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 Låsmästaren

LÅSMÄSTAREN byter namn!

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR

Många fördelar 
med låssystem

Sid 13

Sanibox 
– ett år senare

Sid 12

Sid 14

PAS Card byter 
namn till Nexus

Sid 15Sid 5

Sivert, låsexpert 
med ständig jour

Sid 8

Skydd 2014
• Nyheter    • Lyckad mässa • Hört & hänt

Rapport från 

Låssmeden i Umeå AB

Malin Höök ny VD

Sid 26

Malin Höök tar över rodret 
efter  Martin Järbur. Ett 
sedan länge planerat skifte.



Våra nya intelligenta nycklar höjer säkerheten med den senaste RFID-tekniken. Chip och mekanisk  
nyckel i samma media gör olika nyckelkort och nycklar helt onödiga. 

Den perfekta lösningen för alla Kabas system – mekaniska, mekatroniska och digitala. Befintliga Kaba 
experT-nycklar uppgraderas självklart enkelt. Och de utbytbara färgmarkeringarna förenklar hantering 
och administration. Vi tar allt i ett till en ny nivå, helt enkelt.

Vår nya nyckel tänker inte själv.  
Men den är smartare än andra.

Kaba AB
Filargatan 12
SE—632 29 Eskilstuna
Telefon: 016—16 15 00
Fax: 016—16 15 73

www.kaba.se



Det är inte bara vår bransch som känt av denna upp 
och nedgång. De fl esta branscher verkar ha upplevt 

samma sak. 
Ojämnhet i arbetsbördan 

gör det inte enbart besvärligt 
att planera arbetsschemat. 
Det gör det även besvärligt 
för den stora andelen arbets-
lösa ungdomar, då få vågar 
nyanställa när ingen riktigt 
vet hur nästa veckas, eller 
månads, orderingång ser ut.

Vi ser med spänning 
fram emot vad det nya året har att erbjuda och laddar 
samtidigt för kommande helger och SLRs utbildnings-
dagar i slutet på nästa månad.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År!
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LEDAREN  Mats Moberg

Än är inte de mekaniska 
låsen uträknade!

”Ojämnhet i arbetsbördan gör det 
inte enbart besvärligt att planera 
arbetsschemat. Det gör det även 
besvärligt för den stora andelen 

arbetslösa ungdomar”
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Sveriges Lås och Säkerhetsleve-
rantörers Riksförbund, SLR, är 
en rikstäckande organisation för 
låsmästare från Trelleborg till 
Kiruna. SLR har 149 medlems-
företag med 49 fi lialer och totalt 
198 säkerhetsbutiker spridda över 
hela landet.
SLR är anslutet till SWESEC 
(Svenska Säkerhetsföretag), Euro-
pean Locksmith Federation samt 
Företagarnas Riksorganisation. 
SLR bildades 1955 och har i sam-
arbete med bland annat Svenska 
Stöldskyddsföreningen, SSF, och 
Svensk Brand och Säkerhetscerti-
fi ering, SBSC, utarbetat regelverk 
och krav för auktorisation samt 
tredjepartscertifi ering av verk-
samheten.

SÄKERHET I HEMMET
Som privatkonsument får du mas-
sor av tips och råd om du besöker 
sidan www.sakerhetihemmet.se
Där får du råd och tips rörande 
skydd av bostad, fordon, fritidhus 
eller båt. Råden 
är baserade på er-
farna låssmeders 
gedigna kunska-
per inom säker-
hetsområdet.

www.prodib.se

- Cylindermaskin snabb, kompakt, precis 
och användarvänlig.

SILCA SPEED

Det verkar kanske lite avigt att skriva om mekaniska låssystem i 
slutet av år 2014 när alla branschtidningar, inklusive denna tid-
ning, mest är fyllda av diverse elektroniska produkter. Elektro-
mekaniska och elektroniska produkter som integreras och som 
kopplas och kommunicerar via nätverk, internet med mera är och 
kommer att förbli det rådande framöver men mekaniska lås och 
mekaniska låssystem fyller alltjämt en viktig funktion. Det är inte 
alltid det är ekonomiskt eller praktiskt försvarbart med elektro-
mekaniska eller elektroniska system.

På senare tid har det förekommit några fall där man i fl erfamiljs-
hus gått ifrån det mekaniska låssystemet och i stället försett fas-
tigheten med ”separata” lås och nycklar. Ett förfarande som har 
sina nackdelar och risker!

Varje lägenhetsinnehavare har då eget ansvar för alla nyck-
lar till lägenheten och måste då även ha separata nycklar för att 
komma in i tvättstugan, cykelförrådet eller vindsförrådet. Varje 
lägenhetsinnehavare måste dessutom ha full kontroll på alla 
nyckelkopior som gjorts för till exempel fastighetsskötare, hant-
verkare, hundvakt, blomvakt, barn med fl era. 

Detta fungerar om var och en alltid har full kontroll på alla 
nycklar inklusive eventuella kopior 
och att man automatiskt byter låscy-
linder varje gång en ny lägenhetsin-
nehavare fl yttar in. Bor man länge på 
samma adress kan antalet kopior till 
slut bli så många att man lätt förlorar 
denna kontroll. 

Med ett låssystem som har juridiskt 
spärrade nyckelprofi ler slipper man 
detta. Där är det endast låssystem-
ägaren eller den som utsetts som an-
svarig för nyckelhanteringen som kan låta tillverka nya nyckel-
kopior och det är enkelt att hålla kontroll på hur många nycklar 
som gjorts och var dessa passar. I en artikel i detta nummer av 
Säkerhetsinstallatören belyser vi ämnet lite mer ingående. 

Årets Skyddsmässa blev något av en succé och en nystart med 
en del nya grepp. Minskningen av antal dagar från fyra till tre 
minskade inte antalet besökare, tvärtom blev det mer besökare 
per dag och totalt nästan lika många som föregående mässa. 

En annan nyhet på årets mässa var att seminarierna hade fl yt-
tats ut på mässgolvet. Innan mässan fanns det en viss oro för att 
de olika scenerna och föredragen skulle konkurrera med varan-
dra om besökarna men denna oro visade sig vara obefogad. Läs 
mer om mässan i detta nummer.

Sedan i våras har stora delar av säkerhetssverige gått i väntans 
tider. Vad händer med den nya utgåvan av SS 3522, klassnings-
standarden för låsenheter?

Efter nästan fem års arbete med revideringen blev det stopp när 
godkännande och publicering skulle börja. En aktör ansåg att stan-
darden var konkurrensbegränsande och protesterade. SIS slog till 
bromsarna och sköt upp beslutet om godkännande och utgivning. 

En av effekterna av detta blev att vissa större säkerhetsupp-
handlingar fått ligga på is under nästan sex månader då man vän-
tat utgivningen. 

Den nya utgåvan av SS 3522 kommer att innehålla bland an-
nat klassning av elektromekaniska produkter samt produkter för 
utrymning, något som säkerhetskunder, kravställare och mark-
naden väntat på i många år. 

När du läser detta hoppas jag att vi äntligen har fått ett besked 
om klartecken för utgivning. 

2014 har varit ett lite märkligt år med stor ”ryckighet” i order-
ingång och nya projekt. Året har för de fl esta varit fyllt av toppar 
och dalar, inget jämt fl öde av beställningar vilket gjort det svårt 
för många att planera arbetet. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET  Benny Jansson

Den 8 november gick 
remisstiden ut för lag-
förslaget 2014:48 om 
registerutdrag i arbets-

livet som jag berättade om i förra 
numret. Om lagen antas innebär 
det ett förbud för arbetsgivare att 
begära att en arbetstagare uppvisar 
eller överlämnar ett utdrag enligt 
lagen (1998:620) om belastnings-
register.

SLR har lämnat in ett yttrande 
med bland annat följande sam-
manfattning.

"SLR förstår oron över att anta-
let utdrag ur belastningsregistret 
ökat kraftigt de senaste tio åren 
och att begränsningar kan vara 
nödvändiga.

SLR anser dock att våra med-
lemsföretag skall ges författ-
ningsstöd eller liknande för att få 
utföra kontroll mot belastningsre-
gistret."

Vi har på olika sätt bearbetat öv-
riga remissinstanser för att påtala 
orimligheten att inte undantag görs för säkerhets och 
låsinstallatörer i lagförslaget. 

Vi har fått positiv respons på detta. Bland annat har 
Stöldskyddsföreningen, SSF,  med Annika Bränd-
ström i spetsen uttalat stöd för SLRs ståndpunkt i sitt 
yttrande.

SWESEC Svenska Säkerhetsföretag, vår paraply-
organisation, har lämnat in en remiss som även begär 
författningsstöd för tillverkare och leverantörer av 
säkerhets & låssystem (SEM-group) samt säkerhets-
konsulter (Swegroup).

Undertecknad har skickat in en förfrågan till jus-
titieminister Morgan Johansson med begäran om ett 
möte för att diskutera lagförslaget och de orimliga 
konsekvenser detta kan få.

Vi tycker att det är självklart att kontrollera vandel 
på dem som jobbar med säkerhet & lås!

"Vi tycker att det 
är självklart att 

kontrollera vandel 
på dem som jobbar 

med säkerhet & 
lås!"

KASSASKÅPSNYCKELTILLVERKARSPECIALISTEN
Vi tillverkar alla typer av kassaskåpsnycklar. Speciellt Rosengrens nycklar och lås.

Vi utför öppningar och reparationer. Försäljning av nya och begagnade skåp.
Samma expertis under nya flaggor.

Hemsida med begagnade skåp:
www.sesamlas.se

www.nokas.se

Första Långgatan 18
413 28 Göteborg

031-380 68 00 
KassasKåpsspecialisten

www.prodib.se

- Cylindermaskin för bil, mc och 
båtnycklar med optisk läsare.

SILCA UNOCODE 199

Lagförslaget om förbud mot 
registerutdrag i arbetslivet

Direktupphandlad 
säkerhetsentreprenad!
Våra medlemsföretag har stor 
erfarenhet och höga ambitioner. 
Mycket av detta kan tas tillvara i 
byggprocessen i dag.

Genom att välja en direktupp-
handlad säkerhetsentreprenad 
kan du som kund dra nytta av vår 
kompetens i många avseenden. 
Kontroll över kostnader, servi-
cegrad över tid och hög säkerhet 
blir verklighet. En kontakt som tar 
ansvar vid eventuella problem el-
ler driftsstörningar.

Vid generalentreprenad vet i 
regel inte den slutgiltiga använ-
daren vilket företag som anlitas. 
Självklart ska du själv välja vilken 
entreprenör som ska leverera sä-
kerheten.

Säkerhet är en fråga om förtro-
ende!

SLR på TV=!
SLR har tagit vara på möjligheten 
att medverka som sponsor i ett 
nytt TV-format som har spelats in 

under hösten 2014 och som kommer att sändas på 
bästa sändningstid (prime time) i TV3.

Första avsnittet kommer preliminärt att visas i slu-
tet av januari 2015.

Tittarna kommer bland annat att få se hur man kan 
skydda sitt hem och egendom med tekniska inbrotts-
skydd installerade av Auktoriserade Låsmästarföre-
tag.

Så håll utkik i TV-programtablån!
Jag vill även passa på att tacka alla de medlemsfö-

retag som ställt upp med medverkan i programmen.

Ring klocka ring!
Nu kan vi snart se tillbaka på det gångna året där vi 
inom SLR har startat processen att skapa fl er mervär-
den för medlemmarna men inte minst även fördelar 
för dem som anlitar ett SLR-medlemsföretag.

Ett fysiskt inbrottsskydd i form av godkända lås, 
säkra dörrar och fönster med mera är grundläggande 
när man vill säkra sin egendom. Att helt och hållet 
förhindra ett inbrott är nästan omöjligt! Men man 
kan försvåra och fördröja rejält genom att installera 
certifi erade lås och inbrottsskyddande produkter! 
Ett inbrottslarm kan vara ett bra komplement som 
avskräcker och kallar på hjälp. Låt våra medlemmar 
hjälpa dig att minska risken att det är larmklockan 
som ringer in det nya året!

Benny Jansson
Förbundsordförande SLR

Håll utkik i januari!
Missa inte det nya TV-formatet som SLR 
är med och sponsrar i TV3 i januari. 
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UTBILDNING  Låssystem

Låssystem kan de� nieras som ett antal behovsan-
passade cylindrar och nycklar som är unika för den 
byggnad där de är installerade. Låssystemet förenklar 
för nyckelanvändaren som måste ha tillgång till � era 
olika utrymmen. Tidigare jättestora nyckelknippor 
som lokalvårdare, underhållspersonal och ansvariga 
var tvungna att bära kan med ett låssystem reduce-
ras till en nyckel.

Text: Mats Moberg
Bilder: SLR läroböcker

Låssystem är lämpligt när den enskilde nyckelan-
vändaren har ett behov av att ha tillgång till fl era 
olika utrymmen, till exempel tvättstuga, cykelrum, 
kontor, lärosal med mera, men där tillgången ska 
begränsas på grund av nyckelanvändarens behov 
samt evenetuell stöldrisk. Typiska verksamheter är 
industri, kontor och kommersiella byggnader, sko-
lor, militära anläggningar, fl erbostadshus, sjukhus 
och hotell. Låssystemet gör det också lättare att hålla 
reda på vem som har tillgång till de utrymmen som 
beskrivs i en låsplan som alltid skall vara upprättad 
där både användare och tillverkare har varsin kopia. 

Säkerhet
Generellt sett levereras låssystemet med juridiskt 
spärrade nyckelprofi ler, vilket innebär att endast 
låssystemägaren eller den som utsetts som ansvarig 
för nyckelhanteringen kan låta tillverka nya nyckel-
kopior. Detta ger en god säkerhet mot att ytterligare 
nyckelkopior än den eller de som nyckelanvändaren 
har kvitterat ut inte existerar. Juridiskt patenterade 
nycklar kan inte kopieras på något annat ställe än 
på den servicestation som systemägaren har tecknat 
avtal med och därmed begränsas möjligheterna för 
obehöriga att få tillgång till nycklar. Med ett lås-
system begränsas tillgång till olika utrymmen för 
hyresgäster eller anställda genom att ge nycklarna i 
systemet olika behörigheter. 

Låssystem – Användningsområden och fördelar

Cylinderfunktion

UnderstiftNyckel 
kan
vridas

Ingen 
nyckel

Rätt nyckel

Fel nyckel

Överstift

Delningslinje

1

32 4 5 6

21 3 4 5Lika låsning

Låssystem

Centrallåsning

Samma nyckel passar 
i fl era cylindrar

Separat nyckel passar 
till respektive cylinder

Alla nycklar passar till en 
eller fl era gemen samma 
cylindrar

Huvudnyckel system

6

21 3 4 5

Huvudnyckel
öppnar samtliga
cylindrar i systemet

Separata nycklar 
öppnar sin egen 
separata cylinder

Alla nycklar öppnar 
en gemensam 
cylinder

Praktiskt och bekvämt
En viktig punkt för att införa låssystemet är att för-
enkla och systematisera nyckelanvändningen så att 
den är praktisk och bekväm att hantera, exempelvis 
att tidigt defi niera vem som bör ha tillgång till de 
gemensamma utrymmena och vilka som inte bör ha 
tillgång till personliga kontor, datarum, arkiv med 
mera.

Olika användningsområden
Även för mindre fl erbostadshus passar ett låssys-
tem utmärkt. Med ett låssystem får både husäga-
ren och hyresgästen möjlighet att ta sig in genom 
huvudentrén till huset. Hyresgästen ska sedan en-
bart ha tillträde till sin lägenhet och till exempel 
tvättstugan.

I större hyreshus och allmänna utrymmen
Alla hyresgäster kan gå genom huvudentrén med 
nycklar som är individuella (olika) för varje lägen-
het. Allmänna dörrar till exempel källare, vind, cy-
kelrum med mera kan ha samma låsning som entré-
dörren. Lägenhetsdörrens nyckel tillverkas så att den 
passar till personliga brevlådan, källarförråd eller 
vindsförråd.

Större byggnader/anläggningar
Företag, institutioner, militära anläggningar, fartyg, 
hotell är alla användare som är beroende av att han-
tera låssystem på ett säkert och enkelt sätt. Fullstän-
dig nyckelkontroll är av största vikt och därför är det 
helt nödvändigt att här använda ett låssystem med 
juridiskt patenterade nycklar för att förhindra olaglig 
nyckelkopiering.

Generalhuvudnyckel system 

Generalhuvudnyckel öppnar 
samtliga cylindrar 

Huvudnyckel 

Grupp-
huvudnycklar 

Individuella
nycklar 

till andra delar
i systemet 

2

3 4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14 15

16

1 vån.

Kontor-
pers.

Kontor

Korridor städ-
skrubb

städ-
skrubb

städ-
skrubb

Korridor Korridor

Kontor Kontor

Kontor-
pers.

Kontor-
pers.

Post

2 vån. 3 vån.

1
Huvudingång

Låsplan/låsschema
För att förenkla för kunden vid beställning av ett 
låssystem fi nns en särskild blankett, kallad låsplan. 
Låsplanen innehåller alla uppgifter om de produk-
ter som ska levereras och hur alla nyckelfunktioner 
ska fungera. Det är mycket viktigt att alla uppgifter 
är korrekt och noggrant ifyllda. Felaktiga uppgifter 
kan innebära att installatören står där med anpassade 
produkter som inte kan användas av kunden eller 
någon annan med onödiga kostnader som följd. Fel 
ikryssning av nyckelbehörighet får till följd att nyck-
lar passar i fel dörrar eller att de inte passar där de 

ska passa, vilket kan medföra oerhörda konsekven-
ser och kostnader.

Hantering av låssystem
Ett bra låssystem ska vara så utfört att det fungerar 
som det var avsett i daglig användning. Detta uppnås 
när var och en har en nyckel som endast fungerar till 
de utrymmen de har behörighet till. 

76 8

4321

5

Nyckelförvaring

Nycklar är värdeföremål! 

Förvara alltid nycklar som inte 
används dagligen i ett godkänt 

nyckelskåp!

Nyckeladministration/nyckelförvaring
För vissa kan manuellt genererade listor på nyck-
elanvändare samt ett godkänt nyckelskåp vara till-
räckligt. För mer komplexa system rekommenderas 
att man använder ett specialanpassat dataprogram. 
Man brukar rekommendera att hålla ett så litet lager 
som möjligt av reservnycklar. Även om dessa för-
varas på ett säkert sätt i godkänt nyckelskåp, utgör 
de en risk att komma på avvägar. Lätt tillgängliga 
nycklar kan också lämnas ut lika lätt och i vissa fall 
alldeles för lätt utan att man prövar behovet eller att 
man kanske kan lösa det med elektronisk inpasse-
ring. Användaren-/ägaren måste upplysas om att för-
varing av systemhandlingar (låsplaner, planritningar, 
nyckelanvändarlistor, nyckelkvittenser) ska förvaras 
så att högsta säkerhet uppnås samt att försäkrings-
bolagets eller annan kravställares krav är uppfyllda. 

Nyckelhanteringsrutiner – fungerar de 
tillräckligt bra?

Förlorad nyckel
Ett sådant problem kan hanteras på fl era sätt. Man 
börjar med att bedöma risken. Det fi nns en skillnad 
mellan att förlora en nyckel i havet under en seglings-
tur eller att förlora en nyckel i närheten av fastighe-
ten med en nyckelbricka där fastigheten den passar 
till framgår. Alla nyckelanvändare måste upplysas 
att förlust av en nyckel omedelbart ska rapporteras 
till nyckelansvarig person för låssystemet. Det får 
inte uppfattas som skamligt att behöva erkänna för-
lust av nyckel utan det är risken vad som kan hända ➣
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duranorm®-beslag för innerdörrar –
genomgående prisvärd
Här presenterar vi serierna Essen och Utrecht i tidlösa L- och vinkelformer i rostfritt stål. 
Alla HOPPEs produkter tillverkas i Europa.
HOPPE ger 10 års funktionsgaranti på alla dörr- och fönsterhandtag.

serie Essen

på alla HOPPE 
dörr- och fönsterhandtag!

serie Utrecht

Kontroll och underhåll

Kantreglar Koordinator 

Dörrstängare

Medbringare

Låshus

Skyltar och behör

Trycke

Bakkants-
beslag

Cylinder

Slutbleck

Dörrblad

Dörrkarm

Tröskel

Kontrollpunkter

Gångjärn 

Det fi nns fl era olika krav på samma dörr.

som är det avgörande. Förlorar man en nyckel till ett 
begränsat område kan det i många fall bara behövas 
göras små förändringar. Det är då viktigt att ome-
delbart kontakta låssmeden/tillverkaren, så att man 
tillsammans kan hitta den bästa lösningen på proble-
met. Ju enklare och överskådligt ett system är, desto 
lättare blir det oftast att lösa denna typ av problem. 

Den värsta situationen som kan hända är att bli be-
stulen på en huvudnyckel, till exempel från en bil, så 
tjuven enkelt kan ta reda på vart nyckeln går. Vid en 

sådan situation måste man reagera omedelbart. Har 
man inte tid eller möjlighet att lägga om hela syste-
met, måste man i varje fall ändra på låsningen till 
alla ytterdörrar. Detta är dock bara en tillfällig lös-
ning. För att få hela systemet tillbaka till det ”norma-
la”, måste alla cylindrar läggas om (ändras) eller att 
hela låssystemet byts ut med nya nycklar som följd.

Underhåll och service
Att det efter en tids användning fi nns ett behov av 

underhåll på ett låssystem är nog ganska så klart. 
Underhåll måste utföras på lås och cylindrar precis 
som för alla andra mekaniska produkter.

Minst en gång om året bör man utföra en kontroll. 
Man måste komma ihåg att i ett lås fi nns ett antal 
rörliga delar som påverkar varandra och som måste 
fungera problemfritt. Låsen sitter i dörrar som öpp-
nas och stängs fl era gånger om dagen. Mekaniska 
miljöer måste kontrolleras och skruvarna efterdras 
med jämna mellanrum. Låscylindrarna skall smör-
jas med låsspray enligt fabrikantens föreskrifter och 
med en låsspray som är godkänd för låscylindrar. 
Vanliga oljor eller grafi tpulver som kan frysa i ky-
lan, dra till sig smuts och bilda en seg hinna inuti 
cylindern får inte användas. 

Serviceavtal
Regelbunden service via ett serviceavtal säkerställer 
att ditt låssystem fungerar och att även andra kompo-
nenter och funktioner till exempel dörrar, dörrstäng-
are, portar, fönsterlås, utrymningsvägar med mera 
alltid fungerar felfritt.              ■

UTBILDNING  Låssystem

➣
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SLUTA OROA ER  
FÖR LARMET
SLUTA OROA ER  
FÖR LARMET
SLUTA OROA ER  
FÖR LARMET

Med Med R-TOUCH 50 blir  blir 
hanteringen enkelen enke enke

På många arbetsplatser upplevs hanteringen På många arbetsplatser upplevs hanteringen På många arbetsplatser upplevs hanteringen På många arbetsplatser upplevs hanteringen 
av larmet som ett problem. Den anställde vill av larmet som ett problem. Den anställde vill av larmet som ett problem. Den anställde vill av larmet som ett problem. Den anställde vill 
helst slippa gå sist för dagen och aktivera helst slippa gå sist för dagen och aktivera helst slippa gå sist för dagen och aktivera helst slippa gå sist för dagen och aktivera helst slippa gå sist för dagen och aktivera helst slippa gå sist för dagen och aktivera 
larmet eller vara först på morgonen för att slå gonen för att slå gonen för att slå 
av larmet. Allt av rädsla för att något ska gå fel. av larmet. Allt av rädsla för att något ska gå fel. av larmet. Allt av rädsla för att något ska gå fel. 
Med den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50 Med den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50 Med den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50 
blir hanteringen enkel. Den ger samtidigt unika eringen enkel. Den ger samtidigt unika eringen enkel. Den ger samtidigt unika 
möjligheter att övervaka och styra larmmöjligheter att övervaka och styra larmmöjligheter att övervaka och styra larm-
anläggningen, vilket innebär ökad säkerhet.anläggningen, vilket innebär ökad säkerhet.anläggningen, vilket innebär ökad säkerhet.

ENKLARE FÖR PERSONALEN
Personalen kan på R-TOUCH 50 se att allt är klart Personalen kan på R-TOUCH 50 se att allt är klart Personalen kan på R-TOUCH 50 se att allt är klart 
för att aktivera eller slå ifrån larmet – och om det för att aktivera eller slå ifrån larmet – och om det för att aktivera eller slå ifrån larmet – och om det 
inte skulle fungera så behöver man inte fundera på inte skulle fungera så behöver man inte fundera på inte skulle fungera så behöver man inte fundera på 
vad som är fel. Information och åtgärdsvad som är fel. Information och åtgärvad som är fel. Information och åtgärdstext får man i 
klartext direkt på bildskärmen. 

SNABBARE FÖR VÄKTARENARENAREN
En stor fördel för väktaren med R-TOUCH 50 är att en med R-TOUCH 50 är att en med R-TOUCH 50 är att 
han eller hon, om larmet gått, direkt kan se vilken han eller hon, om larmet gått, dirhan eller hon, om larmet gått, dir
detektor som utlöst och snabbt vidta lämplig åtgärd. detektor som utlöst och snabbt vidta lämplig åtgärdetektor som utlöst och snabbt vidta lämplig åtgär
En snabb åtgärd innebär oftast minskad skada.

BÄTTRE FÖR INSTALLATÖREN
R-TOUCH 50 har inbyggda funktioner som under-R-TOUCH 50 har inbyggda funktioner som under-R-TOUCH 50 har inbyggda funktioner som under
lättar för installatören vid besiktning/revision, bland 
annat gångtester med visning av otestade sektioner.

ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG
RCO Security AB | 08-546 560 00 | info@rco.se | www.rco.se
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Som jourhavande låssmed får man vara med om 
mycket. Sivert Olofsson har en lång och gedigen 
yrkeserfarenhet och har mycket att berätta om sina 
utryckningar. 
Sivert Olofsson växte upp i början på 1950-talet på 
en bondgård norr om Östersund i Jämtland. I början 
av 1960-talet fl yttade familjen till Värmdö utanför 
Stockholm. Sivert ville bli guldsmed men det var 
svårt att hitta någon bra lärlingsplats i närheten. 

Men så hittade hans mamma en annons i tidningen 
där Nyberg Lås i Stockholm sökte en låslärling. Det 
var 1964 och Sivert blev lärling på Nybergs Lås 15 
år gammal. Den första tiden fi ck han lära sig mycket, 
bland annat om lås men även om svetsarbeten. 

Efter fyra år var det dags att prova på ett annat 
företag. Det blev Låsman på Södermalm i Stockholm. 
Företaget hade mycket jouruppdrag. 

– Det hände alltid något spännande på jouren. Vi 
gjorde bland annat många öppningar till kändisar. 
En speciell ”kändisöppning” var när jag blev kall-
lad till den forna fi lmstjärnan och sångerskan Zarah 
Leander en sen natt då hon låst sig ute. När jag fått 
upp hennes dörr gav hon mig en kyss som tack! Sånt 
glömmer man inte i första taget, säger Sivert. 

Ja, Sivert är nog den ende låssmeden i Sverige som fått ett 
sådant tack av en världskändis. 

Sivert arbetade många år på Låsman och därefter 
på Kungslås i Stockholm. Men de långa och ofta 
obekväma arbetspassen slet hårt på kroppen och till 
slut, 1982 var han tvungen att sluta arbeta med jour.

– Det var även många otäcka öppningar på jouren 
men man vande sig. Men en kul sak, även om den var 
farlig, var att vi fi ck frifart på 1970-talet och kunde 
köra hur fort vi ville i stan när det var utryckning. Vi 

deltog också i många polisrazzior bland annat mot 
spelklubbar som hade enarmade banditer. De förbjöds 
på 1970-talet och då startades många illegala klubbar 
där folk kunde spela. Vi följde då med polisen och 
borrade upp banditerna, säger Sivert.

Han deltog även i många ”nattstädningsraider” 
där Sivert följde efter lapplisorna som lappade 
felparkerade bilar. Sivert öppnade de ”lappade” 
bilarna så att bärgarna kunde köra bort dem och 
gatustädningen kunde fortsätta. Han öppnade bland 

annat revykungen Kar de Mummas Rolls Royce tre 
gånger. Bilarna kördes till Lilla Essingen där ägarna 
sen fi ck hämta dem. 

– Ja, 1970-talet och jourpassen var en spännande 
tid men 1982 var det sista året jag arbetade med jour, 
kroppen tog slut.

Sivert blev bekant med kollegan Alf Wahlgren och 
bland annat gjorde de en del spännande utlandsresor 
ihop i början på 1980-talet. 

– En kväll ringde Affe och frågade om inte det var 
dags att öppna eget. Han hade hört att Norrtälje Lås 
& Slipservice var till salu. Vi slog till och 1984 blev 
Affe och jag ägare till verksamheten.

Butiken låg i en ruf� g fastighet i Norrtälje centrum som 
skulle rivas och byggas om. Sivert och Affe ville 
låna en lokal av kommunen under byggnationen men 

de fi ck ingen respons där. Men däremot från en byg-
gare som saknade en ”riktig” låssmedsfi rma i staden. 
Byggaren lånade ut en lokal i gamla tågstationen un-
der tiden som en ny butikslokal byggdes. Sivert och 
Alf drev företaget i de lånade lokalerna under 1984-
1985 och sedan fl yttade de in i nya lokaler på Lilla 
Brogatan 4C där de legat sedan dess. 

– När vi tog över var företaget ganska nerkört och 
det behövdes en stor uppryckning, så det blev till att 
sätta full fart från första dagen. 

Bror Nilssons rör i Norrtälje blev första kunden, 
de hade sex garageportar som skulle bytas. Sivert 
och Alf bytte låscylindrar och fi xade allt på 30 minu-
ter. Kunden blev chockad över hur snabbt det gick då 
de tidigare väntat i månader på att få det gjort. Bror 
Nilssons rör är fortfarande en trogen kund! 

Efter sju hårda år var lånen till banken betalda och fi rman 
var skuldfri. Under tiden hade Sivert och Alf anställt 
fl er till fi rman när arbetsuppgifterna blev fl er och 
fl er. 1985 anställde de Lars Spaak, (efter 19 år på 
fi rman startade sedan Lars företaget Spaak Säkerhet 
AB i Norrtälje). Anders började 1994, Tobias 1996, 
Christian 2009 och Joachim 2010.

Hallstaviks pappersbruk blev snabbt en stor kund. 
De fi ck uppdraget tack vare Siverts arbetsglädje och 
glada humör. Nu har företaget en stor kundbredd, allt 
från privatkunder till företag och fastighetsbolag. 

Sivert bestämde tidigt att han skulle sluta arbeta 
vid 57 års ålder men han fortsatte. 

– Arbetet är så roligt, det är min hobby, och man 
lär sig ständigt något nytt. 

Men 2012 så blev det dags att trappa ned och då 
såldes företaget till Tobias, Anders och Christian. 
Nu är Sivert en dag i veckan på fi rman och hjälper 
till.                          ■

50 år i yrket och kysst a

Sivert, Tobias och Joachim.

"Vi deltog också i många 
polisrazzior bland annat mot 

spelklubbar som hade 
enarmade banditer"
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sst av Zarah Leander!

Namn: Sivert Olofsson.
Familj: Fru (sjuksköterska), två 
döttrar och två barnbarn.
Bor: Utanför Norrtälje på en 
jordbruksfastighet med åtta 
hektar mark. 
Intressen: Samlar på prylar, 
gillar jordbruk och har ett stort 
intresse för traktorer. Äger en Vallmet 365. Arbetar 
i skogen, slår ängar och har ett stort friluftsin-
tresse. Stuga norr om Östersund, (hans gamla 
föräldrahem). Älskade att spela golf (handikapp 
6,7) men reumatismen i handleden satte stopp. 
Reumatismen har följt Sivert hela livet och han har 

tillbringat mycket tid på sjukhus på grund av sin 
reumatism under åren, blivit opererad 21 gånger. 

Butiken idag.

Ursprunliga butiken innan ombyggnaden.

Boka redan nu årets skidweekend i Åre den 23 –26 april.

Fyra dagar som lovar dig god mat och skön stämning. För de som vill 
skapa skidhistoria- anmäler sig till att delta i Skutskjutet och kora 
Sveriges snabbaste låssmed. Det vill du inte missa!

Anmälan och mer info om 2015 års fantastiska skidweekend med Kaba 
hittar du på www.kaba.se. Antalet platser är begränsat så vänta inte 
med din anmälan. 

Varmt välkomna!

- Nyckelfräsmaskin för cylinder, bil, mc 
och båtnycklar. 

SILCA 399 EVO

www.prodib.se

Norrtälje Lås & Slipservice
❂ Norrtälje Lås & Slipservice bildades i slutet 
av 1960-talet av Lennart Karlsson. Han bör-
jade med att slipa verktyg för att sedan även 
börja med låsverksamhet i lokalen som fanns 
på Esplanaden. Efter ett antal år kom han till 
Lilla Brogatan 4C. Den 5 mars 1984 köptes 
låsverksamheten av Sivert Olofsson och Alf 
Wahlgren och då bildades istället Norrtälje 
Låsservice AB.

Älskar sin traktor, en Vallmet 365

Butiken i gamla tågstationen.
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Assa AB har nyligen lanserat ARX 
säkerhetssystem med inbrottslarm. 
Säkerhetsinstalltören har träffat 
Matti Kuismin, affärsenhetschef ARX 
på ASSA AB, för att få reda på lite mer 
om den nya produkten.

Text: Mats Moberg | Bild: ASSA AB

Ni lanserade ARX passersystem 2003?
– Ja, det var då en helt ny plattform 
förberedd att klara framtida behov och 
förändringar. Vi ville ta fram en pro-
dukt som var modern, säker och med 
hög kvalitet. Vi ville visa att vi kunde 
vara en pålitlig partner för återförsäl-
jare och slutkunder, säger Matti.

Sedan 2003 har Matti och hans kol-
legor på ASSA använt sig av informa-
tion och synpunkter från kunder samt 
installatörer för att ständigt uppdatera 
och utveckla ARX-produkten.

– Informationen som vi får via våra 
så kallade ERFA-grupper är mycket 
viktig. Vi har träffar i Norge och Sveri-
ge där vi tar del av alla synpunkter och 
önskemål som marknaden har. Det var 
bland annat på ett av dessa möten som 
idén med integration med inbrottslarm 
framfördes. 

Sagt och gjort, ARX utvecklings-
team satte sig ned och började skissa 

på hur en integration skulle utformas. 
–Vi insåg tidigt att utan en god kun-

skap om inbrottslarm skulle det bli 
omöjligt att få fram en bra produkt så 
vi började med att utbilda oss samt ta 
hjälp av externa experter inom områ-
det. 

Snart hade man byggt upp en egen 
kompetens och utvecklingsarbetet 
kunde sätta full fart. Nu ändrades in-
riktningen på produkten från ett pas-
sersystem till att bli ett säkerhetssys-
tem med ett administrativt gränssnitt 
för både passersystem och inbrotts-
larm.

– I vårt arbete hade vi ARX-fi losofi n 
med oss hela tiden; Det ska vara en-
kelt, säkert, ekonomiskt samt öppet för 
fortsatt utveckling, oavsett hur fram-
tida produkter och funktioner utveck-
las. De som i dag redan har ett ARX 
passersystem kan enkelt uppgradera 
detta till ett ARX säkerhetssystem med 
inbrottslarm.

Med master- och slavkort till cen-
tralenheterna kan man bygga ett säker-
hetssystem för både passerkontroll och 
inbrottslarm. 

Befi ntlig hårdvara kan användas och 
enkelt kompletteras med larmkompo-
nenter. Via Secure in- och ut-enheter 
(SIO) kan man ansluta ytterligare de-
tektorer och utgångarna kan även an-

Passersystem ARX – nu med inbrottslarm

ARX säkerhetssystem.

vändas för att styra exempelvis larm-
don. 

I samband med lanseringen av 
ARX säkerhetssy stem introduceras 
även ett antal larmprodukter samt nya 
kapslingar för central- och dörrkon-
trollenheter. De nya kapslingarna är 
inspirerade av Pando-läsarens design. 
Det är möjligt att montera borrskydd 
i kapslingarna så att önskad larmklass 
uppnås.

– Den nya kombinerade online-
läsaren och manöverpanelen Pando 
Display kan användas som läsare/
manöverpanel till en dörrmiljö eller 
som fristående manöverpanel vid ex-
empelvis en övervakningscentral för 
att hantera larm. Med Pando så be-
höver kunden inte vara låst till enbart 
en kortteknologi då Pandon kan 
hantera två olika teknolo-
gier samtidigt.

Det var inte enbart pro-
jektgruppen ARX som 
fi ck en inbrottslarmsut-
bildning?
– Vi höll en djupgående utbild-
ning, nästan lika omfattande som 
den för Behörig Ingenjör Inbrotts-
larm, för ett 50-tal anställda för att 
bygga upp en bred kunskap. Det 
är viktigt att vi som arbetar med 
ARX och de som arbetar med sup-
port till installatörer och slutkun-
der har god kunskap för att kunna 
svara på frågor och lösa alla even-
tuella problem som kan uppstå.

2012 införde ASSA certifi ering 
av återförsäljare till ARX, så kall-
lade CAP återförsäljare. Nu fi nns 
det 43  certifi erade installatörsfö-
retag, sammanlagt över 100 tek-
niker på dessa företag har under 
november i år gått en gedigen 
utbildning i ARX säkerhetssystem 
med inbrottslarm.   ■

AB Begelås etablerades 1945. Företaget med åtta medarbetare har  
huvudsakligen uppdrag i centrala Stockholm. Våra uppdragsgivare är 

företag och bostadsrättsföreningar. Utöver vanliga låsinstallationer  
har vi många uppdrag inom följande elektroniska områden;  

Motorlås, kodlås, passersystem, porttelefoner och dörrautomatik.

Vi söker dig som har minst tre års yrkeserfarenhet  
och som gärna innehar Gesäll / Mästarbrev.

Du kommer mest utföra installationer hos våra kunder  
och måste därför vilja jobba självständigt,  

vara serviceinriktad och ha körkort. 

Möjligheter till extrainkomster via jourtjänst finns.

Är du intresserad kontakta 

AB Begelås, Dan Delleborn  
Telefon 08-34 08 50 eller 070-543 44 56  

E-post dan@begelas.se 
www.begelas.se

Är du vår nya låssmed?

Matti Kuismin, 
affärsenhetschef 
ARX på ASSA AB.



Nu lanserar DORMA en ny lösning för användning 
av panik- och utrymningsbeslag  i kombination 
med dörrautomatik och passersystem. Till skottet 
i  sorti mentet heter PHM och är en motor till 
utanpå liggande panik- och utrymningsbeslag.

Läs mer på dorma.com

 KOMBINERA MERA
—
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Nästan ett år har gått sedan vi besökte 
Maria och Linda på Sanibox AB vid Sickla 
Strand i Nacka. Då hade de precis startat 
upp försäljningen av den senaste Myntau-
tomaten, byggd på en ny innovativ digital 
plattform. Nu har produkten funnits på 
markanden i drygt ett år och Maria och 
Linda är mycket nöjda med det positiva mottagandet 
myntautomaten fått hos återförsäljare och kunder.

– Inte ett klagomål så här långt, säger Maria. 
– Myntautomaten har fungerat felfritt oavsett miljö 
och användningsområde, fyller Linda på. 

Myntautomaten sköter kundens betallösningar och 
fi nns i dag i drift på bland annat bibliotek, gallerior, 
bensinstationer, restauranger och offentliga toaletter 
runtom i landet. Det fi nns tre olika varianter, Guld+, 
Guld samt Silver. Guld+ varianten har bland annat ett 
inbyggt relä så att den kan styra belysningen i ett ut-
rymme, bra ur energisynpunkt. Med Guld+ kan man 
även styra dörrautomatiker, lämpligt till exempel för 
handikapptoaletter. Samtliga varianter av Myntauto-
maten har en inbyggd så kallad ”watchdog” som ser 

Sanibox AB – ett år senare

Maria och Linda.

Till vänster Sanibox myntränna med display och räkneverk Till höger 
Sanibox myntränna utan display.

Ur Säkerhetsinstallatören 4-2013.

till att enheten startar om vid ett 
eventuellt strömavbrott.

I Guld+ och Guld varianterna 
fi nns det ett elektroniskt räkne-
verk som inte kan manipuleras. 
Räkneverket håller koll på antal 
mynt, valörer, SMS- och kortbe-
talningar, gratisbesök samt hur 

många totala öppningar som skett. På en display 
inne i boxen kan innehavaren enkelt kolla om be-
lopp i myntkassetten stämmer med det antal mynt 
och de olika valörer som stoppats i automaten. Ingen 
behöver längre misstänka eventuella stölder ur kas-
setten. Men om man anser att man har bra kontroll 
på intäkterna, kan man välja Silvervarianten som är 
tillverkad utan räkneverk.

De båda systrarna har sannerligen inte legat på latsidan under 
det senaste året.

– Det har varit ett hårt men också ett mycket gi-
vande arbete under året som gått, med massor av 
nya erfarenheter, feedback och nya kontakter, säger 
Maria. Nytt sedan sist är bland annat att det numera 
går att betala med kreditkort i automaten, från bör-
jan var det mynt, pollett eller SMS som gällde som 
betalningsmedel. 

– Kunders betalningsbeteenden förändras och vi 
måste vara öppna för alla alternativ. Vi har även pro-
dukten förberedd för NFC men fortfarande är tek-
niken inte riktigt mogen för att säkerställa att pen-
ningtransaktioner kan ske helt säkert. (Near Field 
Communication är en överföringsmetod för kon-
taktlöst utbyte av data över korta sträckor med till 
exempel en mobiltelefon). Linda och Maria arbetar 

tätt ihop med konsulter inom IT-säkerhet för att ga-
rantera att olika betalningsmetoder sker på ett kon-
trollerat och säkert sätt.

Ett stort fokus för Maria och Linda är att få produkten pa-
tentskyddad och att hitta vägar ut på marknader utan-
för Sverige.

– Ja, vi har nu en PCT-ansökan (global patentan-
sökan) ute och produkten är under så kallad Patent 
Pending för att undvika att någon kopierar vår unika 
lösning. Vi tittar också på vilka möjliga kanaler vi 
kan använda för att kunna nå ut med produkten i fl er 
länder, säger Linda.

Under resans gång har systrarna blivit allt mer 
övertygade om att deras unika avläsningsteknik i 
myntrännan inte enbart är gångbar i deras Sanibox 
Myntautomat.

– Tekniken kan användas inom en mängd olika 
områden och att identifi era dessa möjliga områden 
är något vi också tittar på, säger Maria.

Men prioritet ett är fortfarande myntautomaten och dess 
funktion. Kvalitet på produkten samt support till 
återförsäljare och slutkunder är absolut det vikti-
gaste. 

–Vi rusar försiktigt och aktar oss för att ta för stora 
steg åt gången. En stabil produkt och nöjda kunder 
är avgörande för oss, och tillverkning i Sverige en 
självklarhet, för att vi ska ha kontroll på kvalitet, le-
veranser och funktion.

Maria och Linda använder uteslutande låssmeder som återför-
säljare av produkten, det fungerar perfekt och vi har 
ett jättebra samarbete. 

Ur Säkerhetsinstallatören 4-2013.

till att enheten startar om vid ett 
eventuellt strömavbrott.

fi nns det ett elektroniskt räkne-
verk som inte kan manipuleras. 
Räkneverket håller koll på antal 
mynt, valörer, SMS- och kortbe-

FÖRETAGET  Sanibox

”Made in Sweden” är ledordet när Säkerhets-
installatörens resande reporter en solig höstdag 
träffade två mycket ”taggade” entreprenörer och 
systrar på familjeföretaget Sanibox AB i Sickla 
Strand, strax söder om söder i Stockholm.

      
Systrarna Maria Garelius och Linda Sanctuary, VD respektive styrelseordförande i företaget Sanibox AB, är stolta samtidigt som de känner en stor vörd-nad och ett stort ansvar, när de nu fortsätter att ut-veckla det företag som startades av deras farfar och sedermera drivits av deras far. 

1949 startade farfar Nils verksamheten när han fick en snilleblixt och såg till att få agenturen på en me-kanisk myntautomat. Produkten blev snabbt mycket populär bland annat på offentliga toaletter i väntsalar på järnvägs- och busstationer med mera. De flesta av oss har någon gång ute på stan träffat på produkten då vi hamnat i en ”nödsituation” och ivrigt grävt i fickan efter småmynt för att undvika pinsamheter. 

Produkten rullade på och fler och fler kunder uppskattade både funktionen och driftsäkerheten på den meka-niska automaten. Nils insåg tidigt vikten av genuint hantverk och la mycket kraft på att kvalitetssäkra både leverantörer och slutprodukt, något som fortfarande är ledstjärnan för Maria och Linda.Med den sinnrika produkten kunde man nu äntligen få ordning på ”okynnesspringet” på bekvämlighetsinrättningar runt om i landet. Produk-ten fortsatte att vinna marknad och snart även i 

miljöer utanför bekvämlighetsinrättningar.Nils son Claes, som studerade till civilingenjör inom ellära, började som nyexaminerad civilingenjör på företaget och satte genast i gång med att utveckla den elektromekaniska myntautomaten som lanserades på slutet av 1960-talet. En ännu mer revolutionerande uppfinning då elektromekanik inom låsindustrin på den tiden var något ganska sällsynt. 
Claes myntautomat innebar att man nu kunde placera själva myntinkastet bredvid dörren och sända en elektrisk ”öppna-signal" till låset. Claes tog så 

småningom över företaget och utvecklade så väl produkten som samarbetet med landets låssmeder som än i dag är den viktigaste säljkanalen för företaget.Nu kan inte historien sluta här, då blir det ju ingen artikel om familjeföretaget Sanibox! 

Var lugn! Claes insåg sitt ansvar och så småningom fanns det två mycket kompetenta arvtagare till företaget, döttrarna Maria och Linda, som tidigt fostrades i företaget. Den största delen av deras lediga tid från skolan, lov med mera tillbringade de på företaget och de båda systrarna lärde sig snart var det innebär att driva ett företag. 
Efter studier och en tid i andra karriärer tog de så för snart fem år sedan över Sanibox AB efter pappa Claes. I sann entreprenörsanda satte de genast i gång med att utveckla nästa generations myntautomater. – Riksbanken aviserade att det skulle komma nya mynt inom ett par år. Linda och jag såg det som ett utmärkt tillfälle till att utveckla produkten, säger Maria.  

– En ny digital och flexibel produkt som kunde möta de nya krav som teknikutvecklingen och dagens moderna uppkopplade samhälle ställer, säger Linda.
– Kunderna kommer att ställa allt högre krav på funktion och flexibilitet hos produkter i framtiden, jag kanske vill betala med min mobil i stället för med mynt. Mynten ändras och vi blir allt mer internationella och jag kanske vill betala med Euro eller någon annan valuta. Möjlighet till SMS-betalning har vi redan i dag men det kommer säkert att krävas att vår produkt ska acceptera 

Systrar med härlig framåtanda  – först Sverige sedan världen!

www.prodib.se

- Cylindermaskin för bil, mc och 
båtnycklar med optisk läsare.
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andra betalningsmedia i framtiden. Därför har vi nu utvecklat en ny plattform som är förberedd för olika scenarier och som vi enkelt kan anpassa efter kundernas och marknadens kommande krav, säger Maria. 

Ja, som Maria berättar är den nya Saniboxens plattform utvecklad för att vara mer flexibel och lättare att anpassa efter ändrade beteenden hos oss konsu-menter. 
I den nya svensktillverkade produkten man nu lanserar är bland annat själva scanningen av mynt/pollett helt unik och därför har Maria och Linda patentsökt tekniken. 
Men i början av november kunde vi läsa att Riksbankens nya 5-kronors mynt var väldigt likt den Danska 10-kronan i storlek och form. Ställer det till några problem för Sanibox?
– Detta är inget problem för vårt nya unika patentsökta scanningssystem. Systemet känner av den minsta lilla olikhet på mynten och någon risk för sammanblandning finns inte, svarar Maria.

I den nya Saniboxen har Maria och Linda även byggt in andra nya funktioner, till exempel finns det nu ett elektroniskt räkneverk som inte kan manipuleras. Räkneverket håller koll på antal mynt, valörer, SMS-betalningar, gratisbesök samt hur många totala öppningar som skett. 
På en display inne i boxen kan innehavaren enkelt kolla om belopp i myntkassetten stämmer med 

det antal mynt och de olika valörer som stoppats i automaten. Ingen behöver längre misstänka eventuella stölder ur kassetten. 
Men om man anser att man har bra kontroll på intäkterna, kan man välja varianten som är tillverkad utan räkneverk.
Själva mekaniken för mynt/polletthanteringen i automaten har också förfinats och det ligger många timmars utveckling och testning bakom materialval och utformning av myntrännan så att inga oönskade objekt eller ”smutsiga” mynt ska sätta automaten ur funktion.

Säljkanalen för Sanibox har sedan starten 1949 varit låssmeder runt om i landet. 
– Ja farfar och pappa har alltid sagt att det är de bästa ambassadörerna för våra produkter, vilket vi verkligen kan intyga. Ärliga, nyfikna och alltid lika roliga att ha kontakt med, säger Maria.
 

Både Maria och Linda utstrålar tillförsikt och framåtanda och nu när den svenska marknaden sedan länge är bekant och bekväm med produkten så börjar de nu så smått att fundera på världen utanför.
– Vi har nu en ambition att stegvis introducera vår produkt även internationellt. Redan från starten, på farfars tid, har det funnits förfrågningar och kunder även utanför Sverige men vi har aldrig på allvar bearbetat den marknaden. Men nu känner vi att det är dags att på allvar satsa även utanför landet, säger Maria.

Ja, som man säger ”först Sverige sedan världen”, 

verkar vara rätt signum på de båda systrarnas ambitioner. 
Vi ser med spänning fram emot deras satsningar och nya produkter och får all anledning att fortsatt följa Marias och Lindas fortsatta företagande.        n

Systrarna Maria Garelius och Linda Sanctuary, VD respektive styrelsordförande i familjeföretaget Sanibox AB.

Sanibox myntautomat.
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❂ Systrarna Maria och Linda, VD respektive styrelseordförande i företaget 
Sanibox AB, är stolta. Samtidigt känner de en stor vördnad och ett stort ansvar, 
när de nu fortsätter att utveckla det företag som startades av deras farfar och 
sedermera drivits av deras far. 1949 startade farfar Nils verksamheten när han 
� ck en snilleblixt och såg till att få agenturen på en mekanisk myntautomat 
Produkten blev snabbt mycket populär bland annat på offentliga toaletter i 
väntsalar på järnvägs- och busstationer med mera. De � esta av oss har någon 
gång ute på stan träffat på produkten då vi hamnat i en ”nödsituation” och 
ivrigt grävt i � ckan efter småmynt för att undvika pinsamheter. 

Produkten rullade på och � er och � er kunder uppskattade både funktionen 
och driftsäkerheten på den mekaniska automaten. Nils insåg tidigt vikten av 
genuint hantverk och la mycket kraft på att kvalitetssäkra både leverantörer 
och slutprodukt, något som fortfarande är ledstjärna för Maria och Linda.

Ringens köpcentrum i Stockholm myntautomaten styr passergrind.

Maria provar kortläsaren till myntautomaten på Ringens Köpcentrum.

– Farfar och pappa har alltid sagt 
att det är de bästa ambassadörerna 
för våra produkter, vilket vi verkligen 
kan intyga. De ärliga, nyfi kna och all-
tid lika roliga att ha kontakt med. De 
verkar uppskatta att vi är ett litet före-
tag med korta beslutsvägar och att vi 
snabbt kan agera och svara på eventu-
ella frågor.

– Efter den förra artikeln i Säker-
hetsinstallatören blev det en hel del 
nya kontakter och många uppmunt-
rande kommentarer, speciellt verkar 
det vara uppskattat att vi, två systrar, 
fortsätter att utveckla det som farfar 
och pappa startade.     ■

A4
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ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Cylinderserierna bygger på beprövad teknologi för hög  
driftsäkerhet, samtidigt som de har förstärkts för att möta ökade 
krav på säkerhet och manipulation. En nykonstruerad  
rundcylinder ger en brythållfasthet i särklass.

ASSA Triton är avsedd för kommersiella och offentliga fastigheter. 
Cylindrarna finns i tre nivåer; med CLIQ®-teknologi, som högsäker-
hetscylinder och som systemcylinder.

ASSA Neptun passar för flerbostadsmarknaden. Här erbjuds 
funktionscylindrar för att kunna säkra allt från entrédörrar och 
lägenhetsdörrar till postboxar och cykelförråd.

Läs mer på assa.se eller ring 016-17 70 00

ASSA Triton och 
ASSA Neptun
ASSA Triton och  
ASSA Neptun

Nya cylinderserier som 
säkrar alla fastigheter
Nya cylinderserier som 
säkrar alla fastigheter

ASSA Triton för kommersiella fastigheter 
och ASSA Neptun för flerbostad

Sanibox innovativa patenterade myntränna med 
display.

Kvalitetssäkring en ledstjärna



Låssmeden i Umeå AB har under de senaste fyra 
åren genomgått en kraftig förnyelse och dessutom 
expanderat till att vara verksamt på tre orter.

– Det har varit en otroligt stimulerande och utma-
nande uppgift för mig att överse denna resa. Hela or-
ganisationen har varit engagerad och positiv i arbetet 
och det har gjort att förändringarna kunnat stadga sig 
på ett stabilt och betryggande sätt. Vi på Låssmeden 
har alltid varit måna om att belysa möjligheter och 
problem, komma med åtgärdsförslag men framfö-
rallt att lyssna på varandra. Det har varit en kraftig 
medvind för mig som ledare och kommer att vara 
detta även för min efterträdare, säger nuvarande 
VDn Martin Järbur.

Martin kommer att ta studieledigt och fl ytta ner till Stock-
holm första halvåret av 2015 för att genomföra sitt 
examensarbete mot att bli civilekonom.

– Jag och min fru är också väldigt glada över att vi 
väntar barn i april. Det medför även att jag planerar 
att vara föräldraledig stora delar av det som är kvar 
av 2015. Examensarbete och föräldraledigheten gör 
det svårt för mig att samtidigt ge rollen som VD det 
engagemang och den tid som Låssmeden och dess 
intressenter förtjänar. Malin som kommer att efter-
träda mig har varit tilltänkt som VD för Låssmeden 
sedan 2010. Planerna och förberedelserna för detta 
skifte har därför pågått under en längre tid. Malin har 
varit verksam i branschen sedan början av 2000-ta-
let. I dag arbetar hon som som platschef för vår 
största verksamhet samtidigt som hon är ansvarig för 
ekonomin och HR. Hon har tveklöst de kvalifi katio-
ner som rollen kräver, både kompetensmässigt och 
erfarenhetsmässigt men hon har dessutom en mycket 
god känsla för affärsmässighet och etik.

Under sin sista tid som VD kommer Martin och 
ledningen att fokusera på att göra övergången för 
Malin så optimal som möjligt. Det vill säga att det 
som i dag fungerar utmärkt består samt att det oänd-

liga arbetet med att hitta och optimera delar som kan 
bli bättre fortsätter, allt eftersom världen förändras. 

– Jag kommer troligtvis inte att fl ytta tillbaka till 
Norrland efter min examen, vilket egentligen är min 
egna personliga förlust. För Låssmeden fi nns i stort 
sett bara fördelar. Malin är väl känd och har goda re-
lationer med samtliga i personalen och merparten av 
våra kunder, leverantörer, partners och andra intres-
senter. Malin kommer även in med vana och känsla 
för organisationen samtidigt som hon till skillnad 
från mig inte redan drivit igenom större delen av 
sitt idébatteri för företaget. Jag är övertygad om att 
Malin passionerat och ansvarsfullt kommer att leda 
Låssmeden, våra kunder, personal och leverantörer 
samt övriga intressenter in i en mycket säker och 
god framtid, säger Martin.

Det är många som har frågat och undrar över vad 
Martin ska arbeta med i min framtid. 

Jag avser att vara aktiv i styrelsearbetet för Lås-
smeden och under 2015 börja undersöka vilka möj-
ligheter jag har att hitta ett stimulerande och utma-
nade arbete i säkerhetsbranschen, med utgångspunkt 
ifrån Stockholm.

VD-skiftet hos Låssmeden i Umeå kommer nu inte som en nyhet.
– För mig har det varit självklart att ta vid rollen 

som VD. Precis som Martin tidigare har nämnt så 
var det planerat redan år 2010. Då jag samma år blev 
förälder för andra gången valde jag att vara mamma-
ledig en tid vilket medförde att karriären helt enkelt 
fi ck vänta. Det tycker jag i dag har haft många posi-
tiva effekter! säger Malin.

Att ta vid efter Martin tycker Malin känns tryggt 
och väldigt inspirerande. 

– Hans arbete med de stora omstruktureringar och 
Låssmedens etableringar på ytterligare två orter gör att 
jag med stor inspiration kan driva företaget vidare. 

De förändringar som skett löpande de senaste åren 
har förbättrat för såväl personal som kunder. Att nu 
bibehålla företagets redan utvecklade strukturer gör 
det lätt att fokusera på framtiden enligt Malin.

– Jag kommer inledningsvis koncentrera mig på 
den förestående utvecklingen av företagets mark-
nadsposition genom att fortsätta marknadsföra Lås-
smeden som det självklara valet som helhetsleveran-
tör för säkerhetsprodukter och tjänster. Mina idéer 
kommer inom rimlig tid att få växa fram i företagets 
fortsatta utveckling.

– Min ambition är att bibehålla vårt gynnsamma 
arbetsätt som vi i dag har då det skapar förtroende 
för företaget vilket i förlängningen leder till ökad 
tillväxt. 

Genom att fortsätta skapa långsiktiga och totalekonomiskt 
optimala lösningar för våra kunder ser Malin positivt 
på företagets lönsamhet och framtida utveckling.

– Då jag har varit i aktiv i branschen sedan 2002 
har jag skapat ett brett kontaktnät bland såväl 
branschfolk som kunder som jag framöver kommer 
ha stor nytta av. Jag har även fått ett stort förtroende 
från medarbetarna i företaget vilket både känns vik-
tigt och hedrande för mig. Genom att bland annat 
satsa på medarbetarna och vår gemensamma arbets-
miljö kommer vi tillsammans ytterligare förbättra 
verksamheten och vår breda kompetens, vilket enligt 
mig, är en vital del för hög kvalitet, säger Malin.    ■
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FÖRETAGET  Låssmeden i Umeå AB

Malin Höök ny VD för 
Låssmeden i Umeå AB

Malin och Martin utanför butiken i Umeå.

Nyckelpersoner i VD-bytet!



FÖRETAGET  PAS Card och Nexus

Den 11 september invigde PAS Card och 
Nexus sina nya gemensamma lokaler 

på Telefonvägen 26 i Telefonplan i Stockholm. 

Text & foto Susanne och Sara

Vi gäster möttes med blå matta, blåa ballonger och 
champagne innan vi visades runt i de fantastiskt 

fi na och fi xade lokalerna, varje detalj i inredningen 
var väl genomtänkt för att passa företagen. Efter 
invigningstal och bandklippning av Freddie Parr-

man, vd på PAS Card och Peter Gille, koncernchef 
på Nexus fortsatte festen 

med mingel, god mat och dryck, liveband, 
stå upp are, DJ och dans!

Stort tack för ett trevligt kalas 
och lycka till era nya lokaler!

Nu 
fl yttar 
vi ihop

Vilken invigningsfest!

Vy över den stora produktionshallen där kort och underlag tas 
fram.

Trängsel vid scenen när tal och uppträdaden drog i gång. Simon Thomas Nexus provar den nya blåa mattan.

Produktionschef Daniel Berg visade hur korten tas fram.

Lukas Grimfors konsult på Nexus här med Erik Fahlander från Swe-
sec samt Susanne från SLR.

Freddie Parrman hälsade alla välkomna och berättade om samarbetet med Nexus och namnbytet.

Det blev en stor uppslutning då många ville komma och se de nya 
lokalerna.

Bra tryck på bandet som underhöll gästerna.
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Vad är ISO 9001? 

Vi är Sveriges ledande säkerhetsföretag!
Våra medlemsföretag har en bred utbildning och ett gediget kunnande. Medlemsföretagen � nns över hela landet och din närmsta 
säkerhetspartner hittar du här. Våra etiska regler garanterar en god service till en mycket hög kvalitet.

Certi� erad anläggar� rma Lås SSF 1040        ISO 9001 och ISO 14001        ISO 9001        FR 2000

'Vi är Sveriges ledande  s
SLR Auktorisation 
Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget 
uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt 
tagit fram. Bland annat ska det fi nnas bevis på 
yrkes kunskap genom mästar- och gesällbrev, 
SLRs etiska regler ska följas, licenser från 
tillverkare måste fi nnas och butik och lokaler 
måste uppfylla gällande skyddskrav. Anlita 
alltid en auktoriserad Låssmed!

Vad är ISO 9001? 
ISO 9001 är en internationell standard som rör kva-
litetsledning och gäller för alla organisationer inom 
alla branscher och verksamheter. Den innehåller 
åtta huvudämnen:

✔ Kundfokus 
✔ Ledarskap 
✔ Medarbetarnas engagemang 
✔ Processinriktning 
✔ Systemangreppssätt för ledning 

✔ Ständiga förbättringar 
✔ Faktabaserade beslut 
✔ Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer.       

Vad är ISO 14001? 
ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåller 
de viktigaste kraven för att identifi era, kontrollera, 
systematisera och bevaka miljöpåverkan inom or-
ganisationer, samt hur ledningen och förbättringen 
av systemet sköts. 

 Certi� erad anläggar� rma Lås SSF 1040      Certi� erad inbrottslarm� rma      Certi� erad brandlarms� rma          

Alla SLRs medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev och har en bred utbildning och ett gediget kunnande.
säkerhetspartner hittar du här. Våra etiska regler och krav på Mästarbrev, garanterar en god service till en myck

      Alingsås Lås & Larmservice AB ALINGSÅS www.alas.se

      Låsinväst Svenska AB (� lial) ANGERED www.lasinvast.se

      Bergs Låsverkstad AB BANDHAGEN www.bergslas.se

      Låssmeden AB  BODEN www.lassmedboden.com

      Direct Larm & Lås AB BORÅS www.directlarm.se

      Lås & Slipexperten, AB BORÅS www.lasslip.se

      LåsTeam AB BORÅS www.lasteam.se

      Alviks Lås AB BROMMA www.alvikslas.se

      Bromma Lås AB BROMMA www.brommalas.se

      Täby Danderyds Lås AB (� lial) DANDERYD www.danderydslas.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) ENKÖPING www.swesafe.se

      Låsmästarna i E-tuna AB ESKILSTUNA 

      S:t Erik Lås AB (� lial) ESKILSTUNA www.stlas.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) ESKILSTUNA www.swesafe.se

      Great Security Sverige AB  FALKENBERG www.greatsecurity.se

      Wikströms Lås Protectum AB  FALKENBERG www.protectum.nu

      Vadsbolås AB (� lial) FALKÖPING www.vadsbo.com

      Falu Lås & Nyckelservice AB FALUN www.falulas.se

      Farsta Lås AB FARSTA www.farstalas.se

      Nyckelkedjan, AB (� lial) FINSPÅNG www.nyckelkedjan.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) FLEN www.swesafe.se

      Punctum Lås & Larm AB (� lial) GNESTA www.punctumlas.se

      Lås Larmteknik Värmdö AB GUSTAVSBERG www.laslarmteknik.se

      Låsab Lås- & Larmservice AB GÄLLIVARE www.lasab.se

      Låscity i Gävle AB GÄVLE www.lascity.se

      Lås & Nyckel i Gävle AB GÄVLE www.nyckel.nu

      Låstjänst Alarm AB GÄVLE www.lastjanst-alarm.se

      Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB GÖTEBORG www.gbglas.se

      Låfa, AB GÖTEBORG www.lafalas.se

      Låset i Centrum HJK AB GÖTEBORG www.lasetgbg.se

      Låsinväst Svenska AB GÖTEBORG www.lasinvast.se

      Låssmeden S Alexandersson AB GÖTEBORG www.lassmeden-sa.se

      Låsspecialisten AB GÖTEBORG www.lasspecialisten.com

      Majornas Låssmed AB GÖTEBORG 

      Martin Mattson & Co Eftr AB GÖTEBORG www.martinmattsson.com

      Nokas Låsteknik i Göteborg AB GÖTEBORG www.nokas.se

      SafeTeam i Sverige AB GÖTEBORG www.safeteam.se

      SafeTeam i Sverige AB (� lial) GÖTEBORG www.safeteam.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) GÖTEBORG www.swesafe.se

      Södra Vägens Låsservice AB GÖTEBORG www.sodravagenslas.se

      Halmstad Låsservice AB HALMSTAD www.halmstad-lasservice.se

      Lås & Larmspecialisten AT AB HALMSTAD www.las-larm.com

      Brandbergens Låshörna AB HANDEN www.lashornan.se

      Haninge Lås AB HANINGE www.haningelas.se

      Gränslås Service AB HAPARANDA 

      Låsmekano Säkerhetscenter AB HELSINGBORG www.lasmekano.se

      Lås & Trygghet AB HELSINGBORG www.las-trygghet.se

      Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB HELSINGBORG www.obergs.com

      Lås-Arne Malmström AB HUDDINGE www.las-arne.se

      Aspuddens Lås - Låstjänst HB HÄGERSTEN www.lastjanst.com

      Bysmeden Lås AB HÄGERSTEN www.bysmeden.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) HÄGERSTEN www.swesafe.se

      Västberga Lås AB HÄGERSTEN www.vastbergalas.se

      Nylunds Lås AB HÄRNÖSAND www.nylundslas.se

      Vällingby Låsservice AB HÄSSELBY www.vallingbylas.se

      Hässleholms Låssmed AB HÄSSLEHOLM www.hlmlassmed.se

      Allans Lås & Larm AB HÖRBY www.allanslas.se

      Sickla Låsteknik AB JOHANNESHOV www.sicklalasteknik.se

      Järfälla Låsservice, AB JÄRFÄLLA www.jarfallalasservice.se

      Norrlås, AB JÄRFÄLLA www.norrlas.se

      Yxhage Lås & Europalarm AB (� lial) JÖNKÖPING www.yxhage.se

      Yxhage Lås & Europalarm AB JÖNKÖPING www.yxhage.se

      Kalmar Låsservice AB KALMAR www.kalmarlas.se

      WB Lås AB KALMAR www.wblas.se

     Blekinge Lås & Larmteknik AB KARLSHAMN www.blekingelas.se

      Ekbergs Låsservice eftr AB KARLSKOGA www.ekbergslas.se

      Karlskrona Låsservice AB KARLSKRONA www.kna-las.nu

      Swesafe AB (Publ) (� lial) KARLSTAD www.swesafe.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) KATRINEHOLM www.swesafe.se

      Lås� xarna i Kiruna AB KIRUNA www.las� xarna.se

      Bysmeden Lås AB (� lial) KISTA www.bysmeden.se

      Låssmeden i Kramfors AB KRAMFORS www.lås-smeden.se

      Citylåset AB KRISTIANSTAD www.citylaset.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) KRISTIANSTAD www.swesafe.se

      Låsmästarn i Värmland AB KRISTINEHAMN www.lasmastarn.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) KUMLA www.swesafe.se

      Kungsbacka Låsservice AB KUNGSBACKA www.kungsbackalas.se

      Sotenäs Låsservice AB KUNGSHAMN www.sotenaslas.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) KÖPING www.swesafe.se

      Lerums Lås & Larmservice, AB LERUM www.lll.se

      Lidingö Lås & Larm AB LIDINGÖ www.lidingolas.se

      Vadsbolås AB (� lial) LIDKÖPING www.vadsbo.com

      AB Allmänna Lås i Limhamn LIMHAMN www.allmannalas.se

      Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB LINDESBERG 

      Lås & Nycklar i Linköping AB LINKÖPING www.lasochnycklar.se

      RTS Lås & Larm AB LINKÖPING www.rtslasochlarm.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) LINKÖPING www.swesafe.se

     Luleå Låskonsult, AB LULEÅ www.lulealaskonsult.se

      All-Round Låsservice AB LUND www.allroundlas.com

      Swesafe AB (Publ) (� lial) LUND www.swesafe.se

      Låssmeden i Umeå AB (� lial) LYCKSELE www.lassmeden.com

      Bengtssons Låsservice AB MALMÖ www.bengtssonslasservice.se

      Låscentralen E. Borgström AB MALMÖ www.lascentralen.se

      Nokas Lås-Aktuellt, AB MALMÖ www.nokas.se

      SafeTeam i Sverige AB (� lial) MALMÖ www.safeteam.se

      Safeteam Lås-Borgström i Malmö AB MALMÖ www.lasborgstrom.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) MALMÖ www.swesafe.se

      Mälardalens Säkerhetscenter AB MARIEFRED 

      Vadsbolås AB MARIESTAD www.vadsbo.com

      Säkerhetstjänst i Markaryd AB MARKARYD www.sakerhetstjanst.se

      Axet Lås i Mjölby AB MJÖLBY 

      Swesafe AB (Publ) (� lial) MOTALA www.swesafe.se



erhetsföretag!
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i är Sveriges ledande  säkerhetsföretag!
Vad är FR2000? 
I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö i 
FR2000 liknande de som ställs i ISO 9001 respek-
tive ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 14001 
är internationallt erkända standarder för många 
branscher är FR2000 branschanpassat till bland an-
nat Låssmedsföretag och innehåller även lagkraven 
på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för 
kompetensförsörjning och kravet på en övergri-
pande verksamhetsbeskrivning. 

Certifi ering 
Vissa certifi eringar avser företag, andra deras led-
ningssystem och vissa avser enskilda personer. Ofta 
fi nns ett samband, till exempel att ett företag måste 
ha ett visst antal anställda eller en viss andel av de 
anställda som har en viss personcertifi ering för att 
erhålla företags- eller systemcertifi ering. Certifi ering 
av ledningssystem, produkter och personer för SLR 
företag görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) 
certifi eringsorgan, så kallad tredjeparts certifi ering.

rma           Certi� erad CCTV � rma      ISO 9001 och ISO 14001      ISO 9001     FR 2000    

 och har en bred utbildning och ett gediget kunnande. Medlemsföretagen finns över hela landet och din närmsta 
 garanterar en god service till en mycket hög kvalitet.

      Nyckellås AB MÄRSTA 

      Mölndals Låsservice AB MÖLNDAL www.molndalslas.se

      SafeTeam i Sverige AB (� lial) MÖLNDAL www.safeteam.se

      IT Installationsteknik Sverige AB NACKA www.it-s.se

      Nacka Lås & Larm AB NACKA www.nll.nu

      Lås & Nycklar i Norrköping AB NORRKÖPING www.lasonycklar.se

      Låssmeden i Norrköping AB NORRKÖPING www.lassmeden.se

      Norrköpings Låsverkstad AB NORRKÖPING www.norrkopingslasverkstad.se

      Nyckelkedjan, AB NORRKÖPING www.nyckelkedjan.se

      Swesafe AB (Publ)(� lial) NORRKÖPING www.swesafe.se

      Norrtälje Låsservice AB NORRTÄLJE www.ntjlas.se

      Spaak Säkerhet AB NORRTÄLJE www.spaaksakerhet.se

      Nybro Lås AB NYBRO www.nybrolas.se

      Punctum Lås & Larm AB (� lial) NYKÖPING www.punctumlas.se

      Södertörns Lås AB NYNÄSHAMN www.sodertornslas.se

      Sjögrens Lås & Brandskydd AB OSKARSHAMN www.sjogrenslas.com

      Låsmekaniska i Piteå AB PITEÅ www.lasmekaniska.com

      Vadsbolås AB (� lial) SKARA www.vadsbo.com

      Stanley Security Sverige AB SKARPNÄCK www.stanleysecuritysolutions.se

      Axlås AB (� lial) SKÄRHOLMEN www.axlas.com

      Vadsbolås AB (� lial) SKÖVDE www.vadsbo.com

      Gerts Lås & Larm AB SOLLENTUNA www.gertslas.se

      Norra Stationen Lås & Larm AB SOLLENTUNA www.abatronic.se

      Schneider Electric Sverige AB SOLLENTUNA www.schneider-electric.se

      Sollentuna Lås (� lial) SOLLENTUNA www.vallentunalas.com

      Axlås AB (� lial) SOLNA www.axlas.com

      Råsunda Låsservice AB SOLNA www.rasundalas.se

      Spånga Lås AB SPÅNGA www.spangalas.se

      SafeTeam i Sverige AB (� lial) STENUNGSUND www.safeteam.se

      Axlås AB (� lial) STOCKHOLM www.axlas.com

      Axlås AB STOCKHOLM www.axlas.com

      Begelås, AB STOCKHOLM www.begelas.se

      Brandts Lås & Nyckelservice STOCKHOLM www.lasochnyckel.se

      Corells Lås AB STOCKHOLM www.corellslas.se

      Hornsplans Lås AB STOCKHOLM www.hornsplanslas.se

      Karla Låsservice AB STOCKHOLM www.karlalas.se

      Kungsholms Låsservice AB STOCKHOLM www.kungsholmslas.se

      Kungslås AB STOCKHOLM www.kunglas.se

      Lindells Låsservice AB STOCKHOLM 

      LS Svensk Larmteknik AB STOCKHOLM www.svensklarmteknik.se

      Låsborgen AB STOCKHOLM www.lasborgen.se

      Låscentrum AB STOCKHOLM www.lascentrum.se

      Låskompetens i Stockholm AB STOCKHOLM www.laskompetens.se

      Låsmakarna AB STOCKHOLM www.lasmakarna.se

      Låsman AB STOCKHOLM www.lasman.se

      Låssmeden FGJ AB STOCKHOLM 

      Låssnabben AB STOCKHOLM www.lassnabben.se

      Nybergs Lås AB STOCKHOLM www.nybergslas.se

      Punctum Lås & Larm AB (� lial) STOCKHOLM www.punctumlas.se

      Punctum Lås & Larm AB (� lial) STOCKHOLM www.punctumlas.se

      S:t Erik Lås AB STOCKHOLM www.stlas.se

      SafeTeam i Sverige AB (� lial) STOCKHOLM www.safeteam.se

      Solidlås, AB STOCKHOLM www.solidlas.se

      Stockholms Låsservice City AB STOCKHOLM www.sthlmslas.se

      Storstadens Lås HB STOCKHOLM www.storstadenslas.se

      Söderlås vid Ringen AB STOCKHOLM www.soderlas.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) STRÄNGNÄS www.swesafe.se

      Låspunkten AB SUNDBYBERG www.laspunkten.se

      Punctum Lås & Larm AB SUNDBYBERG www.punctumlas.se

      Byggbeslag AB, Låsavd. SUNDSVALL www.byggbeslag.se

      Lås & Maskinservice AB SUNDSVALL www.lasomaskin.se

      Nokas Låsteknik i Göteborg AB (� lial) SÄVEDALEN www.nokas.se

      Axlås AB (� lial) SÖDERTÄLJE www.axlas.com

      Mälardalens Säkerhetscenter AB (� lial) SÖDERTÄLJE 

      Swesafe AB (Publ) (� lial) SÖDERTÄLJE www.swesafe.se

      Telge Lås & Nyckel AB SÖDERTÄLJE 

      Isgrens Lås AB TRELLEBORG www.isgrens.se

      Dalek Lås & Larm AB TROLLHÄTTAN www.dalek.se

      Tyresö Låsservice AB TYRESÖ www.tyresolas.com

      Ensta Lås AB TÄBY www.enstalas.se

      Täby Danderyds Lås AB TÄBY www.tabylas.se

      Rikstvåans Låsservice AB UDDEVALLA www.rikstvaanslas.com

      SafeTeam i Sverige AB (� lial) UDDEVALLA www.safeteam.se

      Perssons Låsservice AB ULRICEHAMN 

      Låssmeden i Umeå AB UMEÅ www.lassmeden.com

      Låskedjan i Umeå AB UMEÅ www.byggbeslag.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) UMEÅ www.swesafe.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) UPPSALA www.swesafe.se

      Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB UTTRAN www.botkyrkalas.se

      Vallentuna Lås AB VALLENTUNA www.vallentunalas.se

      Great Security AB (� lial) VARBERG www.greatsecurity.se

      Great Security AB VARBERG www.greatsecurity.se

      Lås & Nyckelservice Vimmerby VIMMERBY www.lasochnyckelservice.se

      Gotlands Glas & Lås AB VISBY www.glasolas.se

      Garantilås i Stockholm AB VÄLLINGBY www.garantilas.se

      Puttes Lås & Nyckelservice AB VÄNERSBORG 

      Låsservice i Värnamo AB VÄRNAMO www.varnamolasservice.se

      Lundkvist Lås & Nycklar AB VÄSTERÅS www.lundkvistlas.se

      Swesafe AB (publ) VÄSTERÅS www.swesafe.se

      SafeTeam i Sverige AB (� lial) VÄSTRA FRÖLUNDA www.safeteam.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) VÄXJÖ www.swesafe.se

      Skåne Lås,  AB YSTAD www.skanelas.se

      Låshuset AB ÄNGELHOLM www.lashuset.se

      Axet Låsservice AB ÖREBRO www.axet-las.se

      Lås & Säkerhet i Örebro AB ÖREBRO www.lassakerhet.se

      Swesafe AB (Publ) (� lial) ÖREBRO www.swesafe.se

      Låssmeden i Umeå AB (� lial) ÖRNSKÖLDSVIK www.lassmeden.com

      Övik Låsteknik AB ÖRNSKÖLDSVIK www.lasteknik.com

      Låsservice i Mälardalen AB ÖSTHAMMAR 
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FÖRETAGET  Prodib AB

Det traditionsenliga Öppet Hus hos Prodib hölls 
i Eskilstuna 8–9 november. Det kom kunder från 
Sveriges alla hörn och kanter för att besöka evene-
manget. Det var även besökare från Norge, Italien, 
England, Australien och USA. Besökarna kom inte 
bara för att ta en titt på Prodibs lokaler utan även 
för att se nyheter, gå på kurser, handla på torget 
och äta gott i Beninos Bar.

Många av Prodibs samarbetspartners från världen 
över fanns på plats och några av dem höll kostnads-
fria kurser som var mycket välbesökta och uppskat-
tade bland besökarna. 

Kurser är ett måste om man vill hänga med i ut-
vecklingen och kunna konkurrera med den senaste 
tekniken.

Många köade innan öppning för att fynda i det all-
tid lika populära och välbesökta fyndtorget. Här är 
det först till kvarn som gäller om man vill göra fynd. 

På Nyhetstorget kunde man bland annat se Abus 
nya kamerasystem, Silca Air4-fjärrkontroller, Silcas 
transponderteknik GTI och en hel del nyckeltillbe-
hör samt den nya specialmaskinen Protech Plus från 
Silca. 

Något som många uppskattade var också att få 
prova på att köra bilbana hos i Kevrons monter. 
Många snabba tider blev det och pallplatserna skif-
tade snabbt. 

Prodibs VD Benny Hansson var nöjd
– Vi har haft fullt hus och fått mycket positiv kritik. 
Många passade på att gå på kurser och många tog del 
av rabatter och erbjudanden. Det är alltid lika roligt 
att få höra av besökarna hur välskött och anordnat 
allt är.

– Vi fortsätter vårt arbete med att förändra och för-
bättra och ser fram emot ett lyckat Öppet Hus nästa 
år igen, avslutar Benny.              ■

Öppet hus lockade 
gäster från hela världen

Långväga gäst, Mikael från Låsab i Gällivare.

Lewis Hamiltons F1 verkstad? Nej, en servicebox för nyckelmaskiner.

Många leverantörer på plats.En av alla kurser som hålls på Prodib öppet hus.

Benny Hansson, VD för Prodib.

PUBLIKMAGNET! 
Kevrons populära bilbana lockade både 
stora och små besökare.

Michael Grahn visade ABUS nya skyddsprodukter. Möjliggör låsning 
av till exempel brytare vid arbete på strömförande delar.
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FÖRETAGET  ASSA AB

www.prodib.se

SILCA PRO-TECH

- Perfekt för dig som gör mycket system.
Alla moment i en enda maskin. 

I slutet på september släpptes en ny generation mo-
torlås från ASSA AB. Första stora presentationen var 
på Skydd2014 där det blev en riktig ”kioskvältare” 
med stor uppmärksamhet från besökarna. 

Text: Mats Moberg
Foto: Mats Moberg & Assa AB

Säkerhetsinstalltören träffade produktchef Stefan 
Lundin för att se lite närmare på produkterna.

”Marknadens snabbaste och starkaste motor-
lås – designade för framtidens säkerhetskrav” 
säger ni i pressmeddelandet som gick ut. Vad 
innebär snabbaste samt starkaste?

– Låsen har en öppningstid strax under 0,2 se kunder. 
Vanligtvis har motorlås runt en sekund i öppningstid. 
Snabbhet brukar innebära svag motor och att låset är 
känsligt för om något stoppar regeln på vägen ut eller 
in men detta har vi lyckats komma ifrån med hjälp av 
en smart teknisk lösning, säger Stefan.

Vad menar ni med ”designade för framtidens 
krav”?

– De motorlås som vi haft byggde på en plattform 
som konstruerades för över tio år sedan. Nu fi nns det 
helt nya dörrtyper, tätare och tyngre dörrar (ger högre 
listtryck) mer dörrautomatiker med mera. 840 och 850 
är utvecklade med detta i åtanke och ska klara alla nu-
varande samt kommande typer av dörrar.

Var passar då dessa produkter?
– Där man har krav på ett motorlås som klarar 

alla låsklasser och som kan fungera som ett ”van-
ligt” lås. I dag används många motorlås för så kallad 
nattlåsning eller i dörrar med låg passagefrekvens. 
Våra nya produkter klarar snabba upplåsningar och 
låsningar samt många passager utan att funktionen 
påverkas. Låsen är försedda med bland annat gyro-
meter (g-kraftmätare) för exakt kontroll av när låset 
ska låsa ut och en optisk läsare kontrollerar konstant 
regelns rörelser för att säkerställa maximal funk-
tion. Överlastningsskydd fi nns på motorn så att inte 

något ”brinner upp” ifall inte regeln kan låsa ut. Alla 
låshusen har hakregel som standard och låshusen är 
designade för att passa Connect- och Modulurtag i 
dörrar för både 50 mm och 35 mm dorndjup, samt 
för befi ntliga styrenheter, kablar och slutbleck.

– 840C möter kraven enligt låsklass 4 i komman-
de reviderade standarden SS 3522. 850C är framta-
gen för klass 5 i samma standard. I klass 5 fi nns ett 
extra borrskydd inskjutet i hakregeln och stolpen är 
förstärkt och tjockare. Låsen uppfyller och är certi-
fi erade enligt SS-EN 14846 samt EMC direktivet. 
Eftersom SS 3522 i den reviderade utgåvan inte är 
publicerad kan vi inte certifi era låsen efter den ännu. 

Alla låsen kommunicerar då de bygger på Hi-O tekno-
logi vilket innebär att det bland annat är möjligt att 
direkt få ett larm om något hindrar låsets funktion.

– Låsen är försedda med en mängd olika senso-
rer som kan detektera och rapportera det mesta som 
sker med låset. Det fi nns till och med sensorer för 
fukt och temperatur men det är i nuläget inte möjligt 
för kunden att få ut all data. Vi använder många av 
parametrarna för vår egen utvärdering av låsen för 
att bekräfta att allt fungerar som tänkt och för even-
tuella konstruktionsändringar i framtiden. 

Många av oss har lärt oss att en ”Godkänd låsenhet” kän-
netecknas av bland annat en 360 graders vridning av 
nyckeln, detta är dock inget krav och de nya 840 och 
850 har 90 graders vridning. För att klara hållfast-
hetskraven har smalprofi lsvarianten av 850-låset en 
stolpbredd av 25 mm, 840-låsen har dock det mer 
normala 22-millimetersmåttet på stolpen. 

– Produkten har hittills fungerat felfritt, en stor insats 
har gjorts på kvalitetssäkringen. Vi garanterar funktio-
nen från -25 grader till +80 så den klarar miljöer över 
hela landet. De är utvecklade för att kunna säljas över 
alla marknader med liknande låsstandard. Det är sam-
ma tillberhör som till föregående produktserier, inga 
nya komponenter behöver lagerhållas, säger Stefan. ■

ASSA 840C och 850C – 
en ny generation motorlås

Stefan är mycket nöjd med det positiva mottagandet de nya låsen har fått. Den ovanliga formen på regeln är det man först noterar på låshuset.

851C-50. 840C-50.
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The installer’s choicecdvi.se

CDVI Sweden
Box 9011
400 91 GÖTEBORG
Tel: 031-760 19 30

CDVI Sweden
Box 9011
400 91 GÖTEBORG
Tel: 031-760 19 30Tel: 031-760 19 30

ANSLUT MED 
VALFRI WEBLÄSARE 

utan java eller appar

Trådlös 
anslutning Dator

Surfplatta
Smartphone

Modernt, flexibelt
passersystem

Ren nyckelmagi 

Sigma-Pro från KeyLine 
Marknadens mest kompletta 
maskin för tillverkning av 
tillhållar- och kassaskåps- 
nycklar samt specialnycklar 
som Abus.  

Kompetent, snabb 
och användarvänlig.

Boka demo idag!
08-607 30 05

- Den senaste tillhållarmaskinen från Silca.
Kompakt, användarvänlig och precis. 

SILCA OMNIA

www.prodib.se

SHG Spalten
SLR sektion SHG, Svenska HögsäkerhetsGruppen, 
organiserar certi� erade värdeförvaringstekniker. 
SHG har under 2014 arbetat med att planera för hur 
kommande kursverksamheter ska utformas samt 
bevakat och påverkat standardarbetet inom området. 

Nu planeras även för ett informationsmaterial om medlem-
marnas kunskaper och befogenheter som ska kunna skickas 
ut till beslutsfattare och upphandlare. I detta arbete har SHG 
sökt stöd för argumenteringen i lagar, författningsskrifter och 
i kravställares åsikter om arbeten på värdeförvaringsenheter 
och vapenskåp. Samtal har förts och ska föras med RPS, nor-
mutfärdare och certifi eringsorgan för att nå samstämmighet 
om var och när en certifi erad värdeförvaringsteknikers kun-
skaper krävs eller bör användas samt vilka krav som ska stäl-
las på den certifi erade personen. 

Arbetet är inte helt enkelt då det på senare år före-
kommit att olika budskap om vad som gäller spridits 
beroende på vem man frågat. Det har förekommit ar-
tiklar i tidningar om att vapeninnehavare själva kan be-
döma om ett vapenskåp uppfyller ställda krav. Det har 
även förekommit uppgifter om att vapeninnehavaren 
själv kan byta lås och utföra ombyggnationer på vapen-
skåp utan att ha en dokumenterad kunskap.

SHG ser allvarligt på detta och arbetar nu för att få 
fram klarare direktiv för vad som gäller. Här måste vi 
alla, SHG, lagstiftare, RPS och andra, hjälpas åt och ta 
ansvar för att tillse att korrekt information sprids till 
jägare, vapenhandlare och skytteklubbar. Ett vapen på 
drift kan lätt hamna i fel händer, något som ingen vill 
att det ska ske. 

Med de senaste årens skottlossningar och dödsskjut-
ningar runtom i landet borde detta vara ett ämne som 
berör fl era och som borde leda till skärpta krav och kon-
troller på vapeninnehavares förvaring av skjutvapen. 
En genomgång av inbrottsskydd hos vapenhandlare 
och skytteklubbar genomfördes för ett par år sedan. Re-
sultatet av denna genomgång var allt annat än positivt, 

många och allvarliga brister upptäcktes på fl era håll.
Även vid offentliga upphandlingar saknas ofta krav på 

dokumenterad kunskap vid arbeten på värdeförvaringsen-
heter. I kommuner, landsting samt på myndigheter fi nns 
valv, serverrum, arkivskåp med mera där en utbildad och 
certifi erad värdeförvaringsteknikers kunskaper krävs för 
att rätt service och åtgärder ska kunna utföras.

SHG hoppas att under 2015 kunna få gehör och hjälp 
i dessa frågor så att ingen ska behöva gå i ovisshet om 
vad som gäller.                        ■

Från vänster: Johan Axelsson, Henrik Rådberg och Thomas Hellman.

Fyra nya namn på ASSA
NAMN & NYTT

❂ Den 7 januari 2015 tillträder Ul-
rika Selendy som ny skandinavisk 
exportdirektör med ansvar för export 
från ASSA AB och Ruko A/S, som 
också säljer varumärket ASSA på ex-
port. Hon kommer att vara stationerad 
i Stockholm och ingå i ASSA ABs 
ledningsgrupp samt ASSA ABLOYs 
skandinaviska ledningsgrupp.

Exportorganisationen består av tre area sales managers 
och en teknisk säljare. Dessa rapporterar alla till Ulrika.

Ulrika har stor internationell erfarenhet och kommer 
närmast från Sapa Profi ler AB, där hon arbetat som af-
färsområdeschef/säljchef. Hon har en magisterexamen 
i organisk kemi och bor i Vaxholm tillsammans med 
sina två barn.

– Exportaffären är viktig för ASSA och har stor po-
tential, det ska bli en mycket stimulerande uppgift. Att 
få möjlighet att arbeta med produkter som skapar stor 
nytta ska bli väldigt roligt!, säger Ulrika.

Nya på ASSA är även de tre nya säljarna Johan Ax-
elsson, Henrik Rådberg och Thomas Hellman.            ■

Ulrika Selendy.
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PRODUKTNYHETER

Prisbelönt kompaktläsare 
Läsare 90 04, som ingår i den prisbelönta Evoloserien, kan 
monteras diskret och harmoniskt i alla dörrmiljöer. Tack 
vare den slimmade designen så kan läsaren monteras
direkt på dörr karmen. 

Det är enkelt – två skruvar och ett borrhål – kabeln instal-
leras diskret i dörrkarmen.Kabas nya kompaktläsare 
90 04 kan användas för många ändamål. 

Fördelar: 
✔ Slimmad och kompakt – passar på små och smala
 ytor.
✔ Vattentät – fi nns i IP66-version för installation i 
 tuffa vädermiljöer
✔ Enkel installation
✔ Flexibel – kompatibel med befi ntliga KABA 
 Mifare och Legic-styrenheter
✔ Hög säkerhet – manipulerings- och spårsäker, 
 samt sabotagekontakt fi nns som tillval
✔ Framtidsäker – redo att använda NFC-kompatibla enheter.

Ny transponder underlättar inom vården
Kaba utökar TouchGo-sortimentet med en ny använ-
daretransponder på efterfrågan från användare inom 
vård och omsorg. Armbandet kan separeras från 
transpondern för att bytas ut, allt enligt önskemål 
från användare av Kaba TouchGo systemet. 

Med den nya transpondern fi nns det fl era möjlig-
heter för användare av systemet att välja det för in-
dividen mest lämpade sättet att bära transpondern. 

Övriga transponders i KABA TouchGo sorti-
mentet
✔ Traditionell transponder som kan förvars i byxfi ckan, fästas på rullstol eller
 i ett nyckelband runt halsen
✔ Korthållare med möjlighet att komplettera med passage och/eller ID-kort
✔ Armband som kan fästas runt handled men även fungerar att ha runt fot-
 leden.

A4
06

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Traka är vår moderna lösning för nyckelkontroll. De elektroniska 
nyckelskåpen kan kopplas samman i nätverk, och du får full  
kontroll över vem som använder vilka nycklar. Skåpen registrerar  
automatiskt de nycklar som används och när det sker. 

Trakas intelligenta nyckelhantering används inom alla verksamheter 
där nyckelkontroll är viktig. Exempel är sjukhus, flygplatser,   
transportföretag, kommuner, industriföretag och räddningstjänst.

• SMS eller e-mail av händelseloggar
• Fjärröppning av nyckelskåpet från en ledningscentral
• Administreras via PC, flera skåp kan anslutas till ett system
• Möjlighet att styra behörigheter över dagar och tid
• Traka nyckelskåp finns i tre storlekar

Läs mer på assa.se/traka eller ring 016-17 70 00

Intelligent nyckel- 
hantering med Traka

www.assa.se/traka

”Traka – alltid kontroll    
  på nycklarna”

Det är enkelt – två skruvar och ett borrhål – kabeln instal-

Framtidsäker – redo att använda NFC-kompatibla enheter.
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Mellansvenska Låssmedsföreningen höll i år sitt 
höstmöte i Köpenhamn 12–14 september. I samband 
med höstmötet passade man även på att göra ett 
besök på Hans Mejlshedes företag i Köpenhamn.

Text & foto: Benny Jansson

Sammanlagt 29 personer hade mött upp för en helg 
”i nyckelns tecken”. De fl esta deltagarna anslöt på 
fredagskvällen efter olika grad av vedermödor med 
tågförseningar och avstängda motorvägar. Kvällen 
avslutades med gemensam middag på Grillen Nörre-
bro som är kända för sina extra goda burgare. Inkvar-
teringen och mötet var förlagt till Ascot Hotel & Spa 

som ligger i hjärtat av Köpenhamn med gångavstånd 
till Tivoli och Ströget. Mötet hölls på lördagen och 
Mats Yxhage höll i ordförandeklubban, och honnörs-
medlem Bonde Ohlsson var protokollförare. Mötet 
tog bland annat upp medlemsärenden, offentlig upp-
handling, deltagare till SLR:s nya stadgegrupp med 
mera, Lås & Säkerhetsspecialisten från Lindesberg 
blev vinnare i Mellansvenskas reselotteri. 

SLR:s ordförande Benny Jansson var på plats och informe-
rade om vad som är på gång i förbundet. Ove Spare-
lius och Katarina Yxhage fi ck i uppdrag att ta fram 
alternativ till var nästa höstmöte ska avhållas. 

Efter avslutade mötesförhandlingar avnjöts lunch 

på restaurang Il Peccato i anslutning till hotellet och 
därefter bar det av med buss till Mejlshedegruppens 
lokaler på Nörrebrogade. Gert Mejlshede välkom-
nade oss till företaget som är Köpenhamns största i 
branschen med cirka 50 anställda. 

Vi � ck en rundvandring där deras omfattande verksamhet 
visades upp. Mejlshedegruppen har drivit sin verk-
samhet på Nörrebrogade i 50 år. När verksamheten 
vuxit så kraftigt har detta blivit en logistisk utmaning 
med så många våningar, trappor och små rum, inte 
så rationellt men med mycket känsla. Övervägande 
delen av arbetet utförs dock hos kund. Säljare, kon-
sulenter och tekniker har tillgång till sammanlagt 32 

Mellansvenska Låssmedsföreningen 
på studiebesök i Köpenhamn

Lunch på Retaurang IL Peccato.

Mats Yxhage mötesordförande Bonde Ohlsson sekreterarere. Gert Mejlshede visar utrustning för låsundersökning. Mats Yxhage greppar en redig nyckelfräsmaskin.



Säkerhetsinstallatören 04-2014 23

Bryghus Nörrebro.

Mejlshede servicebil.

Enkla utanpåliggande lås säljs fortfarande i Danmark.

bilar. Som avslutning bjöds vi på kaffe 
med danska wienerbröd i företagets nya 
fräscha konferens och möteslokaler som 
var en på- och ombyggd våning på befi nt-
lig fastighet som företaget för övrigt ägde 
själva. Stort tack till Gert Mejlshede och 
Mejlshedegruppen för gästfrihet. 

Därefter blev det en promenad till Nörre-
bro Bryghus för en vätskepaus där det 
fanns chans att avsmaka bland annat 
en mörk porter med chilismak som inte 
var så dum. Lördagskvällen avslutades 
med promenad i hällregn till restaur-

ang Gröften som ligger inne på Tivoli. 
Stor kaldematsplate stod på menyn och 
då det passade det bra med en med öl 
och en ”lille en” för dem som önskade. 
Trevlig atmosfär och många skratt blev 
det under kvällen. Vädret bättrade sig 
på söndagen och en del passade på att 
ströva runt på bland annat Ströget och 
Nyhavn innan det bar av hemåt. 

Tack till Mellansvenska Låssmeds-
föreningen och speciellt Pauline 
Ljungkvist som höll i trådarna och 
såg till att det blev ett lyckat arrang-
emang!              ■

An offer you  
can’t refuse 

ABLOY® EL572/573
BASIC MOTORLÅS
 
Vi tycker att du bara ska betala för det du behöver. 
Våra Basic motorlås löser i stort sett alla dina behov 
till rätt pris. Utan styrbox och med bara 5 trådar blir 
installationen enklare och låset billigare. Låset är nytt, 
Abloykvalitén lika hög som alltid. Och – an offer you 
can’t refuse...

Varför skulle du välja ett annat lås?

 
www.abloy.se 

A410

An ASSA ABLOY Group brand



Säkerhetsinstallatören 04-201424

God Jul & Gott nytt år
önskar vi alla  våra 

Tel: 031-760 19 30
www.cdvi.se

Tel: 08-746 06 40
www.evvasalto.se

Tel: 08-732 34 00
www.geze.se

Tel: 0520-47 47 47
www.dalek.se

Tel: 08-777 55 60
www.haningelas.se

Tel: 031-355 20 00
www.dorma.com

Tel: 08-663 08 57
www.abilite.se

Tel: 026-62 18 30
www.lastjanst-alarm.se

www.abus.com
Tel: 0322-132 40

www.alas.se
Tel: 08-556 009 80

www.bestlas.se

Tel: 08-555 36 307
www.iLOQ.com

Tel: 016-16 15 00
www.kaba.se

Tel: 08-650 60 70
www.laskompetens.se

Tel: 0302-130 36
www.lll.se

Tel: 08-28 40 01
www.laspunkten.se

Tel: 031-337 55 60
www.lassmeden-sa.se

FÖR SÄKERHETS SKULL

Tel: 0410-177 00
www.isgrens.com

HUDDINGE

Tel: 08-711 62 00
www.las-arne.se

Tel: 031-775 19 90
www.lasspecialisten.com
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God Jul & Gott nytt år
önskar vi alla  våra kunder

Tel: 016-16 80 00
www.prodib.se

Tel: 08-689 85 60
www.scandinaviansafe.se

             
                                                 www.sodertornslas.se 

 
 
 
 

Tel: 08-524 00 940
www.sodertornslas.se

Tel: 0491-148 73
www.sjogrenslas.com

Tel: 08-712 92 00
www.tyresolas.com

Tel: 08-31 91 01
www.stlas.se

S:t Eriks Lås AB

Tel: 08-783 70 70
www.sbsc.se

Tel: 08-721 40 55
www.slr.se

Tel: 031-13 80 75
www.nivex.se

Tel: 031-380 68 00
www.nokas.se

Tel: 0771-25 45 45
www.swesafe.se

Tel: 0771-773 773
www.stoldskyddsforeningen.se

•
••
•

•

Tel: 054-19 02 45
www.safetron.se

Tel: 08-635 38 00
www.wasakredit.se

Tel: 08-607 30 05
www.prokey.se

Tel: 031-795 38 00
www.praktiska.se

Tel: 08-685 45 60
www.nexusidsolutions.se

Tel: 031-83 20 77
www.sodravagenslas.se

Tel: 010-458 70 00
www.stanleysecurity.se
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Summeringen av årets Skyddsmässa som hölls på 
Stockholmsmässan i Älvsjö 14–16 oktober är att det 
blev en mindre succé. Trots att mässan denna gång 
var nedkortad till tre dagar i stället för fyra blev det 
nästan samma besökarantal som för mässan 2012.

Enligt Magnus Eriksson, som var ansvarig för Skydd 
2014, var de allra fl esta av utställarna mycket nöjda 
efter de tre dagarna som lockade 12 253 besökare.

Nytt för denna gång var även att seminarierna fl yt-
tades ut på mässgolvet och att besökarna fritt kunde 

välja vilka ämnen och talare de ville lyssna på. Totalt 
fyra scener fanns att besöka och det var bra tryck 
på alla under de tre dagarna. På Swesecs scen hölls 
ett antal mycket intressanta och aktuella föredrag. 
Bland annat IT-säkerhet, arenasäkerhet, metallstöl-
der, DNA-märkning och nya standarder var några av 
de ämnen som avhandlades. Totalt samlade Swesec 
scenen 674 åhörare vilket är en mycket bra siffra.

 
Även den traditionella Skyddsbanketten hade denna gång ett 
lite annorlunda upplägg. Vi har under åren vant oss 
vid att banketten fyllts av prisutdelningar av alla de 

slag. Denna gång var underhållning och samtal med 
kollegor i fokus, inga prisutdelningar och inga tal, 
bara god mat och en show av högsta klass. De cirka 
550 deltagande gästerna stortrivdes och det blev 
spontan dans och många applåder när Nanne Grön-
vall med tjejband uppträdde.  

Inledningsdebatten blev uppskattad och modera-
torn Robert Aschberg grillade panelen ordentligt, 
speciellt i IT-frågor där Per Hellqvist, styrelseleda-
mot i Swesec och IT-expert på Symantec, gav klara 
besked om vilka sårbarhetsluckor som fi nns i dagens 
IT-samhälle.              ■

Nöjda besökare, bra underhållning vid Sk

CDVI Rakryggade och redo för dagens första besökare.

Mats på Prodib var mycket nöjd med alla besökare.Jan och Mats från Storstadens Lås får information om det senaste 
från KABA av Björn Ottosson.

Håkan Hilmersson från Schneider tog med bilbanan till mässan till 
mångas gillande.

Fredrik och Dennis trivdes i den tjusiga montern och med alla be-
sökare.

Assa Abloys stora monter.

Robert Aschberg moderator, Morgan Johansson Justitieminister, Jerzy Sarnecki kriminolog, Johan Persson ledamot justitieutskottet, Thomas Rolén utredare för nya Polismyndigheten, Björn Eriksson ordförande 
Säkerhetsbranschen och Per Hellqvist IT expert Symantec och Swesec.
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underhållning vid Skyddsmässan i Älvsjö

SLR huserade i Swesec montern.

Ständigt glada So� a på Nexus serverade dryck och tilltugg i högt tempo.

Sonny Odé visade högsäkerhetslås.

Alla glada vinnare av Security Awards pris som delades ut på stora scenen Foto Kalle Assbring.

Delar av Copiax personal pustar ut efter en hektisk dag.

Beprövad teknik i nytt format
– STEP 30 Preload

STEP 30 Preload är ett enkelt elslutbleck med listtrycksteknik. Konceptet i Preload-
serien får ellåsningen att fungera väl med dörrens tätningslister. Genom att använda 
den beprövade tekniken som ingår i Preload-konceptet får dörren en hög driftsäkerhet.  
STEP 30 Preload är anpassad för att på ett enkelt sätt kunna ersätta befintliga produkter 
i segmentet enkla elsutbleck. Läs mer om STEP 30 Preload på www.steplock.se. 

STEP 30 PRELOAD, enkelt 
elslutbleck med listtryckstek-
nik. Skapar unika möjligheter 
för nya och äldre dörrar.

Stendals El AB
Signalistgatan 17, SE-721 31 Västerås, Sweden  |  Telephone: +46 21-18 97 50  

Telefax: +46 21-13 01 69  |  E-mail: postmaster@steab.se  |  Internet: www.steplock.se
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Ny medarbetare på SPAAK 
Säkerhet AB i Norrtälje

Mikael Hell ny medarbetare på Spaak Säkerhet AB i Norrtälje.

❂ Den 22 maj 2015 startar ELF Convention 2015 i 
Dublin. Ursprungligen var det planerat att Conventet 
skulle hållas i Prag men det fi ck ställas in med kort var-
sel. Dave O’Toole och hans kollegor på Irland har gjort 
ett jättejobb och snabbt ordnat allt inför Conventet.

Nytt till denna gång blir att det läggs ett större fo-
kus på utvecklingen och framtiden inom vår bransch 

ELF Convention 2015 hålls i Dublin på Irland

www.prodib.se

SILCA FUTURA

- Den senaste nyckelfräsmaskinen från Silca.
Kompakt, precis och användarvänlig med 

en portabel touchskärm. 

och det kommer därför att hållas en ”International 
Lock Conference” där olika talare debatterar ämnet.

Anmäl dig i god tid för att säkert få plats på hotell 
och ev kurser. 

Mer information om hotell, program och kurser 
hittar du på www.elf2015.com                         ■

❂ Sedan februari 2014 hittar vi Mikael Hell bakom 
disken på Spaak Säkerhet AB. 

Mikael har varit i bygg- och säkerhetsbranschen 
i hela sitt yrkesverksamma liv och bland annat har 
Mikael varit på Pettersson & Barr i Uppsala och 
Låsservice i Östhammar. Mikael berättar att det nu 
byggs en hel del i Norrtälje och att man har fullt upp 
på fi rman.              ■

Stendals El AB
Signalistgatan 17, SE-721 31 Västerås, Sweden  |  Telephone: +46 21-18 97 50  

Telefax: +46 21-13 01 69  |  E-mail: postmaster@steab.se  |  Internet: www.steplock.se

STEP elslutbleck, marknadens bredaste sortiment
MED ELSLUTBLECK FRÅN STEP får du marknadens bredaste sortiment. Du klarar över 100 olika 
dörrfunktioner, och kan anpassa din lösning perfekt till dagens krav på tillgänglighet, säkerhet, 
utrymning och brandkrav. Oavsett situation kan du vara säker på att det fungerar.  Läs mer om våra 
lösningar på www.steplock.se.
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International Lock Conference
(Sponsored by) ASSA ABLOY

Dublin May 22nd 2015
SPEAKERS AND TOPICS

Current and Future trends in the lock industry 
Tzachi Wiesenfeld, President of ASSA ABLOY EMEA. 

Lock standards and 
compliance regulations in Europe 

Hans Weissenboeck, President of ARGE 
(European Lock Manufacturers) 

Forthcoming Licensing and 
legislation for locksmiths and installers 
Peter Ostman, Former President of ELF 

and member of Finnish Parliament 

Facts about restricted and patented key control 
Peter Field, Lock Developer 

and designer for Medeco Locks 

3D Printing and key duplication implications 
Marc Tobias, Forensic lock investigator and lawyer 

Lock industry in The US 
Tom Demonte, President of the Associated Locksmiths 

of America

Mechanical and electronic security 
integration in Scandinavia 

Mats Moberg, Managing Director of Swedish Locksmith 
Association

Further details: www.elf2015.com
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SWESEC och Skydd 2014
En stor del av Swesecs arbete under det gångna året 
har inriktats på den stora säkerhetsmässan SKYDD 
2014 som hölls 14–16 oktober på Stockholmsmäs-
san. Swesec är en av huvudarrangörera och det krävs 
mycket arbete och planering för att få allt på plats.

Som nämnts i artikeln om Skydd 2014 i denna tid-
ning blev årets upplaga av mässan mycket lyckad. 
Många besökare på mässan och många intressanta 
debatter och föredrag hölls på de olika talarscenerna. 

Till Swesecs egna scen samlades 674 åhörare 
vilket är en mycket bra 
siffra. Swesec var denna 
gång också ansvarig för 
den traditionella Gala-
middagen och även denna 
blev mycket lyckad och 
uppskattad, så uppskattad 
att mässan fi ck sätta in ex-
tra bord för att alla skulle 
få plats.

IT-experten och styrel-
semedlemmen i Swesec, Per Hellqvist var inbju-
den till inledningsdebatten som hölls på tisdagen på 
mässans stora scen. 

Per fi ck mycket uppmärksamhet för sin kunskap 
rörande IT-säkerhet och hans sakliga inlägg fi ck de 
övriga i panelen att nicka instämmande fl era gånger 
under debatten. 

Pers påpekande att Sverige är dåligt rustat för att 
bemöta IT-relaterad brottslighet väckte även närva-
rande justitieministerns uppmärksamhet. 

Swesec har även behandlat och besvarat remissför-
slaget gällande vandelskontroll eller registerutdrag. I 
remissen föreslår utredaren att det inte ska vara möj-
ligt att begära utdrag ur belastningsregistret om det 
inte fi nns författningsgrundande stöd för detta.

Förslaget oroar och bekymrar då det bland annat 
kan komma att kraftigt minska allmänhetens förtro-
ende för företag i branschen. 

Det får inte fi nnas några som helst tvivel om bran-
schens seriositet och allvar i synen på säkerhetsar-
betet eller på de som verkar i branschen – oavsett 
om det gäller arbete för privatpersoner, företag eller 
myndigheter.

Swesec kräver därför att tre av våra medlemsföretag, 
SEM Group, SLR, Sveriges 
Lås och Säkerhetsleverantö-
rers Riksförbund samt Swe 
Group, som organiserar 
säkerhetskonsulter, ska ges 
författningsstöd eller liknan-
de får att få utföra kontroll 
mot belastningsregistret. 

Skälet till detta är att 
fl era av organisationer-
nas medlemsföretag re-

gelbundet hanterar känslig information om kunders 
säkerhetssystem och innehar specialkompetens på 
produkter/system som styr inbrottssäkerhet och till-
trädeskontroll samt utför säkerhetsinstallationer/pro-
jektering på känsliga och skyddsvärda objekt. 

Dessa medlemsföretags verksamhet bygger helt 
och hållet på ett ömsesidigt förtroende mellan upp-
dragstagare och uppdragsgivare som kan lita på att 
berörd personal är kontrollerad och godkänd utifrån 
lagar och regler.                       ■

SWESEC Spalten SEM GROUP Spalten
SEM Group har � era viktiga frågor på agendan.  
En viktig punkt på dagordningen är det fortsatta 
samarbetet med SLR. För SEM Group, som samlar 
tillverkare och leverantör inom säkerhetsbranschen 
med fokus på elektronik och mekanik, är det givetvis 
värdefullt med ett samarbete med SLRs alla med-
lemsföretag. Just nu förs diskussioner mellan SLR 
och SEM Group hur detta samarbete kan fördjupas. 

En viktig arena för SEM Group att synas på är Skydd 
2014. Nu tittar vi lite närmare på hur vi kan utveckla 
evenemanget ytterligare inför nästa Skyddsmässa 
som avlöper i slutet av oktober 2016.

Nyligen hade SEM Group höstmöte, En viktig 
punkt är givetvis revideringen av SS 3522 som nu 
tycks ha tvärnitat. 

Frustrationen är stor hos medlemsföretagen och 
ingen kan ge ett vettigt svar när vi kan lösa proble-
met och få genom en standard.

En annan viktig fråga är lagförslaget som vill stop-
pa våra möjligheter till att begära utdrag ur belast-
ningsregistret när vi ska rekrytera nyckelpersoner. 
SEM Groups medlemmar protesterar mot lagförsla-
get och kräver att våra medlemmar ska undantas. 

Skälet är väldigt enkelt: fl era av SEM Groups 
medlemsföretag hanterar känslig information om 
kunders säkerhetssystem och har specialkompetens 
på produkter/system som styr inbrottssäkerhet och 
tillträdeskontroll samt utför säkerhetsinstallationer/
projektering på känsliga och skyddsvärda objekt. 

För oss handlar det ytterst om att vårda förtroen-
det mellan uppdragstagare och uppdragsgivare som 
alltid ska kunna lita på att berörd personal är kontrol-
lerad och godkänd utifrån lagar och regler.           ■

Pers påpekande att Sverige är 
dåligt rustat för att bemöta 

IT-relaterad brottslighet väckte 
även närvarande justitieminis-

terns uppmärksamhet.
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Christer i solskenet framför butiken.

Anders Gustafsson och Emil Norrhage 
på Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage 
är sedan början på hösten nya 
medlemmar i SLR. Både Anders och 
Emil har lång erfarenhet i yrket. 

Emil startade som låssmedselev på 
Praktiska Gymnasiet och har sedan 
arbetat på Axlås AB samt Låsborgen 
AB. Totalt har Emil nu 14 år i yrket. 
Anders har varit verksam sedan 1982 
och har en bakgrund hos Stockholm 
Låsservice city AB och Axlås.  

2008 tyckte Anders att det var dags 
att starta något eget. Första åren ar-
betade han ensam men tillslut så blev 
arbetsbördan lite för stor och han ville 
utöka samt även starta en butik. 

 Anders och Emil hade arbetat ihop 
på Axlås och nu var det dags för ett 
samarbete igen. 2013 köpte Emil in sig 
och de driver nu Botkyrka Lås & Sä-
kerhetsmontage i Uttran, nära Tumba 
söder om Stockholm. 

De har en fi n butik i bottenvåningen 
på ett hyreshus men läget är kanske 
inte helt optimalt,

– Vi ligger lite ”off-side” här i bo-
stadsområdet och det är inte helt lätt 
för företagskunder att hitta oss. Vi tit-
tar efter andra lokaler med ett bättre 
läge, säger Anders.

Emil är även duktig på att bygga 
hemsidor och han har skapat en webb-
shop för att kunderna enkelt ska hitta 
produkter.

– Den fungerar rätt bra men jag hål-
ler nu på att bygga om den för att det 
ska bli ännu enklare för kund att hitta 
produkter och hjälp, säger Emil.

Företagets kunder är till stor del fö-
retag och fl erfamiljbostäder men även 
en hel del privatpersoner hittar till fö-
retaget. 

Antalet kunder och uppdrag ökar 
konstant och nu funderar Anders och 
Emil på att utöka verksamheten och i 
första läget ta in en elev från låssmed-
utbildningen för att få extra hjälp och 
avlastning.

– Det är vi låssmeder som bär an-
svaret att yrket kan fortsätta att växa, 
genom att möjliggöra praktik för våra 
ungdomar bidrar vi till detta, avslutar 
Anders och Emil.    ■

Någon kilometer öster om Skolporten 
i Visby, på Skarphällsgatan 1, hittar vi 
Visby Lås & Nyckeltjänst AB. De är 
aspirantmedlemmar i SLR. Christer 
Westdahl med personal hälsar välkom-
men när Säkerhetsinstalltören hälsar 
på en varm högsommardag 2014. 
I den � na butiken, perfekt belägen vid 
köpcenter och stor förbifart, är det full 
aktivitet under hela vårt besök.

– Ja, vi har massor att göra. Vi har sto-
ra jobb på fl era ställen runt om i Visby 
och på Gotland just nu och det kräver 
både bra planering och en duktig per-
sonal för att vi ska lösa alla uppgifter, 
säger Christer.

Visby Lås & Nyckeltjänst AB star-
tades 1996 av ChristerWestdahl och 

Peter Åhlin. Företaget har legat på 
samma adress och drivits i samma regi 
sedan starten. 

Christer och Peter har arbetat mål-
medvetet med att utveckla företaget 
och i dag har man en stor och trogen 
kundkrets. Företaget erbjuder de mesta 
inom säkerhet och det man inte klarar 
själva löser man via olika samarbets-
partners.

– Vi arbetar mycket med projekte-
ring av dörrmiljöer mot föreskrivande 
led och vi får en hel del uppdrag från 
de byggbolag och lokala bostadsbolag 
som vi samarbetar med. Vi sköter även 
all nyckelhantering åt bostadbolag. In-
stallation av dörrautomatiker ökar hela 
tiden och med de nya och bekväma lås 
som nu fi nns ökar även försäljningen 
mot privatkunder, avslutar Christer.   ■

RCO Securitys försäljning av pas-
serprodukter har länge gått starkt 
fram och därför har bolaget nu valt 
att förstärka på just säljsidan. Ulf 
Carlsson och Jouni Mäntylä har 
sedan den 10 november anslutit 
för att öka bolagets närvaro på 
marknaden ytterligare.

Ulf Carlssons ansvar blir att stärka upp i 
norra Norrland och Stockholm. Han har 
jobbat i branschen sedan 1988 och kommer 
från Multicom Security där han jobbade 
med försäljning. Innan dess var han 22 år 
på Bewator/Siemens, bland annat som för-
säljningschef, vice VD och ansvarig för tek-
nisk support. Jouni Mäntylä kommer från 
Swesafe där han arbetade i åtta år som pro-

jektledare och säljare. Han har varit i branschen sedan 
1984 och är tekniker i botten. Elektronik, kameraöver-
vakning och passer- och inbrottslarmsystem är hans hu-
vudområden. Han ska arbeta i Stockholm med omnejd.

– Eftersom försäljningen bra är det naturligt för 
oss att stärka upp på säljsidan. Ulf och Jouni är yt-
terst kompetenta. Det  känns väldigt bra att de valt 
att komma till oss på RCO Security, säger Patrik 
Drugge, försäljningschef.            ■

REPORTAGE  Rundresan

RCO förstärker – anställer två nya säljare 

Jouni Mäntylä.Ulf Carlsson.

NAMN  & NYTT

På minirundresa i Mellansverige

Stor och � n butik med massor av ljusinsläpp. 

Snyggt och prydligt i butiken som även har ett � kahörn för kunder.

Visby Lås & Nyckeltjänst AB

Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage



KRYSSET

Var med & tävla Vinnarna och lösningen till nr 3-2014

SLRs läroböcker har blivit en naturlig del i undervis-
ning och utbildning av låssmeder/säkerhetstekniker 
och används nu av � era utbildare. Det har tidigare 
inte funnits något utbildningsmateriel i ämnet och 
de två böckerna var därför efterlängtade!

De två nu utgivna böckerna Lärobok i låsteknik och 
Elektromekanisk lärobok i låsteknik har på kort tid 
blivit mycket populära och säljs även till olika Lås-
smedsföretag/säkerhetsföretag som stöd i utbild-
ning av lärlingar samt även som uppslagsverk för 
mer erfarna säkerhetstekniker.

Den senaste boken i serien handlar om inbrotts-
larm och är ett helsvenskt projekt, (de två tidigare 
böckerna bygger på underlag från Norska Lås-
smedsförbundets läroböcker). Boken Inbrottslarm 
med 180 sidor rikt illustrerad text, tar ett samlat 
grepp om allt från lagar och regelverk till teknik 
och utförande. 

1

   

Lärobok i låsteknik

1

   

Elektromekanisk
lärobok i låsteknik

ElektromekaniskElektromekaniskElektromekaniskElektromekaniskElektromekaniskElektromekanisk
lärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låstekniklärobok i låsteknik

Lärobok i larmteknik

SLRs läroböcker – ett 
måste för den vetgirige!

Du beställer enklast böckerna via vår hemsida 
www.slr.se

Beställ boken redan i dag!

❂  Var med och tävla om en Trisslott och få chansen till en stor-
vinst! Tre vinnare får varsin Trisslott hemskickad i brevlådan. 

Så gör du:
Lös krysset ovan. Mejla svarsraden i de blå fälten tillsam-
mans med ditt namn, adress och mejladress till: 
info@slr.se. I ärendefältet i mejlet skriver du Kryss 4/2014. 

Du kan också skicka in ditt tävlingsbidrag. 
Skriv ner svarsraden i de blå fälten tillsammans med ditt namn 
och adress på till exempel ett vykort och skicka det till: 
SLR, Transportvägen 9, 117 43 Stockholm. 

Den 11 februari är sista tävlingsdag. Lösningen och vinnarna 
presenteras i nästa nummer av Säkerhetsinstallatören.

Stort grattis säger 
vill följande tre som 
får varsin Trisslott:
Gunnar Barke 
Odensbacken, 
Tommy Nilsson 
Sundsvall, Eddy 
Karlsson Malmö.

Redaktionen håller 
tummarna för än 
mer tur med lott-
vinsterna!
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POSTTIDNING B

SLR
Transportvägen 9
117 43 STOCKHOLM

Unik 
teknologi 

ICS är en idealisk lösning för låssystem med komplex struktur/uppbyggnad och 

stort antal nycklar med många olika användargrupper. Systemet medger också 

omfattande utbyggnadsmöjligheter utan att åsidosätta säkerheten. 

ICS – Mekaniskt låssystem

Kontakta oss för mer information: www.evvasalto.se | 08-555 982 00              


