Vi måste helt enkelt
bli så kunniga att vi kan ställa de rätta
frågorna till leverantörerna, och även
utvärdera svaren vi då får. Det är ett svårt
och stort åtagande men helt nödvändigt
då inte bara priset utan även miljöpåverkan blir en viktig parameter för om
kunderna i framtiden kommer att välja
oss eller inte.
Det här blir min sista krönika på ett tag. I
och med att redaktören för detta Nyhetsbrev nu går i pension blir även detta det
sista. Därmed avslutas en 20-årig epok
som jag hoppas ni har uppskattat. Ni som
fortsättningsvis vill ha information från
oss mejla till: info@elektro-emanuel.se
Med detta önskar jag alla läsare en riktigt
God Jul och ett likadant Gott Nytt År!

Anders Emanuelsson
VD

De bygger Varbergs första privata fjärrvärmenät. Fr v Viktor Svensson, Björn Johnsson,
Elektro-Emanuel, Mattias Johansson, VD Varberg Timber, Lars Brag miljösamordnare, Felix
Alfredsson och John Christiansson (praktikant) Elektro-Emanuel.

400 ton mindre koldioxidutsläpp årligen:

Fossil värme fasas ut
En ny panncentral med lokalt fjärrvärmenät till grannarna.
Varberg Timbers storsatsning betyder slutet för uppvärmning med gas,
olja och el.
– Vi använder istället vårt eget spillmaterial, fossilfri förnyelsebar energi,
säger Mattias Johansson, VD på företaget.
Det handlar om de egna företagen Varberg
Trä och Varberg Timber samt Betongindustrier, A-betong och Granngården. Tre flispannor,
med en effekt på 1500 kW, ska snart förse
dem med värme via en kilometerlång kulvert.
– Totalt kommer 600 ton flis årligen ersätta
fyra gaspannor och två andra för vardera olja
och el, berättar Lars Brag, miljösamordnare
på Varberg Timber.
Hittills har företaget till och med tvingats betala för att bli av med det egna spillet.
När detta nu ersätter de fossila bränslena blir
minskningen av CO2-utsläpp också betydande – över 400 ton årligen. Vilket fått statliga

Klimatklivet att bidra till investeringen med
uppåt 70 procent.
– Utan den hjälpen hade vi nog inte haft
möjlighet att genomföra detta, säger Mattias
Johansson, VD på Varberg Timber.
Ett nytt hus har uppförts där pannor, flisintag och en ackumulatortank på 25 kubikmeter
nu är i installationsfasen. Elektro-Emanuel
förser pannorna med bland annat kraft, belysning och styrinstallationer.
I februari nästa år beräknas hela anläggningen kunna tas i drift.

Varberg Timbers nya panncentral.

Hon fixade
sin butik
– halverade
elbehovet
– Vi har fått väldigt god hjälp, ni har varit fantastiska, säger Marie Romell med adress
Björn Johnsson, arbetsledare på Elektro-Emanuel.

– Våra maskiner måste bara gå, därför är vårt samarbete så viktigt, konstaterar bröderna Peter och Johan Engelmann som driver familjeföretaget Sjuhäradbygdens färgeri – det enda kvarvarande färgeriet i landet. Här tillsamms med Christer Ingvarsson, Elektro-Emanuel i Skene.

Viktig elservice i klassisk fabrik
På det enda kvarvarande färgeriet för garn i landet går
maskinparken på högvarv.
Här skattas Elektro-Emanuels industriservice högt:
– Vissa maskiner måste
bara gå, därför är det ett väldigt viktigt samarbete, säger
Johan Engelmann som tillsammans med brodern Peter
driver det över 75 år gamla
familjeföretaget.
Nu inne på fjärde generationen
tillhör Sjuhäradsbygdens Färgeri
med 20 anställda de anrika företag som lyckats navigera förbi
alla blindskär i branschen. Och
som nu ser en ökande efterfrågan
på sina produkter. Det handlar

framförallt om funktionstextilier
och färgat garn. Vilket inte sällan
hamnar i exempelvis Kasthalls
exklusiva mattor.
– Vi försöker vara kompletta,
det enda vi egentligen inte gör är
att trycka mönster på textilierna,
säger Johan Engelmann.
Maskinerna värms med ånga
som görs av bioolja. Men det går
också åt 1,7 miljoner kilowattimmar el om året till de många elmotorerna, kompressorerna och
pumparna.
– Bara för tio år sedan gjorde
vi av med väldigt mycket mer, vi
jobbar hela tiden på att öka verkningsgraden i fabriken och få en
effektivare styrning, säger bröderna.
Nyligen byttes exempelvis

Stor maskinpark kräver regelbunden service.

gammal belysning ut vilket minskade elförbrukningen avsevärt.
Färgfabriken i Kinnahult räds inte
heller nytänkande. Man deltar i
utvecklingsprojekt där färg hämtas från alger och lökskal, liksom
att färgen sprejas på tyget istället
för det gängse badet.
– Vi vill ju erbjuda de mest miljövänliga alternativen, vi kan inte
vara billigast, men i kvalitet och
klimatsmarthet vill vi vara bäst,
säger Johan Engelmann.
En utveckling pågår också mot
att man köper in och själv förädlar
olika produkter:
– Då blir vi heller inte så beroende av om det går bra eller dåligt
för våra kunder.
Att kunna styra själva är eftersträvansvärt, konstaterar de.

Företaget har behållit sitt klassiska yttre.

Ombyggd entré, nya kassalinjer, kylanläggning och fräscha kyldiskar. Men
storsatsningen på ICA Supermarket i
Derome är knappast bara kosmetisk – elförbrukningen halveras också.
– Det känns väldigt bra och de som
hjälpt till i projektet har varit helt fantastiska, säger Marie Romell som äger
butiken.
Elektro-Emanuel, som haft montörerna
Nicklas Langseth och Olof Lidholm på plats,
har bland annat svarat för framdragning av
kraft, styr samt komplett leverans/installation
av en ny elcentral. Medan RM kylteknik bytt
ut kylsystemet.
Det hela startade med lagkrav på utbyte av
kylmedel före 2030:
– Jag tänkte att det var lika bra att börja så
fort som möjligt medan ekonomin fanns, och
med det följde ju också moderna kyldiskar och
mycket annat, det blev till slut ett lyft för hela

butiken, berättar Marie Romell som städslade
sig själv som projektledare och döpte allt till
Derome 2.0.
I kylanläggningen cirkulerar nu koldioxid
och den värme som genereras av utrustningen
när kylan bildas återvinns till golvvärme och
varmvatten i butiken.
– Mycket handlar ju om att hålla nere elförbrukningen, exempelvis sitter nu dörrar och
lock på allt, tidigare läckte ju mycket kyla ut
direkt, fortsätter Marie Romell.
Hon köpte butiken för fem år sedan och insåg direkt att den hade stor potential:
– Jag ville göra den till en fin butik för mina
kunder och anställda, säger Marie som sett
omsättningen öka med 10 miljoner kronor.
Inför ombyggnaden, som dessutom skulle
pågå mitt under pandemin, var hon först orolig för kundernas reaktion. Skulle de nobba
röran?
– Istället ville jag de skulle bli nyfikna och
intresserade av vad som hände i butiken, sä-

ger Marie som under hela tiden informerat om
detta på en tavla vid ingången.
Det tycker hon har fungerat, i kombination
entreprenörernas följsamhet.
– Vi har bara anlitat lokala firmor och de har
varit fantastiska, konstaterar Marie Romell.

Han fixar skydd mot åskans härjningar
Funktionstextil är en specialitet.

Gunnar Assarlund är inne på sitt 52:a år på
fabriken...

I somras slog åskan till på många platser
i Västsverige. Med många söndriga TVapparater och robotgräsklippare i kölvattnet. Det har lett till ett ökat behov att
rädda de elektroniska prylarna:
– Att montera överspänningsskydd är
en väldigt bra idé, tipsar Tomas Ekman,
riskspecialist på Länsförsäkringar.
Åskskador har blivit ett allt större bekymmer för försäkringsbolagen. Ifjol betalade
exempelvis Länsförsäkringar ut över 200 miljoner kronor i ersättning för blixtens framfart.
Vilket fått till följd att vissa av bolagen ger
rabatt på försäkringen för dem som installerar
ett ”åskskydd”.
– För den som bor utanför städerna finns

alla skäl att installera överspänningsskydd, det
är en relativt billig åtgärd som fungerar dag
och natt i väldigt många år, säger Tomas Ekman.
Det absolut allra vanligaste är att blixten tar
vägen via elledningen. Och förstör all känslig
elektronik i dess väg, inklusive de allt vanligare LED-lamporna. Dessutom verkar åskovädren bli allt vanligare:
– Helt klart är detta ett ökande problem i
samhället, vissa delar av landet är också mer
drabbade, exempelvis i Syd- och Västsverige ,
fortsätter Tomas Ekman.
Även om skador ersätts blir det knappast
gratis för husägaren:
– Nej, det kan ändå bli både dyrt och besvärligt, konstaterar Tomas Ekman.
Överspänningsskyddet går även snabbt att

– Ett bra skydd som går snabbt att installera,
konstaterar Kenneth Klang.
installera till en klart rimlig kostnad:
– Fler borde absolut göra detta, anser elmontören Kenneth Klang på Elektro-Emanuel.

Ljuset på
unik
utställning
av populära
bitar

En julklapp för fem år sedan förändrade livet för Per Johansson – då VD i C-R
Johanssons åkeri i Varberg. Paketet
innehöll en byggsats i Lego. Nu öppnar
han en egen unik utställning med hundratals avancerade legobyggen.
– Jag blev fast, det är väldigt roligt,
tiden bara rinner iväg när man bygger,
säger han.
Lokalen i Varbergs galleria är på 150 kvadratmeter och fylld till brädden av legobilar,
tåg, kända byggnader, Star Wars-figurer och
mycket annat. Exempelvis en alldeles naturtrogen brödrost...
Först började Per ställa sina objekt på hyllor
hemma i huset. Men samlingen växte snabbt,
särskilt efter försäljningen av åkeriet 2017.
– Jag flyttade ut till en mindre lokal tidigare,
men här får jag plats och kan ställa ut objekten
på ett vettigt sätt, säger han.

Utställningen belyses av spottar, installationer som Elektro-Emanuels arbetsledare Björn
Johnsson inte ser som speciellt märkvärdiga,
bortsett från vad som ska belysas:
– Fantastiskt kul att få hjälpa till i ett så pass
unikt arrangemang, säger han.
Såvitt bekant är Lego-utställningen i Varberg den största någonsin i landet:
– Jag känner i alla fall inte till någon liknande, säger Per Johansson.
Den som till äventyrs trodde att Legobyggen bara är skal tas snabbt ur den villfarelsen.
Här demonstrerar Per Johansson bilar med
kraftfulla motorer, svepande vindrutetorkare
och andra finesser förknippade med förlagan.
Byggsatserna köper han oftast på säljsajter
som exempelvis Tradera:
– Helst ska det vara nytt, begagnade satser
kan sakna någon bit, det är förargligt, säger
han.
Utställningen kommer nu att vara öppen i
första hand under december.

Björn Johnsson, Elektro-Emanuel och Legofantasten Per Johansson.

Fler nya jobb igång

Legobilar i långa rader.

Föremål från Starwars har egen avdelning.
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• Tryckstegringsstation, Ödsmålsbron
• Bostäder, kv park 22, Mölnlycke
• Apparatskåp, Gryyab, Göteborg
• Björlanda pumpkedja, Göteborg
• Buaskolan, ombyggnad, Bua
• Högreservoar, Ullared
• Virkestorkar, Derome såg, Derome
• Idrottshall, Sannaskolan, Gbg
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– Lego är vansinnigt roligt, när man väl börjat bygga rullar det bara på, och vissa byggen blir ju
häftiga, säger Per Johansson om sin maffiga bulldozer...

