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Elektro-Emanuels verksamhetsområ-
de växer, liksom serviceverksamheten 
som fördubblats de senaste två åren.

Problem med kylen, frysen, spisen, disk- eller 
tvättmaskinen? Kontakta Elektro-Emanuels 
hushållsservice! Elektro-Emanuel har fyra 
service-tekniker specialiserade inom felsök-
ningar och reparationer av hushållsmaskiner. 

Garantiservice
Elektro-Emanuel är auktoriserade för garan-
tiservice gentemot fl ertalet av de marknadsle-
dande varumärkena; Miele, Whirlpool, Pana-
sonic, Gorenje, Blomberg, Thermex m. fl .

- Efter garantitiden hanterar vi alla fabrikat. 
Vi ställer upp när Kungsbackaborna ringer, 
säger Mats Olofsson, platschef i Kungsbacka.

Tel: 0300-191 25 • Fax: 0300-706 49
info@elektro-emanuel.se • www.elektro-emanuel.se 

Komplett elföretag
Elektro-Emanuel, med brand- och inbrotts-
larmscertifi ering, är det kompletta elföretaget 
med en verksamhet inom el, tele, data och 
larm.

75 års erfarenhet (fyller 75 år 2008), en bred 
verksamhetsbas och erkänd spetskompetens 
borgar för företagets framgångar. 

Med huvudkontor i Veddige och tre fi lialer 
servar Elektro-Emanuel ett område från Mal-
mö (Citytunneln) i söder till Orust i norr och 
Borås i öster. Företaget är sedan fl era år till-
baka certifi erade enligt miljö- och kvalitets-
ledningssystemen ISO 14001 och ISO 9001.

Aranäs anlitar regelbundet Elektro-Ema-
nuel. Företaget har de senaste åren medverkat 
vid Kollabacke lägenheter och Kungsmässans 
affärscentra.

Hushållsservice – alltid nära dig
Elektro-Emanuel alltid ute på servicejobb. På bilden servicekillarna Mats Her-Elektro-Emanuel alltid ute på servicejobb. På bilden servicekillarna Mats Her-
mansson, Jerker Pettersson, Ulf Thorstensson och Sven-Åke Lerdalen.mansson, Jerker Pettersson, Ulf Thorstensson och Sven-Åke Lerdalen.

800 nya bostäder i Kolla

- Vi har fullt upp och har nyligen an-
ställt tre nya medarbetare, bekräftar 
vd Bengt-Arne Johansson.
Kundunderlaget har efterhand breddats, och 
vi arbetar nu över stora delar av Sverige, åt 
bl.a. Ikea Fastigheter, som vi tecknat ramav-
tal med för deras planerade byggen, runt om 
i landet.

Kungsbacka och Göteborgsregionen, utgör 
dock basen i verksamheten, med beställare 
som Aranäs KB, Kungsbacka Kommun och 
lokala elentreprenörer.

För Aranäs KB har El-teknik de senaste åren 
projekterat bl.a. Kungsmässan, Polishuset.

- Genom att skapa förtroende vill vi upp-
arbeta långsiktiga relationer med våra bestäl-
lare.

Etablerad Etablerad 
uppstickareuppstickare

Alltid på väg upp. El-Teknik AB har Alltid på väg upp. El-Teknik AB har 
förstärkt med nästa generation av förstärkt med nästa generation av 
elkonsulter; fr. v. Julia Kodeda, Tomi elkonsulter; fr. v. Julia Kodeda, Tomi 
Liikanen, Linus Johansson och Da-Liikanen, Linus Johansson och Da-
niel Lindgren.niel Lindgren.

Tel: 0300-725 60 • Fax: 0300-144 40
info@bael-teknikab.se
www.bael-teknikab.se
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Att vistas i vackra gröna utemiljöer är 
hälsobefrämjande. Det fi nns det veten-
skapliga bevis för. Landskapsgruppen 
ser till att det blir snyggt också. 

Landskapsgruppen, med 32 års erfarenhet, 
arbetar med mellanrummen, från trädgårdar, 
parker och bostadsområden till gator, torg, 
skolor, sjukhus och kyrkogårdar. 

Företaget är specialister på att utforma 
utemiljöer efter människors olika behov och 
landskapets förutsättningar.

- Ett äldreboende som Tölö Smedja i 
Kungsbacka ställer sina specifi ka krav på 
utemiljön, inte minst vad gäller tillgänglighet 
och framkomlighet. Här kommer vår gedigna 
erfarenhet av liknande verksamheter väl till 
pass, säger Ulf Rehnström, landskapsarkitekt 
och delägare i fi rman.

Landskapsgruppen, med 34 medarbetare 
och kontor i Göteborg, Lund och Örebro, fi ck 
även uppdraget av Aranäs att utforma utemil-
jön i Kollabacke. Inom organisationen jobbar 
landskapsarkitekter, mark- och va-ingenjörer, 
trafi kingenjörer och mättekniker med uppgif-
ten att skapa en helhet där estetik och omsorg 
förenas med resursmedvetenhet och kost-
nadseffektivitet.

Gröna rum Gröna rum 
ger livskvalitetger livskvalitet

Tel: 031-749 60 00
Fax: 031-749 60 01

www.landskapsgruppen.se
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