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Juridiska skydd på nyckel 
och cylinder till  2033

Vi ger dig en experT 
i dörren - på riktigt ! 
Kaba experT pluS 
håller högsta kvalitet och är nu ännu bättre. Den 
vändbara nyckeln i kombination med den tekniska 
precisionen i cylindern ger oöverträffad säkerhet 
och livslängd. Självklart kan Kaba experT pluS 
integreras med alla våra elektroniska lås- och 
passagesystem. 

www.kaba.se
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Sveriges Lås och Säkerhetsleve-
rantörers Riksförbund, SLR, är 
en rikstäckande organisation för 
låsmästare från Trelleborg till 
Kiruna. SLR har 149 medlemsfö-
retag 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 Säker-
hetscertifi ering, SBSC, utarbetat 
regelverk och krav för auktorisa-
tion samt tredjepartscertifi ering 
av verksamheten.

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.

Viktigt med rätt kunskap för 
att uppfylla kundernas behov

www.prodib.se

SILCA FASTBIT II

- Användarvänlig tillhållarmaskin från Silca 
för att kopiera tillhållare,  Abloy och Abusämnen. 

Pålitlig och precis.

Vad fort det går! Jag tycker 
inte det var länge sedan vi 
fi rade midsommar.

Under året har det hänt en hel del 
inom vår bransch och orderingång-
en har varit fortsatt stor. Intresset 
för säkerhet och behörighetskon-
troll ökar år för år och så även be-
hovet av anpassningar för tillgäng-
lighet och utrymning.

Ny teknik och nya produkter 
kommer i ett högt tempo och det 
blir allt svårare att hinna uppdatera 
regelverk och provningsstandarder 
så att de hänger med i utvecklingen. 

Med denna utveckling kommer 
säkerhetsinstallatörens unika kun-
skaper att bli allt viktigare i fram-
tiden. 

Kunskapen att kunna bedöma 
vilka produkter som är lämpliga, 
produktens kvalitet och funktion 
samt inte minst att produkten/sys-
temet är det bästa för den aktuella 
kundens behov.

Med dagens teknik är det lätt att 
”översälja” eller installera produk-
ter med funktioner som kunden egentligen inte har behov av. 

Detta ställer höga krav på projekteringen och rådgivningen 
till kund. 

Utan rätt kunskap, projektering och rådgivning kan det i 
värsta fall sluta med till exempel att dörrar till en lokal med 
skyddsklasskrav lämnas olåsta eller helt enkelt ställs öppna på 
vid gavel då vald teknik varit felaktig och blivit för krånglig ur 
användarsynpunkt. 

Även utrymningsvägar och dörrar till brandceller måste vara 
rätt projekterade och försedda med ”rätt” produkter, här får ing-
et bli fel!

Det är bland annat med detta ovan i åtanke som våra med-
lemsföretag i SLR varje år satsar mycket resurser och tid på 
vidareutbildning och kompetensbevis. Den tiden är förbi när det 
räckte med att ”bara hänga med”. 

Nu måste man, oavsett hur duktig man är, kontinuerligt ut-
bilda och informera sig om vad som sker. 

Den som inte inser detta är snart under avveckling i stället för 
under utveckling!

Utbildningar sker i dag via fl era kanaler, leverantörer, norm-
utfärdare, skolor, enskilda utbildare och branschförbund. Det är 
enormt kul att se den respons vi får på de utbildningar vi anord-
nar i SLRs regi. 

Under 2015 startade vi bland annat en informations- och ut-
bildningskampanj runt nya regler gällande lås, Godkänd Låsen-
het som det kallas i försäkringssammanhang. Huvuddelen av 
SLRs medlemmar anmälde sig omgående på de kurser vi pla-
nerat runt om i landet och vi fi ck direkt börja planera för fl er 
kurser.

Intresset för Mästar- och Gesällbrev i yrket ökar också kon-
stant. Glädjande är att även intresset från kunderna, på att dessa 
kunskapsbevis ska fi nnas, också ökar hela tiden. 

Det känns därför helt rätt att vi under 2015 även införde möj-
lighet till Gesällbrev för inbrottslarmsinstallatör. Här har det ti-
digare enbart funnits möjlighet till en tredjepartscertifi ering av 

”Behörig ingenjör”, en 
nivå som är väldigt hög 
och inte en nivå absolut 
nödvändig för alla på fö-
retaget. 

Ett gesällbrev visar att 
teknikern har nödvändig 
kunskap och ”koll på lä-
get”. 

I detta nummer har vi 
reportage från några av 
alla de som på senare tid 
mottagit sitt kunskapsbe-
vis i form av Mästar- el-
ler Gesällbrev.

På det nya året, den 25 
januari 2016 startar SLRs 
årliga utbildningsdagar 
på Arlanda Stad. Ett eve-
nemang som nu är inne 
på det elfte året och stän-
digt utvecklas och växer. 

Denna gång är det ett 
rekord i antal kurser och 
infoträffar och att döma 
av anmälningsläget så är 
det redan nu rekord i an-
talet deltagare.

Enormt glädjande och 
av största vikt för dig som kund för att du ska ga-
ranteras den absolut bästa lösningen för dina säker-
hetsbehov. 

Nu stundar jul och nyår! Ha koll på de levande 
ljusen och ha riktigt sköna och säkra helgdagar.

God Jul & Gott Nytt År!

"Nu måste man utbilda sig 
kontinuerligt. Den som inte 

inser detta är snart under 
avveckling i stället för 

under utveckling!" 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET  Benny Jansson

2014 en bekymmersam utveckling för 
Europa ur ett mänskligt perspektiv!

Det är svårt att ta in och förstå omfattningen av att 
så många människor är på fl ykt och till stora delar 
fotvandrar genom Europa för att hitta en fristad och 
för att rädda livet och skydda sina barn. Att detta sker 
i nutid på 2010-talet.

Det öppna Europa med fri rörlighet mellan länder 
som vi haft i många år håller på att slutas. På ny-
heterna berättar de att var fjärde svensk familj kan 
tänka sig att öppna sitt hem för att ta emot en familj 
på fl ykt, men detta verkar inte gå att genomföra, då 
det från myndigheternas sida varken verkar fi nnas 
system eller resurser. En ny utmaning …

Fruktansvärda terrorattentat sprider rädsla och 
otrygghet för alla och envar men livet måste gå vi-
dare och vi får inte tillåta att terrorn styr våra liv.

I kombination med detta har vi fattiga EU-migran-
ter som sitter och tigger utanför i stort sett varje affär. 

Pär Nuder skrev i  en krönika i Da-
gens Industri väldigt kloka tankar 
runt detta som jag personligen tagit 
till mig.

”Det är alldeles för lätt att inte 
se människan bakom plastmuggen 
med enkronor i.” ”Att historien är 
full av exempel på situationer då 
grupper av människor blivit bru-
talt avhumaniserade.” ”Tidigare 
fanns eländet på behagligt av-
stånd, på andra sidan muren. Nu 
sitter det på en trottoar nära dig. 
Och när den upplevelsen smärtar 
för mycket tenderar vi av ren över-
levnadsinstinkt att stänga av em-
patiknappen.”

Positiv utveckling ur ett 
branschperspektiv!
Inom branschen jobbar vi mest 
med hårdvaror som lås- och säker-
hetsteknik.

Våra åtgärder syftar till att mins-
ka riskkostnader för företag och 
institutioner. Ge möjligheter för 
behörigt tillträde i tid och rum med 
mera, men även att ge individen en 
ökad känsla av trygghet.

Ett led i vårt arbete inom SLR är att se till att rätt 
personer jobbar i branschen.

Vi har aktivt med framgång fått gehör för vårt krav 
att även i framtiden kunna kontrollera personal vad 
det gäller god vandel.

Fortfarande är det dock så att vem som helst kan 
starta ett företag och sätta upp skylten låssmed. Vil-
ken säkerhetsrisk fi nns det i detta?

På Europanivå medverkar SLR genom ELF (Eu-
ropean Locksmith Federation) i ett pågående arbete 
gällande ”Lagstiftning för Låssmeder”. Under hös-
ten har vi deltagit i möten angående detta i såväl 
Bryssel som Lissabon. Kartläggning pågår och vi ar-
betar vidare för att inventera och utreda vilka vägar 
vi kan gå fram gemensamt.

Finland fi ck innevarande år ny lagstiftning som 
reglerar lås- och säkerhetsföretag på såväl individ 
som företagsnivå. I Italien fi nns det numera lagstift-

ning som utgår från individnivå 
men där andra lagar även inklu-
derar företagen. Irland genomför 
nu en reglering av låssmeder på 
företagsnivå. I Belgien pågår en 
process som går ut på att befi ntlig 
reglering av larmföretag utökas till 
att omfatta även låssmedsföretag.

Nya kompetenta medarbe-
tare – ”LåsMaster”!
Vi har fått nya pusselbitar i vårt 
arbete inom SLR med att utveckla 
en strategi och aktivitetsplan för 
framtida kompetensförsörjning. 
Vid ett möte nyligen fi ck vi från 

Arbetsmarknadsminister Ylva Jo-
hansson beskedet att man nu håller 
på att ändra reglerna för Yrkeshög-
skolan. Det nya är att det blir tillåtet 
med utbildningar på yrkeshögsko-
lan även om utbildningen fi nns på 
gymnasienivå. 

Sverige har nyligen även sjösatt 
en referensram för kvalifi kationer 
(NQF) som kan komma att få stor 
betydelse framöver. Våra italienska 
kolleger har sedan fl era år jobbat 
med en motsvarande referensram 

med stor framgång.
Yrkesprogramutredningen lämnade den 16 no-

vember över sin utredning till Utbildningsministern. 
Denna får vi dyka ner i nu och se hur konceptet med 
branschskolor för små yrkesområden landar in. Viktigt 
och intressant att jobba vidare med. 

Extra roligt var att utredaren Amelie Von Zweig-
bergk valde att använda låssmed som exempelyrke på 
presskonferensen.

Med följande text som jag nyligen delade på Face-
book vill jag passa på att önska alla en God Jul och 
Gott Nytt år.

”EGO” kan förstöra många relationer. Gör som 
alla Göteborgare skippa e-et och va bara GO”

Benny Jansson
Förbundsordförande SLR

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

SILCA FUTURA

- Liten och smidig maskin som fräser och 
dekodar laserskurna bilnycklar på kod, 

borrade nycklar på kod och cylindernycklar.

Fortsatt stora möjligheter för 
säkerhets- och låsbranschen

"Fortfarande är 
det så att vem 
som helst kan 
starta ett före-
tag och sätta 
upp skylten 

låssmed" 
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UTBILDNING  TÄVLING PÅ PRAKTISKA GYMNASIET

Ännu har kanske inte traditionen med 
årlig tävling i låsteknik för elever på 
Praktiska gymnasiet nått SM status. 
Men ett kul och berömvärt initiativ från 
lärarna på Praktiska gymnasiet är det. 

SLR har försökt att få var med på Yrkes-SM och vi 
deltog som uppvisningsyrke på Yrkes-SM 2006 i 
Göteborg där Kaj Sjöberg från Alingsås vann. Tan-
ken var att även få med våra nordiska kollegor så 
att vi skulle kunna få tillräckligt underlag för att bli 
ackrediterade som deltagare i ”Youth Skills Com-
petition” som är ett yrkes-VM. Men det har varit 
svårt att få deltagare till tävlingarna, inte på grund av 
bristande kompetens utan mer på grund av darrande 
tävlingsnerver. Synd att våra duktiga låselever är så 
blygsamma!

I år var det Praktiska i Uppsala och läraren Ron-
nie Arvidsson som stod som värd för 2015 års hårda 
kamp.

Årets tävling i låsteknik hölls i Uppsala och Ron-
nie hade gjort ett mycket trivsamt arrangemang.  
I skolans utbildningslokaler var det full fart hela 
dagen och alla brottades med uppgifterna innan det 
slutligen kunde avgöras vilka som skulle ta hem 
årets tre första priser. 

Alla deltagare får ett pris och prispotten kommer 
från Thage Thells Minnesfond som även på andra 
sätt stödjer elever och unga som vill förkovra sig i 
yrket. 

Årets tävlingsmoment bestod av:
1 Montering och inställning av dörrstängare
2 Montera ihop ett Assa 560 låshus 
3 Nyckeltillverkning, cylinderläggning samt 
 systemberäkning
4 Montering av Fas 309 tillhållarlås i trädörr, låset 
 skulle också läggas ihop
5 Inkoppling, driftsättning och programmering av 
 kodlås

Domarna tittade främst på kvaliteten på utfört ar-
bete och i andra hand på tiden. Efter en hård kamp 
kunde Elias Larsson från Praktiska i Örebro koras 
som vinnare, Elias som nu har fast anställning på 
Lås & Säkerhetsexperten i Lindesberg.  Som tvåa 
utsågs Marcus Ebleling från Uppsala Praktiska och 
på tredje plats kom Lili Mehmeti från Helsingborgs 
praktiska.  

Alla de övriga tappra kämparna, Tommy Malm-
ström Västerås Praktiska, Måns Lindström och Ar-
tin Ayran från Malmö Praktiska, Daniel Eriksson 
från Örebro, Alexandra Marczan och Fia Öyen från 
Stockholms praktiska, slutade på en mycket hedran-
de fjärde plats. Ett stort grattis till Elias och alla öv-
riga deltagare.               ■ PRECISION. Noggrannhet är A och O i tävlingen.

IN ACTION. Full fart på alla stationer när tävlingen dragit i gång.

PRISBELÖNTA. Alla deltagare efter avslutad tävling. Arrangören Ronnie hukar vid fl aggan.

Årets inoffi  ciella SM i låsteknik avgjord!
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FÖRETAGET  OLDA INNOVATION AB

25 september var det stort fi rande på Olda 
Innovation AB i Göteborg. Det var då 30 år 
sedan verksamheten startade och cirka 170 
gäster var på plats för att fi ra högtiden med 
grillfest och levande musik.

Olda Suchanek började som konstruktör på Volvo 
men blev så småningom egen företagare då hans 
rykte som duktig konstruktör och uppfi nnare spritt 
sig. 1985 startade Olda eget, först med enbart ut-
vecklingsuppdrag men rätt snart växte verksamheten 
till att även omfatta konstruktion av specialverktyg 
och utrustningar för bland annat Volvo PV, SKF med 
fl era. 

I början på 1990-talet startades en satsning på egen-
utvecklade dörrbeslag. Detta bidrog även till att man 
skaffade sig goda kunskaper gällande framtagning 
av prototyper och tillverkning av mindre serier. Inom 
kort kunde man därmed erbjuda kunder kompletta 
lösningar, från idé till prototyp och tillverkning av 
mindre serier till legotillverkning. I dag har man en 
stor maskinpark med bland annat olika CNC-ma-
skiner. Företaget är även väl rustad gällande svets-, 
montering- och lasermärkningsuppdrag.

Men det blev olika dörrbeslag som skulle hamna 
allt mer i fokus. Den första serien av dörrbeslag 
lanserades på den skandinaviska marknaden 1992. 
Sedan dess har produktutbudet ständigt utökats och 
förbättrats och i dag har man cirka 50 olika produk-
ter i portföljen. Kantreglar är den största produkten 
(kantregel är en produkt för att smidigt och enkelt 
kunna låsa pardörrar) och man säljer en stor mängd 
till dörrtillverkare och grossiter runt om i landet och 
i Europa, cirka 40 procent av produktionen går på 
export. En nyhet som man hoppas mycket på är en 
utrymningskantregel som fungerar som ett utrym-
ningsbeslag. Produkten kommer att premiärvisas 

ANRIKT FÖRETAG. Olda Innovation har bytt ägare och fi rar 30-årsjubilieum. Olda Suchanek, grundare, Ingemar Gustafsson, ny VD, och Jonas Brandén, produktionsteknik.

FASTIGHETEN. Företagets fastighet på Vagnmakaregatan i Göteborg.

Ny ledning tar över efter Olda Suchanek

på mässan i Nürnberg i mars 2016. Men det pågår 
en ständig produktutveckling på många fronter och 
bland annat inom området tätningströsklar tittar man 
på nya produkter.  

Olda Innovation AB ligger på Vagnmakargatan i 
Göteborg, precis bredvid E20. Företaget har 22 an-
ställda och i den ISO-certifi erade verkstaden på cirka 
1400 kvadratmeter sjuder det av aktivitet. Beslags-
produkter och många andra produkter bearbetas i 
verkstaden, en hel del prototyp- och legotillverkning 
pågår parallellt med den egna produktionen.

– Vi har en mycket duktig personal och vår kunskap 
samt fl exibilitet gör att vi kan ta oss an de fl esta upp-
drag, säger Jonas Brandén, som arbetar på marknads-
avdelningen på Olda Innovation AB.

Efter 30 års verksamhet bestämde sig ägarna, ma-
karna Suchanek, att sälja företaget. Från den 1 juli 
2015 ägs nu OLDA Innovation AB av RZ Gruppen 
som har en stor mängd mekaniska verkstäder runt 
om i landet. Ny ägare är Per Östman och som VD på 
Olda arbetar nu Ingemar Gustafsson. 

– Det fi nns en stor styrka och kunskap inom RZ 

gruppen vilket ytterligare kommer att öka våra möj-
ligheter till utveckling. Vi har som ambition att ef-
fektivisera produktionen och växa kontrollerat, om 
det behövs har vi också möjlighet utöka verkstadsy-
tan i den nuvarande fastigheten. Men leveranssäker-
het och kvalitet är viktigt och där kvarstår vårt fokus, 
säger Ingemar.

Olda Suchanek kommer inte att lägga sig på latsi-
dan bara för att han sålt företaget.

– Jag kommer att fortsätta att arbeta med utveckling 
och ta fram nya produkter, men nu kan jag koncentre-
ra mig enbart på det då jag inte behöver sköta fi rman 
också. Marknaden för våra produkter ökar hela tiden 
och kraven på produkterna höjs ständigt. Bland annat 
brandkraven kräver i dag en hel del extra tänkande när 
man tar fram en ny produkt.

Med fi randet av 30 år som företag, ny ledning/
ägare samt Olda Suchanek nu med full fokus på pro-
duktutveckling ser framtiden fortsatt ljus ut för Olda 
Innovation AB.              ■
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www.abus.com

Har du känslan? 
Vi har den! 

Säkerhet – med en känsla för kvalité och precision sedan 1924.

KONTROLL. Tommi programmerar sin CNC maskin.

TIDIGARE ÄGARE. Olda med hustrun Anna.I PRODUKTION. Azad märker beslag.FULL FRÄS. Treaxliga fl eroperationsfräsen Haas VF9.
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FÖRETAGET  LÅSFIXARNA

Helt otroligt att så många slutit upp för 
att fi ra vårt företags 30-års jubileum! 
Tommy Johansson summerar kalaset 
den 1 oktober då 240 gäster fi rade att 
företaget blivit medelålders. 

TEXT SUSANNE DAHLBORG | FOTO SUSANNE DAHLBORG

Festen hölls i Låsfi xarnas unika och fi na lokaler, cen-
tralt i Kiruna. Tommy hälsade alla gäster välkomna och 
berättade om Låsfi xarnas 30-åriga resa i företagande, 
byråkrati och konjunkturssvängar. Det hela började vå-
ren 1985 med en idé om att tillverka nycklar och mon-
tera lås. Från början var det bara de själva som trodde 
på sin idé, dåvarande företagsrådgivare tyckte att det 
var ett skämt – vem behöver lås och nycklar?

Men själva ställde de sig frågan: Hur många lås 
fi nns det hos kommunen, hos LKAB, hos försvars-
makten, hos landstinget? Och hur ofta använder man 
en nyckel?

Efter två år och ett antal dikeskörningar fi ck man 
1987 möjlighet att fl ytta till en ny lokal som med-
förde både en bättre arbetsmiljö och att man kunde 
börja bredda sin verksamhet.

En nyckel leder till ett lås som sitter i en dörr som 
sitter i en vägg som sitter i en fastighet … det ena 
gav det andra. Läroresan fortsatte och verksamheten 
utökades med både fl er anställda och en breddning 
av tjänster som företagen kunde behöva.

2008 hade man växt ur sin lokal och fi ck chanse-
dan att ta över Postens lokal. 

Den nya stora lokalen inreddes med stor butiksyta 
och en fi n utställning. Lokalen har också idealisk 

30-års kalas med mycket historia

LÄRORESA. Tommy Johansson berättade om företagets 30-åriga historia, om en riktig läroresa.

SKÖN MUSIK. Bandet satte fart på dansen och insamlingen till Världens Barn.

nog en inomhuslastkaj och ett bankvalv.
Festen fortsatte därefter med en fantastisk buffé 

med många norrländska specialiteter, tårta och 
dryck. Kirunabandet Willy Clay Band underhöll 
med fantastisk countrymusik.

Under kvällen anordnades en insamling för Värl-
dens barn och tillsammans samlade vi gäster in 

26 861 kronor som ringdes in på Världens barn-
galan dagen efter!

På morgonen när vi vaknade hade vinterns för-
sta snö fallit som sig bör när man är på besök i 
Kiruna.  

Den 25e november förvärvade Certego AB före-
taget.             ■
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Tack för ett 
fantastiskt 2015! 

Tack för ett fantastiskt år som präglats av många 
framgångar. Cylinderteknik med CLIQ®, ellåsen och 
Super Weather Protected-låsen är vi extra stolta över. 
Nu ser vi fram emot ett minst lika bra 2016!
 
PS. Du vet väl att jultomten kommer från Rovaniemi?  
Hyvää joulua!

 
www.abloy.se 

A428

An ASSA ABLOY Group brand

VINTERN KOM. Kiruna den 2 oktober.

30 ÅR. Historielektion med bild på första lokalen som Låsfi xarna hade 1985–1987.

HÖG STÄMNING. Festligt och fullsatt i Låsfi xarnas stora lokaler.
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PRODUKTNYHETER  

SafeE lanserar COVERLOCK© 
hänglås med dold bygel, för 
dig som vill ha dina saker 
ifred, inga brutna byglar mer.

SafeEs nya hänglås Coverlock ger en 
utanpåliggande låsning till dörrar, ga-
rage, portar, bommar, containrar, grin-
dar, transportfordon, elskåp med mera. 
Lämpligt där högt skydd, signalvärde 
och brytmotstånd erfordras. Kan med 
fördel användas med vårt extra för-
stärkta låsbeslag. 

Låset är mycket kraftigt härdat och 

Oavsett storlek på hotell är en 
trygg gäst en nöjd gäst. Varje 
hotellägare känner säkert igen 
sig i problemen med gäster 
som glömmer att lämna till-
baka sina nycklar. 

Mindre hotell, B&B och vandrarhem 
anlitar ofta sin lokala låssmed för att 
byta cylindrar – nu fi nns även möjlig-
heten att kontakta dem för att på ett en-
kelt sätt ersätta nycklar mot kort. 

Systemet är utvecklat och framtaget 
utifrån önskemål från marknaden och 
från våra återförsäljare som ofta har 
kontakt med sina mindre, lokala hotell. 
Med ASSA SMARTair™Guest kan 
ett hotell eller en liknande verksam-
het med upp till 50 dörrar på ett enkelt 
sätt gå från mekaniska nycklar till kort 
utan ett avancerat upplägg. Systemet 

Baloba lanserar utomhuskamera

SafeE presenterar nytt hänglås 
med dold bygel

ASSA lanserar smart nyckelsystem

Efter stor efterfågan från 
marknaden lanserar Baloba 
Inter AB nu en robust och tålig 
utomhuskamera. 

Kameran är en full-HD kamera med 
1080 punkter en justerbar lins på 3–9 
mm. Det gör att kameran i samband 
med installationen kan ställas in och 
anpassas utefter önskat övervaknings-
område och de förutsättningar som rå-
der på installationsplatsen.

RCO Security lanserar nu 
programvaran R-CONTROL 
som erbjuder avancerad sys-
temstyrning och anläggnings-
kontroll – allt presenterat 
på ett enkelt, modernt och 
intuitivt sätt. Mjukvaran 
passar både små och stora 
behov där användaren ställer 
höga krav på smidig och säker 
grafi sk presentation samt 
larm- och dörrstyrning. 

Med R-CONTROL kan man i en och 
samma mjukvara styra och övervaka 
fl era olika larmsystem oavsett var de 
fi nns rent geografi skt. Användaren får 
stora möjligheter att hantera och se sta-
tus på utvalda objekt som exempelvis 
dörrar, larmpunkter och larmområden. 
Allt presenteras i en grafi sk vy som är 
både lätthanterlig och effektiv samti-
digt som många avancerade funktioner 
fi nns att tillgå.

– Användaren kan även själv anpas-
sa mjukvaran på fl era sätt, bland annat 
genom att lägga in egna bilder, ritning-
ar och ikoner samt skapa händelsesce-
narier, åtgärdstexter, kvitteringstexter 
och mycket mer. Möjligheterna är 
många, säger Henrik Paulsson, RCO:s 
marknadschef.

När ett larm aktiveras syns det direkt 

har två olika gränssnitt att jobba i. Ett 
för installatör/fastighetsansvariga och 
ett för receptionspersonal. Med en in/
utcheckningsfunktion kan receptions-
personal snabbt och på ett säkert sätt 
ge behörighet till en gäst – utan risk 
för att checka in en person om det re-
dan bor någon i rummet. När tiden för 
utcheckning infaller, slutar kortet au-
tomatisk att fungera. Rummet blir då 
ledigt och en ny gäst kan checkas in.

De batteridrivna läsarna för gästrum 
ger hög driftsäkerhet då gästerna alltid 
kan öppna sitt rum – även vid strömav-
brott. I sortimentet fi nns också värde-
skåp, energisparenheter och kodlås för 
ytterdörrar.

ASSA SMARTair Guest kommer 
att säljas via  ASSAs ordinarie återför-
säljare. Detta ger kunden lokal sup-
port på såväl mjukvara som allt kring 
dörren.      ■

Full överblick med nytt styrsystem

i larmlistan vilken tidpunkt larmet gått, 
vilken typ av larm det rör sig om samt 
exakt var larmpunkten fi nns i form av 
exempelvis adress, våningsplan, rum 
och så vidare. 

När operatören klickar på larmet 
öppnas automatiskt rätt planritning 
med larmpunkten markerad, samt de 
åtgärdsval som operatören har. 

Andra funktioner i R-CONTROL 
inkluderar bland annat möjligheten att 
skriva ut larmrapporter både manuellt 
och automatiskt, se personer i närvaro-
områden samt ta del av realtidsbilder 
från integrerade kamerasystem.

– Programmeringen av R-CONTROL 
sker enkelt med drag-and-drop-funk-
tionalitet. Anläggningar som sedan 
tidigare använder vår mjukvara INDI-
GRAF kan dessutom snabbt importe-
ras eftersom planritningar och utplace-
rade ikoner följer med, avslutar Henrik 
Paulsson.     ■

Vid mörka förhållanden tänds kame-
rans inbyggda IR-belysning automa-
tiskt vilket gör att du kan se vad som 
händer i kamerans närområde (upp till 
20 meter) även när det mänskliga ögat 
endast uppfattar totalt mörker. Belys-
ningen i sig är inte synlig för männ-
iskor som vistas på platsen. Kameran 
är utförd i slagtålig metall och är god-
känd för installation i utomhusmiljö 
(IP66). Kameran kan även installeras 
inomhus.

Balobas modell för säkerhet via 
abonnemang utan bindningstider har 
varit väldigt uppskattad och vi har 
haft stor efterfrågan från kunder att 
även kunna erbjuda utomhuskameror, 
berättar Tomas Norderstål, COO och 
erbjudandeansvarig på Baloba Inter 
AB. 

– Därför känst det naturligt att er-
bjudandet nu kompletteras med en 
robust kamera som klarar tuffa utom-
husmiljöer, avslutar Tomas Norder-
stål.     ■

borrskyddat låshus inklusive låscylin-
der med helt dold, integrerad 13 mm 
bygel. 

Observera! Det fi nns ingen bygel 
att klippa, bryta eller såga. Låset har 
utbytbar cylinder vilket medger inte-
grering med samma nyckel i befi ntligt 
låssystem genom SafeE adapter, se 
nedan.  

Låsbeslaget kan endera bultas eller 
svetsas fast. 

SafeE adapter – ASSA standard 7 
stift cylinder.  SafeE adapter - ASSAs 
6 stift (nya D12) cylinder.

Designskyddsansökan är under be-
handling hos Patent och Registrerings-
verket, PRV.

Lås och beslag är inte testat enligt 
någon klass utan medger reelt förhöjt 
skydd/motståndskraft/signalvärde. 
Finns krav på klassning behöver ob-
jektet kompletteras med klassat lås en-
ligt motsvarande krav.    ■
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duranorm®-beslag för innerdörrar –
genomgående prisvärd
Här presenterar vi serierna Essen och Utrecht i tidlösa vinkelformer i rostfritt stål. 
HOPPE ger 10 års funktionsgaranti på alla dörr- och fönsterhandtag.

serie Essen serie Utrecht

10 års
funktionsgaranti

DIN EN ISO 14001
Miljövänlig tillverkning

Tillverkad i Europa

Under början på hösten släpptes den nya
produkten Yale Easy Fit Alarms med två 
trådlösa larmpaket för privatmarknaden. 

– Det är en enkel produkt som kunden lätt installerar 
själv och är enkel att använda. Kunden köper larmet 
och på så sätt slipper man de månatliga kostnader 
som följer med många andra larmlösningar, säger 
Magnus Eriksson, ansvarig på ASSA AB.

PRODUKTANSVARIG. 
Magnus Eriksson 
ansvarar för Yale 
Easy fi t Alarms. 

Med Yales enkla hemlarm får man full koll på vardag och hem via mobilen
Det fi nns två varianter av larmet. Den enklaste va-

rianten, Easy Fit standard, är enbart ett lokalt larm. 
Kontrollpanel och siren sitter i en och samma appa-
ratbox. 

Larmet har en siren som ljuder vid inbrott eller, 
om branddeckare används, även vid brand. Systemet 
styrs med en knappsats och det är cirka 30 meters 
räckvidd på de inkopplade enheterna. Upp till 20 
olika detektorer kan kopplas på och livslängden på 
batterierna är cirka två år.

Den andra varianten är Easy Fit SmartPhone 
Alarm, en något dyrare och lite mer avancerad pro-
dukt. Här får man med en centralapparat som kopp-
las till en IT-router och internet. Den har batteri-
backup som räcker cirkaa tio timmar. Detektorer och 
centralapparat är ihopparade vid köpet så ingen extra 
programmering behövs. 

Systemet kan styras via knappsats, fjärrkontroll 
eller en app. Det fi nns olika inställningsmöjligheter 
till exempel skallarm eller volymlarm. På tillbehörs-
sidan fi nns det en mängd olika produkter att välja 
på, som detektor med möjlighet till att ta stillbilder, 
detektor för video, husdjursdetektor, utomhussiren, 
utrustning för elövervakning med avstängningsfunk-
tion, givare för övervakning av temperatur och fuk-
tighet mm. 

Via appen kan man gå in och ta bilder eller se vi-
deo, se status på larmet, få information om händelser. 
Vid ett larm skickar systemet en signal via både SMS 
och e-post. Via e-post kommer även mycket annan 
info runt systemet, och du har alltid en helhetsbild i  
Appen. Fria SMS ingår i paketet.

– Det fi nns ett ökat behov av enklare hemlarm 
och det är i det segmentet våra nya produkter passar 

perfekt. I dag är de fl esta ständigt uppkopplade och 
vill ha ”ögonblickskoll” på vardagen och vad som 
händer ute i världen. Där passar vår produkt Easy 
Fit SmartPhone perfekt då man har full kontroll på 
systemet via mobilen, datorn eller surfplattan, säger 
Magnus.              ■

www.prodib.se

SILCA UNOCODE 199

-  En datastyrd budget nyckelfräsmaskin med 
optisk läsare som både kodar och kopierar 

cylindernycklar, bil, mc och båtnycklar. 
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HÖRT & HÄNT

Det var 49 spelsugna 
deltagare slogs om 
hedern att vinna 
årets upplaga av 
Copiaxgolfen som 
hölls på Hooks Herr-
gård 10–11 september 
i strålande väder. 

SNART DAGS. Uppvärmning innan allvaret började.

SEGRAREN. Golfgeneralen 
Christer Alkelöw, Copiax, 
och en glad Toste Hedlund,  
Mysec, med segertrofén.

Copiaxgolfen 2015 avgjordes på Hooks herrgård

ASSA utökade under våren sin pro-
duktportfölj med nyckelskåp Traka för 
nyckeladministration. 

Nyckelskåpen Traka fi nns i två versioner, stand-
alone och online. Om verksamheten exempelvis 
önskar fl era skåp i olika byggnader kan online-
skåpen kopplas samman via TrakaWEB. Admi-
nistrationen av detta kan antingen göras centralt 
eller på fl era olika platser. Mer om Traka Online 
kommer i ett senare reportage.

För de som önskar enklare mindre plug-and-play 
lösning fi nns Traka21 som enkelt installeras och 
administreras utan krav på nätverk och Pc-pro-
gramvara. I en och samma enhet får man kontroll 
på upp till 21 nycklar eller nyckeluppsättningar. 

Användningsområde är bland annat mindre fö-
retag med många gemensamma nycklar, fi rmabi-
lar, hemtjänst mindre vårdhem, medicinskåp, bu-
tiker med mera. Man får kontroll på vem som har 
tagit ut nyckel, när den hämtades och när lämna-
des den tillbaka. Loggar på aktiviteter läses direkt 
på den inbyggda skärmen eller så laddar man ner 
datat på en USB. 

Några medlemmars syn på nyckelhanterings-
skåpet Traka21.

Gert-Inge Måtegen, ägare av Skånelås AB i Ystad
Dina allmänna intryck om Traka21?
– Traka21 är en bra och kostnadseffektiv lösning 
för hantering av mindre verksamheters nycklar. 
Systemet registrerar vilka nycklar som är på plats 
i skåpet och vem som har lånat vilken nyckel. Detta 
går att se i en loggad historik.

Traka har även nyckelsystem för större verksam-
heter, men för små anläggningar som hemtjänst-fö-
retag, gruppbostäder, bilfi rmor, skolor och stugbyar 
är Traka21 alldeles lagom i storleksordningen. 

Vad säger kunderna?
– En av våra kunder, ett hemtjänstföretag, lyfter 
framför allt fram fördelen med att kunna se vem som 
lånar vilken nyckel och när. Det här hemtjänstföre-

taget lånar till exempel ut cyklar till sin personal för 
att dessa ska kunna cykla till sina brukare. Nyckel-
skåpet Traka21 har förenklat verksamhetens nyck-
elhantering avsevärt och har dessutom inneburit att 
personalen är mer försiktiga om cyklarna eftersom 
att man nu kan se vem som hade vilken cykel senast 
om något skulle gå sönder.  

Peter Forsberg, Låssmeden i Umeå
Dina allmänna intryck om Traka21? 
– Jag tycker att det är den enkla överblicken och 
nyckelkontrollen som är den största fördelen med 

nyckelskåpet Traka21, samt det faktum att det 
behövs liten, eller ingen personlig administration 
alls för nyckelhanteringen. Traka21 är därför lätt 
att applicera på olika verksamheter. Våra kunder är 
bland annat bilfi rmor av olika slag såsom bilsäljare, 
bilpoler och biluthyrning, men även bostadsrättsför-
eningar.

Vad säger kunderna?
Vi har fått goda reaktioner från våra kunder. Många 
tycker att det är bekvämt att slippa lägga tid på tradi-
tionell nyckelhantering.             ■

Peter Forsberg, Låssmeden i Umeå.Gert-Inge Måtegen, ägare av Skånelås AB i Ystad.

Nytt nyckelsystem gör kontrollen enkel för mindre verksamheter

Pristagarna i årets golftävling
1. Toste Hedlund, Wemdö Golf & country club
2. Fredrik Boijesjö, Avesta Golfklubb
3. Jan Rosén, Ågesta Golfklubb

www.prodib.se

SILCA OMNIA

- Användarvänlig nyckelmaskin för 
tillhållar- och kassaskåpsnycklar. 

Med LED -belysning och ergonomisk design.



Vår nya serie magnetlås håller hög kvalitet och 
har dessutom ett mycket konkurrenskraftigt 
pris.  DORMA EM är utmärkta för dörrar som 
kräver  säker utrymning, kontrollerad  låsning 
och elektronisk  övervakning. Vid strömavbrott 
öppnas  dörrarna automatiskt.

Läs mer på dorma.com

 SMART OCH 
 EKONOMISK 
 SÄKERHET
—
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HÖRT & HÄNT  

Dörrstyrning är ett sätt att styra en dörrs 
funktion för öppning och stängning. 
Dörrstängare, dörrautomatiker eller olika 
kombinationer av dessa är det vanligaste 
sättet att kontrollera dörrens öppning 
eller stängning. 

Kenneth Svensson framför dörr.

Dörrstängare med frisvingfunktion för till exempel 
brandklassade dörrar på sjukhus.

Tuff are krav på
dörrstängare

Dörrstyrning kan bli kostsamt beroende på vilken 
funktion man vill ha. Det är inte ovanligt att det rå-
der en hel del förvirring runt hur man ska projektera 
dörrfunktionen för att följa de lagar och standarder 
som styr hur dörren ska utrustas. 

Beroende på brukare, utformning, utrymningskrav, 
användningsområde och om den sitter i en så kallad 
brandcell, kan det ofta bli en svår nöt att knäcka.

Här ska vi koncentrera oss på dörrstängare som än 
så länge är den vanligaste produkten på våra dörrar.

Dörrstängare passar utmärkt när det gäller att hålla 
ytterdörrar, innerdörrar och branddörrar stängda. 
Den självstängande funktionen hjälper också till att 
hindra ytterdörrar från att stå och smälla eller blåsa 
upp eller om det råder övertryck på grund av ven-
tilationen i fastigheten. De upprätthåller skyddet i 
branddörrar och längs utrymningsvägar i byggnader 
som används av allmänheten. 

– Dörrstängare fi nns i en mängd olika varianter, 
med glidfunktion, frisvingfunktion, golvdörrstänga-
re, inbyggda med fl era, säger Kenneth Svensson an-
svarig för produkten på ASSA AB. 

– Funktionskrav, brandkrav och tillgänglighets-
krav påverkar marknaden och vår försäljning, men 
även designen har blivit allt viktigare. Arkitekter 
ställer allt högre krav på att det ska se snyggt ut i 
dörrmiljön. Vi har de senaste åren satsat mycket på 
design. De infällda dörrstängarna gillas av arkitek-
terna men kan vara dyra och svåra att montera på 
befi ntliga dörrar. Ofta är det pris och enkelhet som 
trots allt fortfarande styr valet av produkt. Vid ny-
produktion måste infällda dörrstängarna vara före-
skrivna och ha förberetts för detta redan hos dörr-
fabrikanten.

Det är därför det är viktigt med projektering redan 
i föreskrivande led för att hålla kostnader nere och 

Nu är det snart dags! 
SLR utbildningsdagar 
25–28 januari 2016
Den 25 till 28 januari 2016 öppnar portarna 
traditionsenligt för det årliga eventet 
SLR Utbildningsdagar i Arlanda stad. Det 
är elfte året i rad och denna gång med ett 
rekordstort antal deltagare och olika kurser. 
SLRs medlemmar är nyfi kna och kunskaps-
hungriga, något som absolut gagnar alla 
säkerhetskunder runt om i Sverige.

Som vi tidigare nämnt är det glädjande att vi nu kan 
erbjuda en preparandkurs för Gesällbrev i Inbrottslarm.

Efterfrågan på både Mästar- och Gesällbrev ökar inom 
alla yrken då det är ett internationellt erkänt kunskapsbe-
vis. Även kundernas intresse för bevisad kunskap ökar, 
inte minst efter alla skriverier och TV-program om fusk-
byggare.

Heldag med årsmöte för SHG
Värdeförvaringsteknikerna inom SLR sektion SHG 
kommer den 25 januari att få en full dag med bland annat 
utbildning i regelverk och produktnyheter. Dagen avslu-
tas med årsmöte i föreningen.

Utbildning och fortbildning är ett måste. Det händer 
massor i vår bransch och ny teknik tillkommer ständigt. 
Inom området inbrottsskydd fi nns det mängder av lagar, 
standarder, produkter och artiklar som man måste ha kun-
skap om. Inom elektromekaniken kommer det ständigt 
nya produkter och utbudet av mjukvarustyrda produkter 
ökar snabbt. Kunskap om nätverk och hur man kopplar 
in produkter på befi ntliga nätverk är ofta ett krav i dag. 
Myndigheterna har också en ökad tendens att införa oli-
ka lagar och regler som påverkar själva företagandet, det 
måste man också få ett grepp runt.

Våra utbildningsdagar och det rika kursutbudet, till 
mycket humana priser, är unika för en bransch av vår 
storlek. Allt detta är enbart möjligt att genomföra tack 
vare det stora intresset för utbildning som fi nns bland 
SLRs medlemmar och våra leverantörer.

Anmälningstiden gick ut 25 november men om du 
missat att anmäla dig eller hittat någon ytterligare kurs 
du vill gå, är det bara att kontakta oss på kansli@se så 
löser vi detta!                   ■

Björn Schmidt 
har lämnat oss!
Den 16 september avled Björn Schmidt, 
begravningen skedde i Täby kyrka.
Björn Schmidt föddes i Täby i april 1935 och var näst 
äldst av fyra syskon. Han blev Täby trogen hela sitt liv. 
Björn var mycket idrottsintresserad och redan i unga år 
var han aktiv fotbollsspelare och även en duktig boxare. 

Efter skolan började han som rörmokarlärling och kan-
ske hade han stannat där om inte lillebror Claes-Göran 
hade startat Täby lås 1954 i storebror Lennarts källare. 
Efter några år ”lurade” Claes-Göran in Björn i verksam-
heten och snart även storebror Lennart samt pappa Gösta.

Yrket blev Björns passion. Han tog mästarbrev i yrket 
och var under många år engagerad i Stockholmsföre-
ningens styrelse.

Privat så var han gift med Inga i över 50 år och en en-
gagerad familjefar till tre barn. 

Han var mycket hantverkskunnig och har på egen hand 
renoverat ”landet”, en liten torpstuga med tillhörande ut-
hus idylliskt placerad vid en sjö.

Där har under åren hållits en mängd ”Björn”- fester 
(veckan före midsommar som ofta sammanfaller med 
Björn-dagen den 18 juni), en försommarfest med fem-
kamp. Under åren deltog nära och kära på festen och 
ibland även kunder och kollegor.                              ■

www.prodib.se

- Profilavläsningsmaskinen som snabbt 
hittar profilen på din nyckel. 

SILCA OPTIKA LIGHT

för att funktion och utseende ska bli av bästa kva-
litet. Varje år bjuder vi in ett stort antal arkitekter 
och återförsäljare till utbildning och information 
för att försöka uppnå just detta.

Hur ser då framtiden ut för 
dörrstängare?
– Dörrstängare kommer alltid att behövas men 
kraven blir allt tuffare. Önskan är att dörrstäng-
aren skall ha en låg öppningskraft för att kunna 
klara tillgänglighet men ändå klara krav som 
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FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 

sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 

blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 

teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 

Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 

med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG

Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 

mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 

alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 

SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 

SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 

12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 

information i nästa nyhetsbrev.
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PRODUKTBLAD A4

  803:-
Enkels. 500 ex

PRODUKTBLAD A4
  1155:-

Enkels. 1000 ex

PRODUKTBLAD A4
  1622:-

Dubbels. 1000 ex

PRODUKTBLAD A4
  1094:-

Dubbels. 500 ex

 
VISITKORT
  247:-

Enkels. 200 ex

VISITKORT
  346:-

Enkels. 500 ex

VISITKORT
  557:-

Dubbels. 500 ex

VISITKORT
  398:-

Dubbels. 200 ex

 VEPA
  749:-

inkl skenor, 100x150 cm

 ROLLUP
 825:-

inkl stativ & väska
85x200 cm

Tryckfärdigt original 
Observera att medemspriserna ovan gäller vid 
tryckfärdigt material (högupplöst PDF).



Vi är Sveriges ledande  

SLR Auktorisation 
Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget 
uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt 
tagit fram. 
Bland annat ska det finnas bevis på yrkes kunskap 
genom mästar- och gesällbrev, 
SLRs etiska regler ska följas, licenser från 
tillverkare måste finnas 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 
kvalitetsledning och gäller för alla organisationer 
inom alla branscher och verksamheter. Den inne-
håller åtta huvudämnen:
4 Kundfokus 
4 Ledarskap 
4 Medarbetarnas engagemang 
4 Processinriktning 
4 Systemangreppssätt för ledning 

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

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

 Certifierad anläggarfirma Lås SSF 1040      Certifierad inbrottslarmfirma      Certifierad brandlarmsfirma           

      Alingsås Lås & Larmservice AB ALINGSÅS www.alas.se
      Låsinväst Svenska AB (filial) 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 (filial) DANDERYD www.tabylas.se
      Optimera Svenska AB EKSJÖ www.optimera.se
      Certego AB (filial) ENKÖPING www.certego.se
      Låsmästarna i E-tuna AB ESKILSTUNA www.lasmastarna.nu
      Certego AB (filial) ESKILSTUNA www.certego.se
      Great Security Sverige AB (filial) FALKENBERG www.greatsecurity.se
      Vadsbolås AB (filial) FALKÖPING www.vadsbo.com
      Farsta Lås AB FARSTA www.farstalas.se
      Nyckelkedjan, AB (filial) FINSPÅNG www.nyckelkedjan.se
      Certego AB (filial) FLEN www.certego.se
      Punctum Lås & Larm AB (filial) 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 (filial) GÖTEBORG www.safeteam.se
      Certego AB (filial) GÖTEBORG www.certego.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
      Certego AB (filial) HÄGERSTEN www.certego.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 (filial) 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
      Certego AB (filial) KARLSTAD www.certego.se
      Certego AB (filial) KATRINEHOLM www.certego.se
      Låsfixarna i Kiruna AB KIRUNA www.lasfixarna.se
      Bysmeden Lås AB (filial) KISTA www.bysmeden.se
      Låssmeden i Kramfors AB KRAMFORS www.lås-smeden.se
      Citylåset AB KRISTIANSTAD www.citylaset.se
      Certego AB (filial) KRISTIANSTAD www.certego.se
      Låsmästarn i Värmland AB KRISTINEHAMN www.lasmastarn.se
      Certego AB (filial) KUMLA www.certego.se
      Kungsbacka Låsservice AB KUNGSBACKA www.kungsbackalas.se
      Sotenäs Låsservice AB KUNGSHAMN www.sotenaslas.se
      Certego AB (filial) KÖPING www.certego.se
      Lerums Lås & Larmservice, AB LERUM www.lll.se
      Lidingö Lås & Larm AB LIDINGÖ www.lidingolas.se
      Vadsbolås AB (filial) 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
      Certego AB (filial) LINKÖPING www.certego.se
      Almqvist & Brunskog AB LJUNGBY www.almbrun.se
     Luleå Låskonsult, AB LULEÅ www.lulealaskonsult.se
      All-Round Låsservice AB LUND www.allroundlas.com
      Certego AB (filial) LUND www.certego.se
      Great Security Sverige AB (filial) LUND www.greatsecurity.se
      Låssmeden i Umeå AB (filial) 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 (filial) MALMÖ www.safeteam.se
      Safeteam Lås-Borgström AB MALMÖ www.lasborgstrom.se
      Certego AB (filial) MALMÖ www.certego.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 
      Certego AB (filial) MOTALA www.certego.se

Alla SLRs medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev och har en bred utbildning och ett gediget 
kunnande. Medlemsföretagen finns över hela landet och din närmsta säkerhetspartner hittar du här. 
Våra etiska regler och krav på Mästarbrev, garanterar en god service till en mycket hög kvalitet.



Vi 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 respe-
ktive 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. 

Certifiering 
Vissa certifieringar avser företag, andra deras led-
ningssystem och vissa avser enskilda personer. Ofta 
finns ett samband, till exempel att ett företag måste 
ha ett visst antal anställda eller en viss andel av de 
anställda som har en viss personcertifiering för att 
erhålla företags- eller systemcertifiering. Certifiering 
av ledningssystem, produkter och personer för SLR 
företag görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) 
certifieringsorgan, så kallad tredjeparts certifiering.

andlarmsfirma            Certifierad CCTV firma      ISO 9001 och ISO 14001      ISO 9001     FR 2000    

      Nyckellås AB MÄRSTA 
      Mölndals Låsservice AB MÖLNDAL www.molndalslas.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) 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
      Certego AB (filial) NORRKÖPING www.certego.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 (filial) 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 (filial) SKARA www.vadsbo.com
      Stanley Security Sverige AB SKARPNÄCK www.stanleysecurity.se
      Axlås AB (filial) SKÄRHOLMEN www.axlas.com
      Vadsbolås AB (filial) SKÖVDE www.vadsbo.com
      Gerts Lås & Larm AB SOLLENTUNA www.gertslas.se
      Norra Stationen Lås & Larm AB SOLLENTUNA www.abatronic.se
      Sollentuna Lås (filial) SOLLENTUNA www.vallentunalas.se
      Råsunda Låsservice AB SOLNA www.rasundalas.se
      Schneider Electric Sverige AB SOLNA www.schneider-electric.se
      Spånga Lås AB SPÅNGA www.spangalas.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) STENUNGSUND www.safeteam.se
      Axlås AB (filial) STOCKHOLM www.axlas.se
      Axlås AB STOCKHOLM www.axlas.se
      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 (filial) STOCKHOLM www.punctumlas.se
      S:t Erik Lås AB STOCKHOLM www.stlas.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) 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
      Certego AB (filial) STRÄNGNÄS www.certego.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 (filial) SÄVEDALEN www.nokas.se
      Axlås AB (filial) SÖDERTÄLJE www.axlas.se
      Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial) SÖDERTÄLJE 
      Certego AB (filial) SÖDERTÄLJE www.certego.se
      Telge Lås & Nyckel AB SÖDERTÄLJE 
      Isgrens Lås AB TRELLEBORG www.isgrens.se
      Låscentralen E. Borgström AB (filial) TRELLEBORG www.lascentralen.se
      Dalek Lås & Larm AB TROLLHÄTTAN www.dalek.se
      Tyresö Låsservice AB TYRESÖ www.tyresolas.se
      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 (filial) UDDEVALLA www.safeteam.se
      Perssons Låsservice AB ULRICEHAMN 
      Låssmeden i Umeå AB UMEÅ www.lassmeden.com
      Låskedjan i Umeå AB UMEÅ www.byggbeslag.se
      Certego AB (filial) UMEÅ www.certego.se
      Punctum Lås & Larm AB (filial) UPPLANDS VÄSBY www.punctumlas.se
      Certego AB (filial) UPPSALA www.certego.se
      Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB UTTRAN www.botkyrkalas.se
      Vallentuna Lås AB VALLENTUNA www.vallentunalas.se
      Great Security Sverige 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
      Certego AB VÄSTERÅS www.certego.se
      Finlarm AB VÄSTERÅS www.protectyou.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) VÄSTRA FRÖLUNDA www.safeteam.se
      Certego AB (filial) VÄXJÖ www.certego.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
      Certego AB (filial) ÖREBRO www.certego.se
      Låssmeden i Umeå AB (filial) ÖRNSKÖLDSVIK www.lassmeden.com
      Övik Låsteknik AB ÖRNSKÖLDSVIK www.lasteknik.com
      Gärdin & Persson AB ÖSTERSUND www.gardinpersson.se
      Låsservice i Mälardalen AB ÖSTHAMMAR 
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FÖRETAGET  AXLÅS SOLIDLÅS

Richard som har många års erfarenhet i yrket och 
bland annat arbetat på låssmedsföretag i Småland 
och Blekinge. Han fl yttade till Stockholm och skulle 
bara vara här tillfälligt. Planen var att fl ytta hem efter 
ett par månader. Men nu, fyra år senare, fi nns det inte 
längre några planer på att lämna Stockholm. Efter 
några år och olika posi-
tioner på företag i Stock-
holm kom frågan om att 
börja som VD på Axlås 
Solidlås och även stötta 
andra låsmedsföretag som 
Top On Top AB förvärvat. 
Richard tvekade inte då 
han snabbt såg vilka möjligheter och framtidsutsik-
ter som fi nns inom koncernen.

– Lars och Anitha Hallgren, som tillsammans med 
barnen äger koncernen, är mycket framgångsrika en-
treprenörer och har för länge sedan insett vad sam-
ordning mellan olika bolag i säkerhetsbranschen kan 
tillföra med rätt kombination av fabrikat och produk-
ter, säger Richard.

Vi träffar honom i Axlås Solidlås lokaler på Strand-
bergsgatan i Stockholm. Lokalen är i toppskick. Både 
arbetsplatser och butik väl anpassade för verksamheten. 

– Ja, allt är fräscht och bra här men dessvärre ska 
fastigheten renoveras inom kort så vi måste hitta nya 
lokaler framöver, konstaterar Richard.

Även fi lialen i Solna är tillfälligt stängd då reno-
vering av den fastigheten också pågår, en ny fi lial 
öppnas troligen i Solna men då på annan adress. En 
allmän översyn av lokalerna inom koncernen pågår 
och det kommer att bli fl er renoveringar framöver.

Richards intentioner är att bredda verksamheten 
samt att hålla ett högt fokus på personalen och satsa 
helhjärtat på dem. 

– Personalen måste känna sig sedda och få eget 
ansvar samt möjlighet till utveckling och utbildning. 
Jag vill fokusera mycket på personalvård, det ska 

vara roligt att gå till jobbet. Som VD måste jag vara 
tillgänglig och lyhörd och det fungerar bara om man 
har en bra kommunikation och får återkoppling.

Personal och utbildning är några av Richards vik-
tigaste käpphästar och han brinner för att ta in lär-
lingar samt utbilda nya personer till yrket. 

– Vi kommer att sätta i 
gång ett program för in-
ternutbildningar då det 
är ett måste för att hänga 
med i dag. Det är nu ny 
personal på väg in bland 
annat projektörer, säljare 
och tekniker. Personer vi 

själva hittat. Att annonsera efter folk fungerar inte 
och att jaga personal bland andra kollegor är inte 
hållbart. Vi måste hitta intresserade ungdomar och 
även personer som arbetat inom andra liknande yr-
ken och själva utbilda och träna dessa.

Richard tror på mer standardiserade säkerhetslös-
ningar. Han anser också att det ska vara en utbru-
ten säkerhetsentreprenad för att möjliggöra skräd-
darsydda lösningar för varje kund och efter dennes 
förutsättningar. 

– Framtiden för vår koncern och för branschen är 
mycket ljus.

Med de olika etableringarna vi har inom koncer-
nen fi nns det massor av synergieffekter. Det ändrade 
samhällsklimatet gör att våra tjänster efterfrågas allt 
mer. Efterfrågan på säkerhet, trygghet och komfort 
ökar hela tiden. Serviceavtal och en kontinuerlig dia-
log med kunden blir också allt viktigare.

Richard verkar ha stadgat sig i Stockholm men 
äger en jordbruksfastighet på Öland där han till-
bringar så mycket tid som möjligt. Han bor i villa ut-
anför Stockholm tillsammans med sambon Susanne 
som för övrigt också fi nns i verksamheten.

De har två barn, en är kock i Norge och en arbetar 
som rörmokare i Stockholm.             ■

Richard vid en demodörr.

BRINNER FÖR UTBILDNING. Richard Erneland, VD Axlås 
Solidlås, brinner för utbildning och att satsa på lärlingar.

"Personalen måste känna sig sedda och få ta eget ans

Demovägg med olika produkter.

Full fart och nya anställda på väg in! 
Ja, så kan man sammanfatta den första 
tiden Richard Erneland haft som VD på 
Axlås Solidlås. Det var den 7 september 
i år som Richard tillträdde på positionen 
och på den korta tiden har det alltså 
redan hänt en hel del. "Framtiden för vår 

koncern och för branschen 
är mycket ljus."
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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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ORDNING OCH REDA. Det är viktigt att ha god överblick på olika säkerhetsprodukter!

te känna sig sedda och få ta eget ansvar"

VAD ÄR DIN BIL
UTAN NYCKLAR?
INGENTING!

KOPIERA
DIN NYCKEL NU!

PRODIB AB
VI KAN TRANSPONDERNYCKLAR

Vill du boka annonser?
Kontakta Erik Fahlander på 
Telefon: 08-721 40 54
E-post: erik@slr.se
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REPORTAGE  RUNDRESA I LÅSSMEDSSVERIGE

Hos Axlås fi lial på Dalgatan 21 i Södertälje hittar 
vi normalt Peter Ek som platschef men vid vårt 
besök var han upptagen och Svenne hade hoppat 
in som tillförordnad. Dessutom var Axlås Solid-
lås VD Richard Erneland och inte minst Lars och 
Anitha Hallgren, ägare till Top On Top där Axlås 
Solidlås ingår, på plats dagen till ära.

Axlåsbutiken på Dalgatan har många år på nack-
en och ska snart renoveras berättar Richard. Men 
oavsett skick så är det full fart på verksamheten 
och orderblocket välfyllt. Södertälje är en expansiv 
region och det är mycket på gång. Kunderna be-
står mest av kontorsfastigheter och många mindre 
företag. 

Det blev en hel del prat om utbildning och kun-
skapsbevis. Lars och Anitha är mycket intresserade 
av ämnet och vill nu säkerställa återväxten och att 
rätt kunskaper fi nns inom de företag som ingår i 
Top On Top. Inom koncernen fi nns nu allt från han-
dikapphjälpmedel till säkerhetsinstallatörsföretag 
och värdeskåpsförsäljning. En mycket spännande 
kombination av företag som borde ge många sy-
nergieffekter.

Farsta Lås, Axlås Solidlås, Telos Telemontage, 
Lås & Säkerhetsexperten (före detta Lås & Slipex-
perten i Borås) samt från den 1 januari 2016 även 
Kungsbacka Låsservice AB är de installationsföre-
tag som nu ingår i gruppen. 

– Lås och Säkerhetsexperten i Borås har förvär-
vat Kungsbacka Låsservice med tillträde den 1 ja-
nuari 2016. Förvärvet sker genom en inkråmsaffär. 
Chef för verksamheten i Kungsbacka blir Stefan 

GÄSTVISIT. Svenne tillfälligt på Axlås i Södertälje.

VÄLKOMMEN.Richard, Svenne samt Anitha och Lars 
ägare till Top On Top, välkomnar oss till Axlås i Södertälje. 

Full fart i säkerhetsbranschen
Säkerhetsinstallatören fortsätter 
turnén Låssverige runt. Den här gången 
gjorde vi ett nedslag i mellersta delarna 
av vårt avlånga Land. 

Axlås Södertälje

Adolfsson (tidigare Dorma). Genom förvärvet får vi 
en verksamhet som totalt omfattar 15 personer i bo-
laget och med en tryggad kompetens i form av per-
soner med mästarbrev och behörig ingenjör inbrott. 
Verksamheten ligger dessutom i närheten av vår bo-
stad (Lars och Anitha bor i Kungsbacka). 

– Tillsammans med Stefan och Michael Rönnberg 
i Borås kommer vi att utveckla bolaget, inte minst 
vad gäller dörrautomatiker, säger Lars. 

Se där det händer saker i vår bransch!

Fredrik Lundkvist välkomnar oss till butiken på 
Sturegatan 24 i Västerås där verksamheten funnits 
sedan 1982. Men företagets historia är betydligt 
äldre. 1940 öppnade Thure och Nisse Lundkvist 
Bröderna Lundkvist Cykel och Reparationsverk-
stad. Då lagades allt från galoscher, paraplyer till 
kastruller och stekpannor. Att slipa knivar till kök 
och gräsklippare var en daglig uppgift. Med åren 
blev verksamheten inriktad på tillverkning av nyck-
lar och försäljning av lås. I början av 1970-talet 
bytte man namn till Lundkvist Lås och Nycklar AB.

I slutet av 1980-talet tog Thures son Anders över 
verksamheten. I dag ägs och drivs Lundkvist Lås 
av Anders son, Fredrik. Med över 70 år i branschen 
fi nns det massor av erfarenheter på företaget. Fred-
rik och hans fyra anställda har fullt upp. Man tar in 
lärlingar och har en nyanställning på gång. 

Kunderna är en mix mellan företag, bostadsrätts-
föreningar och privatpersoner. Fredrik projekterar 
lås och passersystem, vid larminstallationer sam-
arbetar han med ett larmföretag. En certifi erad vär-
deförvaringstekniker, Jonny Pettersson, fi nns på 
företaget och han har fullt upp med jobb på värde-
förvaringsenheter samt vapenskåp. 

KURIOSA. Fredrik och Robin. I butiken fi nns även en 
massa kuriosa så som gamla lås och dörrstängare.

GENERATIONSVÄXLING. Fredrik Lundkvist ägare av 
Lundkvist Lås som hans farfar startade en gång i tiden.

Lundkvist Lås Västerås 

FORTS. Mer från rundresan på sid 22–25 

▲
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ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG
RCO Security AB | 08-546 560 10 | info@rco.se | www.rco.se

NoKey force från RCO Security är en ny serie kod-
lås i fyra modeller som erbjuder smidig passage 
både på företaget och i hemmet. NoKey force är 
mycket enkelt att montera på exempelvis kon-
torsdörrar, datarum, arkiv och lager som har en 
modulkista enligt nordisk standard.

LÅNG BATTERITID
Kodlåset använder sig av vanliga AA-batterier som 
har väldigt lång livslängd – cirka tre år räknat på 
hundra öppningar om dagen.

PASSAR ÄVEN HEMMA
NoKey force kan även monteras på villa- eller 
lägenhetsdörrar och kompletteras då med cylinder 
och hemma/borta-säker funktion.

HÖG KVALITET
NoKey force är en svensk produkt anpassad för 
nordiska förhållanden där både utveckling och 
konstruktion sker i Järfälla i Stockholm.

NoKey force
Batteridrivet kodlås för 
inner- och ytterdörrar
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REPORTAGE  RUNDRESA I LÅSSMEDSSVERIGE

1993 startade Jonas Torneryd på Sigges Lås. 2004 
startade han eget i Västerås, efter sex månader kom 
Lasse Karlsson in i bilden och grunden till Protect 
You var lagd. 

I mars 2015 tog Finlarm AB över och Protect 
You är nu en bifi rma till Finlarm AB. I Finlarm-
gruppen ingår i dag Protect You, Dalarnas Säker-
hets System (DSS) samt Finlarm AB Infracity och 
Finlarm Globen. 

Finlarm AB startades 1990 av Harri Salo. Harri 
är fortfarande kvar som delägare och kundansva-
rig i Finlarm men sedan 2011 är det Lars Alm som 
är VD för verksamheten.

I Västerås är man i dag heltäckande inom säker-
hetsområdet med 20 anställda och en omsättning 
på cirka 28 miljoner. Man har många uppdrag i 
trakten men via Finlarmgruppens etableringar i 
Stockholm har man nu en ökande marknad även 
där. Stora projekt är på gång och i början kommer 
dessa att hanteras från Västerås. I takt med ökad 
orderingång ökar också kraven på mer personal 
och fl er etableringar i Stockholm. Det är svårt att 
få tag på personal men än så länge har de lyckats. 

Kvalitets- och kunskapsbevis så som SLR auk-
torisation, mästarbrev och certifi eringar liksom 
ständig utbildning är viktiga faktorer för företaget. 
Nu siktar man på att bli certifi erad anläggarfi rma 
låsanläggningar. Teknikutvecklingen går fort och 
allt mer elektromekanik och digitalteknik används 
i dagens säkerhetslösningar; 

– Det blir allt viktigare med goda elektronikkun-
skaper för projektörer och montörer men det krävs 
mekaniska kunskaper även i framtiden, säger Jonas. FRAMTIDSUTSIKTER. Patric och Jonas på Finlarm Västerås ser nya möjligeter för framtiden. Patric är butiksansvarig.

FORTS. 

Jesper Hedrén hälsar välkommen till Certegofi lia-
len i Kista som öppnades under sommaren. 

I Kista är man sex tekniker och säljare. Här  ser-
var man mest stora företagskunder och kontor men 
även andra kundkategorier ökar. Orderingången är 
hög och det är svårt att hinna med allt. Kunskapen 
om säkerhet har ökat, speciellt bland arkitekter 
men det råder ändå en stor okunskap om säkerhet 
hos många i samhället. Behovet av råd och hjälp är 
stort för att säkerhetslösningarna ska bli optimala.

Bristen på säkerhetstekniker är fortsatt stor men 
Jesper försöker bland annat att ta in lärlingar för 
att fylla på i leden. Inredningen på fi lialen är ljus 
och luftig med mycket plats för kundsamtal och 
de anställdas arbetsplatsbehov, ett koncept som nu 
sprids bland andra fi lialer inom Certego.

STILFULLT. Elegant i Certegos nyöppnade lokaler i Kista. I BUTIKEN. William Carehag sköter butiken på Certego i Kista.

PLATSCHEF. Jesper Hedrén platschef Certego i Kista ser behovet av säkerhetslösningar för brukarna i samhället. 

Finlarm AB Västerås

Certego Kista

FORTS. Mer från rundresan på sid 24–25 

▲
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SÄKER OCH EKONOMISK LÅSNING
ELEKTROMAGNETER MED LJUSINDIKERING
300, 400 ELLER 500KG HÅLLKRAFT

The installer’s choice
cdvi.se

                  Säkerheten först.

Med vårt stora urval av säkerhetsprodukter är vi en totalleverantör med allt från säkerhets-, 
dokument-, värde- kläd och serverskåp till brandklassade och inbrottsfördröjande skåp. 
I sortimentet har vi även flertalet produkter för kontanthantering.  Vi har en helhetslösning, 
där vi förutom produkterna också erbjuder rådgivning, installation, utbildning och service. 

                         Profsafe AB    Box 140    334 23 Anderstorp   Tel. 0371-52 32 90 
                                                     info@profsafe.se   www.profsafe.se

ELEGANT. Elegant och massor av säkerhetsprodukter i Finlarms butik i Västerås.

ERFAREN. Lasse Karlsson som varit med från starten.

Beställ trycksaker 
till medlemspris

NYHET! WWW.SLR.SE

Nu kan du som är SLR-medlem även beställa trycksaker till medlemspris via 
www.slr.se. Logga in på Medlemslogin och gå in under fl iken Medlemsbutik 
så kan du läsa mer om våra nya produkter.

medlemspris
NYHETSBREV SLR

 Nr 3-2013

FRAMTIDS 
PROJEKTET

10-20
Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 

som händer runt SLRs framtidsprojekt som 

vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 

hot samt att se de möjligheter som också finns"

RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 

JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se

ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se

THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com

HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com

GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se

mATS mobERG mats@slr.se

SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” 
vår Facebook på 
www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 

sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 

blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 

teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 

Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 

med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG

Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 

mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 

alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 

SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 

SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 

12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 

information i nästa nyhetsbrev.
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hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 
hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 
använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 
med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG
Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 
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avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 
12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 
Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.
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mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 
försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 
samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 
avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.
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information i nästa nyhetsbrev.
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FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 
teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 
Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 
hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 
hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 
använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG
Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 
alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 
SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 
SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 
mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 
försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 
samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 
avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.
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Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS 
PROJEKTET

10-20
Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 

som händer runt SLRs framtidsprojekt som 

vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 

hot samt att se de möjligheter som också finns"

RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 

JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se

ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se

THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com

HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com

GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se

mATS mobERG mats@slr.se

SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” 
vår Facebook på 
www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 

sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 

blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 

teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 

Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 

med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG

Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 

mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 

alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 

SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 

SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 

12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 

information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS 
PROJEKTET

10-20
Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 
som händer runt SLRs framtidsprojekt som 
vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 
hot samt att se de möjligheter som också finns"

RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 
JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se
ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se
THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com
HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com
GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se
mATS mobERG mats@slr.se
SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” 
vår Facebook på 
www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 
sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 
blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 
teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 
Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 
hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 
hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 
använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 
med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG
Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 
bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 
och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 
mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 
alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 
snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 
SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 
SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 
värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 
och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 
mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 
försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 
samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 
avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 
12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 
Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 
information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS 
PROJEKTET

10-20
Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 
som händer runt SLRs framtidsprojekt som 
vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 
hot samt att se de möjligheter som också finns"

RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 
JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se
ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se
THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com
HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com
GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se
mATS mobERG mats@slr.se
SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” 
vår Facebook på 
www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 
teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 
Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 
hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 
hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 
använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG
Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 
alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 
SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 
SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 
mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 
försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 
samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 
avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 
information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS 
PROJEKTET

10-20
Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 
som händer runt SLRs framtidsprojekt som 
vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 
hot samt att se de möjligheter som också finns"

RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 
JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se
ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se
THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com
HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com
GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se
mATS mobERG mats@slr.se
SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” 
vår Facebook på 
www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 
teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 
Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 
hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 
hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 
använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG
Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 
alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 
SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 
SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 
mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 
försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 
samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 
avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 
information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS PROJEKTET
10-20

Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad som händer runt SLRs framtidsprojekt som vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida hot samt att se de möjligheter som också finns"

RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.seARNE mALmSTRöm info@las-arne.seTHomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.comHÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.comGLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.semATS mobERG mats@slr.seSuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” 
vår Facebook på 
www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNGArbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL SÄkERHETSiNSTALLATöREN! SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.
Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013FRAMTIDS PROJEKTET

10-20Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 

som händer runt SLRs framtidsprojekt som 

vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 

hot samt att se de möjligheter som också finns"RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 

JoAcim PERSSoN joacim.persson@brodernapersson.se

ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se

THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com

HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com

GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se

mATS mobERG mats@slr.se
SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” vår Facebook på www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 

sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 

blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 

teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 

Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 

med mer information när allt fungerar.vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG
Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 

mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 

alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 
SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 
SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 

12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 

information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS PROJEKTET
10-20Hej!

Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 

som händer runt SLRs framtidsprojekt som 

vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 

hot samt att se de möjligheter som också finns"
RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 

JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se

ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se

THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com

HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com

GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se

mATS mobERG mats@slr.se

SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” vår Facebook på www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 

sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 

blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 

teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 

Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 

med mer information när allt fungerar.
vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG

Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 

mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 

alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 

SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 

SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 

12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 

information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS PROJEKTET
10-20Hej!

Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 

som händer runt SLRs framtidsprojekt som 

vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 

hot samt att se de möjligheter som också finns"
RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 

JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se

ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se

THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com

HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com

GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se

mATS mobERG mats@slr.se

SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” vår Facebook på www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 

sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 

blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 

teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 

Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 

med mer information när allt fungerar.
vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG

Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 

mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 

alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 

SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 

SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 

12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 

information i nästa nyhetsbrev.

NYHETSBREV SLR
 Nr 3-2013

FRAMTIDS PROJEKTET
10-20Hej!

Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 

som händer runt SLRs framtidsprojekt som 

vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

"10–20 är i grunden verktyget för att möta nuvarande och framtida 

hot samt att se de möjligheter som också finns"
RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 

JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se

ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se

THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com

HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com

GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se

mATS mobERG mats@slr.se

SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

Har du frågor? välkommen att höra av dig till oss! 

Gå in och ”gilla” vår Facebook på www.slr.se/facebook!

FiLm om YRkET Nu kLAR! 
Filmteamet och medverkande gjorde ett mycket bra jobb med den 

sedan tidigare planerade filmen om yrket. Nu är filmen klar och den 

blev precis som arbetsgruppen 10–20 önskade. Filmen tar upp tre 

teknikers vardag, i privatmiljö, på ett större kontor och på Tele 2 

Arena där CCTV-kameror injusteras. Filmen ska nu ut på SLRs 

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

använda på er butiks TV med mera, vi jobbar på det och återkommer 

med mer information när allt fungerar.
vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG

Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

och nu fyller vi appen med ”nyttig” information och checklistor med 

mera. Det återstår en del ”handpåläggning” för att ordna lösen till 

alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 

SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 

SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

och allt fler arbetar i dag med kombinationer av elektronik- och 

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

avsevärt, trenden har fortsatt under 2013. Vår tidning sprids i nästan 

12 000 exemplar och huvuddelen av läsarna är personer utanför SLR. 

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

Detta är lite om vad som nu är på gång inom 10–20, mer 

information i nästa nyhetsbrev.
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MATS MOBERG
Förbundsdirektör / Managing Director

Sveriges Lås och 
Säkerhetsleverantörers Riksförbund /
Låsmästarnas Service AB
Transportvägen 9
117 43 Stockholm
Tel: +46 8 721 40 57
Mobil: +46 70 145 16 26
Fax: +46 8 721 40 56
E-post: mats@slr.se
www.slr.se
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 ROLLUP
 825:-

inkl stativ & väska
85x200 cm

 VEPA
  749:-

inkl skenor, 100x150 cm

 
VISITKORT
  247:-

Enkels. 200 ex

VISITKORT
  346:-

Enkels. 500 ex

VISITKORT
  557:-

Dubbels. 500 ex

VISITKORT
  398:-

Dubbels. 200 ex
 

PRODUKTBLAD A4
  803:-

Enkels. 500 ex

PRODUKTBLAD A4
  1155:-

Enkels. 1000 ex

PRODUKTBLAD A4
  1622:-

Dubbels. 1000 ex

PRODUKTBLAD A4
  1094:-

Dubbels. 500 ex
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REPORTAGE  RUNDRESA I LÅSSMEDSSVERIGE

I vackra Lindesberg, tre mil norr om Örebro, hit-
tar vi Roger Almeen och hans anställda på Lås & 
Säkerhetsspecialisten i Sverige AB. 

Lindesberg med cirka 23 000 invånare och fl era 
stora industrier innebär att Roger och de anställda 
inte har några problem med att fylla dagarna med 
uppdrag (även kvällar och helger då de kör en hel 
del jour). Kunderna fi nns inom alla områden och 
med nyetablerade anläggningar i migrationsver-
kets regi går nu nyckelmaskinerna varma på före-
taget. Som många av sina kollegor runt om i landet 
har även Roger brist på personal men han tar in så 
många lärlingar som möjligt för att fylla på i leden 
och lär sedan upp dessa till duktiga tekniker. Elias 
Larsson (se artikel om SM i Låsteknik) har nyligen 
fått fast anställning. 

Roger, med många års erfarenhet och stor kun-
skap, startade verksamheten i Lindesberg 2009. 

– Här litar alla på alla. Det är en härlig mentalitet 
i stan, säger Roger. 

Företaget är totalleverantör av säkerhet men det 
kan vara svårt att hinna med i den snabba utveck-
lingen, därför anser Roger att utbildning är så vik-
tigt. Han ser helst en blandning mellan skolutbild-
ning och arbetsplatslärande. 

– De på företagen, speciellt de äldre, har massor 
av erfarenhet som inte går att lära ut i skolbänken. 
Det behövs en mix mellan gammal och ny teknik. 
Det är så det ser ut på de objekt vi servar och in-
stallerar på. 

BRETT UTBUD. Här kan kunderna beställa nycklar eller många andra tjänster som Mats kan erbjuda. 

DELAT ANSVAR. Mats sköter butiken och Roger sköter företaget i Lindesberg.

BUTIKEN. Elegant entré till låsbutiken.

Lås & Säkerhetsspecialisten 
i Sverige AB

Nya artiklar i SLRs medlemsbutik! 
SLR WEBBUTIK  MEDLEMSFÖRMÅN

 
BATTERI-
DEKALER

 
DÖRR-

DEKALER

 

PLOMBERINGS-
DEKALER

 

BÄRKASSAR

FORTS. 
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Det är inte bara Certego i Kista och andra som sat-
sar på miljön i butik och lokaler. I Upplands Väsby 
(Längs E4an mot Arlanda) har Kenneth Holmberg 
nyligen slagit upp portarna för det senaste tillskot-
tet i kedjan av Punctum Lås & Larm butiker. Stiligt 
värre! 

Till den nya lokalen i Upplands Väsby har Ken-
neth nu även förlagt huvudkontor och administration 
som tidigare låg i Vallentuna strax norr om Stock-
holm. 

För några år sedan ledde Kenneth kedjan med 
Censum-butiker med lokaliseringar runt om i Mälar-
dalen. Nu några år senare är snart hans nya projekt, 
Punctum Lås & Larm AB lika väletablerade i regio-
nen. I dag fi nns verksamhet i Sundbyberg, Stock-
holm, Gnesta, Nyköping och så nu även i Upplands 
Väsby. 

Kenneths ambition är att genom egen tillväxt och 
kompletterande, strategiska förvärv, succesivt utöka 
den geografi ska representationen till att omfatta hela 
Mälardalen med omnejd. Området mellan Stock-
holm och Arlanda längs E4 är mycket expansivt så 
någon brist på uppdrag fi nns inte. Men även de andra 
lokaliseringarna går på fullvarv då det är många fö-
retag, bostadsrättföreningar och privatpersoner som 
vill ha hjälp med sitt inbrottsskydd. 

Kenneths ambition är att vara självförsörjande gäl-
lande personal. Detta löser han bland annat genom 
att ta in lärlingar, mest från Praktiska Gymnasiets 
utbildningar i yrket. KUNDVÄNLIGT. Överskådligt och lätt för kunden att se de olika produkterna hos Kenneth.

VÄLKOMNANDE. Elegant och välkomnande i Punctums lokaler i Upplands Väsby. BEKVÄMT. Avskilt och bekvämt utrymme för kundsamtal och  hos Punctum.

CERTIFIERING 
– BEVISAR ATT MAN ÄR BÄTTRE ÄN ANDRA!

 

Kontakta oss för ytterligare information
Svensk Brand- och Säkerhetscertifi ering AB

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

www.sakerhetsleverantorer.se

Punctum Upplands Väsby
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God Jul & Gott nytt år
önskar vi alla  våra 

Tel: 08-25 00 42
www.brommalas.se

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

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

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

Tel: 0322-132 40
www.alas.se

Tel: 016-17 70 00
www.assa.se

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

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

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.se

HUDDINGE

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

Tel: 031-775 19 90
www.lasspecialisten.com

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

Tel: 0481-61 727
www.designglas.se

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

Tel: 08-555 982 00
www.evvasalto.se
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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: 026-62 18 30
www.lastjanst-alarm.se

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

Tel: 0771-773 773
www.stoldskyddsforeningen.se

•
••
•

•

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

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

billeasing

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

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

Tel: 08-685 45 60
nexusgroup.com

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

Tel: 010-458 70 00
www.stanleysecurity.se

Tel: 021-18 97 50
www.steplock.se
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STOCKHOLM. Från vänster: Patric Roslund, AB Begelås, gesällbrev. Jonas Ekroth, 
Nybergs Lås AB, mästarbrev. Peter Arkelöw, Bergs Låsverkstad AB, mästarbrev. Niclas 

Glans, Bergs Låsverkstad AB, mästarbrev. Staff an Björkman, Optimera Svenska AB, 
mästarbrev. Jonny Jacobsson, Optimera Svenska AB, mästarbrev.

Låssmedsmästare och -gesäller från vänster: Låssmedsmästare Lukasz Kosinski, 
Certego Göteborg. Låssmedsmästare Per-Olov Mogren, Låsspecialisten 
Bröderna Nykom. Låssmedsmästare Niklas Söderström, Låset i Centrum. 
Låssmedsmästare Patrik Degerstam, Låsspecialisten Bröderna Nykom. Låssmedsgesäll 

Johan Svensson, Lerums Lås o Larm. Låssmedsgesäll Tommy Olsson, Låsspecialisten 
Bröderna Nykom. Låssmedsgesäll Johan Nordqvist, Låsspecialisten Bröderna Nykom. 
Låssmedsgesäll Martin Lysfj ord, Nokas Låsteknik i Göteborg. Låssmedsgesäll Jimmie 
Lysfj ord och Nokas Låsteknik i Göteborg.

Grattis till alla nya Mästare och Gesäller!
UTBILDNING  

GÖTEBORG. Intresset för att ta Mästarbrev och Gesällbrev 
inom låssmedsyrket är fortsatt högt och här är de som vid 
en gala den 2 november fi ck sina utmärkelser.

STOCKHOLM. De stolta deltagarna som vid ceremoni i Stockholms stadshus 
den 3 november mottog sina mästar- och gesällbrev inom låssmedsyrket. 



SLR WEBBUTIK  VIKTIGA MEDLEMSFÖRMÅNER! 

SLRs smarta hjälpmedel 
underlättar arbetet

1

   

LärLärobok i låsteknik
Lärobok i låsteknik

Lärobok i larmteknik

 
Populär bokserie 

utbildar dina 
anställda.

 
Nya krav 

innebär noggrann 
datering.

 
Plombera tydligt 

med våra plomber-
ingsdekaler.

 
Dekaler för 

olika typer av larm 
underlättar.

 
Dörrdekalen används 
vid arbete på certifi -

erad dörr.

visition
___________________________

______________________________

Anmärkning

Anmärkning

Nyckel-Cylinderrekvisition
___________________________

______________________________

Anmärkning

Nyckel-Cylinderrekvisition
___________________________

______________________________

Anmärkning

visition
___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

visition
___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

Nyckel-Cylinderrekvisition
Systemägare:  ___________________________

system nr:  ______________________________

Nycklar
Antal Fabrikat Märkning Löpnummer Anmärkning

Cylindrar
Antal Fabrikat Märkning Löpnummer Anmärkning

Fakturaadress  Leveransadress

Beställare  Expedierad av
Namn

Ort

Datum

 
Rekvisition 

behövs. En blankett 
gör det enkelt.

 

Pappåsar med 
reklamtryck.

 
Håll ordning 
på kundens 

larmanläggning.

Som SLR-medlem kan du gå in 
på vår hemsida www.slr.se och 
logga in på Medlemslogin. Under 
fl iken Medlemsbutik hittar du en 
mängd artiklar som underlättar 
det dagliga arbetet för dig.

Förutom SLR-dekaler, fl aggor, mattor, påsar, skyltar 
och läroböcker fi nns det sedan en tid även nu pro-
dukter avsedda för att märka och journalföra säker-
hetsprodukter. 

På till exempel passersystem, dörrautomatiker och 
larmanläggningar fi nns det batteri back-up och där 
är det krav på att datera när batterier driftsätts och 
när de ska bytas. 
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SEM GROUP  SPALTEN

Den 15 oktober höll SEM Group sitt 
höstmöte i Kabas lokaler i Årsta. 
Efter välkomnande och inledning av 
ordförande Urban Doverholt redovisade 
Inge Lidén status gällande EPD 
(Environmental Product Declaration). 

Sektionschefen för Bygg & Mekanik på SP i Borås 
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Torbjörn 
Granberg var inbjuden och berättade om SPs vi-
sion om framtida provningar och certifi ering av 
produkter. Mats Moberg från SLR informerade 
om kommande utbildningsdagar och innan mötet 
avslutades fi ck SIS vd Thomas Idermark berätta 
om SIS framtida roll och hur standardarbetet ska 
bedrivas i framtiden.

Vandelskontroll
SEM Group driver vidare frågan om att skrota 
lagförslaget som vill förbjuda vandelskontroll av 
anställda. I en skrivelse till arbetsmarknadsdepar-
tement förtydligar SEM Group (via Swesec som 
är offi ciell remissinstans) varför man vill att be-
rörda medlemmar ska undantas från ett eventuellt 
lagförslag som förbjuder arbetsgivare att begära 
att en arbetssökande ska visa upp eller lämna ett 
utdrag ur belastningsregistret.

Vi betonar i skrivelsen att som leverantör av lås- 
och dörrlösningar ställs det krav från slutanvän-
darna på trygghet, säkerhet och användarvänlig-
het. Flera av SEM Groups medlemmar utvecklar 
lås och integrerade säkerhetssystem för alla typer 
av dörrmiljöer. Sedan många år tillbaka fi nns det 
även licenstillverkning av nycklar och cylindrar 
(exempelvis ASSA AB).

Licensiering av återförsäljare som opererar med 
efterservice på låssystem innebär att den licensie-
rade parten lever upp till en rad krav:

✓ Ekonomi
✓ Kompetens
✓ Utrustning
✓ Lokaler
✓ Hantering och förvaring

En licensierad återförsäljare tecknar behörighets-
avtal med slutanvändare/slutkund med uppgifter 
såsom objektnamn och personuppgifter.

Denna information hanteras och arkiveras hos 
låssystemtillverkaren. 

För att säkerställa att inte information för till-
verkning av låscylindrar och nycklar kommer i 
orätta händer säkerställer leverantören att en 
brottsregisterkontroll är genomförd och godkänd. 

Som leverantör har man ansvar för slutkundens 
säkerhet och det innebär att den interna säkerhets-
organisationen arbetar förebyggande och förbere-
dande med riskbedömningar, kontroller samt även 
säkerhetsprövningar (SUA) av personal som kom-
mer att hantera skyddsvärd information. I vissa 
fall genomför slutkunden i sin tur kontroller för 
att tillse att det fi nns en fullgod säkerhet. 

En eventuell felhantering av kombinationer till 
ett sådant objekt skulle kunna generera tillverkning 
av huvudnycklar och då ge ett oidentifi erat intrång 
(inget synligt inbrott). Uppgifter som omfattas se-
kretess och som rör säkerhetsklassade objekt kan 
i orätta händer även röjas, ändras eller förstöras.  

Ett tänkbart scenario är att information säljs på 
grund av utpressning, exempelvis information om 
hemliga uppgifter till media, kriminella nätverk 
eller terrorister. Då information fi nns om objekt-
namn och personuppgifter fi nns det även risk att 
sådan information kan komma i orätta händer och 
kan i sin tur utsätta en person i fara.

Vår verksamhet bygger på ett ömsesidigt förtro-
ende mellan licensierade återförsäljare och leve-
rantör och att alla är kontrollerade och godkända 
utifrån regler och lagar.

För att bedöma påverkansfaktorer som kan utgö-
ra en risk dels för våra kunders verksamhet och vår 
egen verksamhet så behöver vi förstå vilka even-
tuella hotbilder eller risker som utgör en sårbarhet 
hos vår personal. Detta kan handla om till exempel 
ekonomisk belastning eller ett kriminellt förfl utet.

SEM Group kräver därför att våra medlemmar 
med egna låssystemavdelningar även i fortsätt-
ningen får göra aktuella kontroller av nyanställd 
personal för som information ovan uppfylla slut-
användarens krav på trygghet, säkerhet och an-
vändarvänlighet.             ■

Vanderbilt International är en global 
ledande leverantör av toppmoderna 
säkerhetssystem och har nu förstärkt sin 
ledningsgrupp ytterligare med två nya 
medlemmar. 

Peter Mueller har anställts som företagets nya IT-
direktör (Chief Information Offi cer) och kommer att 
vara en del av den operativa verksamheten, medan 
Rickard Hammarberg kommer att arbeta som ny för-
säljningschef (Sales Hub Head) för Sverige. 

Mueller har en imponerande karriär i bagaget och 
över 30 års erfarenhet av affärsvärlden, bland annat 
som managementkonsult för internationella Blue 
Chip-företag som Deloitte, Arthur D Little och IBM. 
Han har examen från Münsters universitet i Tyskland 
och har arbetat som professor för MBA-programmen 
vid Ho Chi Minh University of Technology, tillför-
ordnad professor vid Beijing Normal University och 
har dessutom varit gästprofessor vid ett antal olika 
universitet i Indien.

Mueller kommer att arbeta för att stärka kopp-
lingen mellan Vanderbilts IT-funktion och företagets 

affärs- och ledningsfunktioner och kommenterar här 
sin nya befattning: ”Jag ser fram emot att som IT-
ansvarig kunna identifi era områden där vi med hjälp 
av teknik kan effektivisera hela verksamheten, göra 
den mer kostnadseffektiv och därigenom erbjuda 
vår ständigt växande kundbas ännu bättre service 
än tidigare. Då kan vi maximera vår potential och 
konkurrenskraft på marknaden, som är väldigt kon-
kurrensutsatt, samtidigt som vi erbjuder ett mervärde 
och anpassar oss efter nya trender och behov på ar-
betsmarknaden, till exempel distansarbete.”

Vanderbilts andra nytillskott Rickard Hammarberg 
som blir ny försäljningschef för Sverige. Han har ef-
ter över 20 år i säkerhetsbranschen skaffat sig stor 
erfarenhet och av betydande kunskaper om teknik 
och trender inom området för övervakningskameror 
och passerkontroll. Han har tidigare arbetat både na-
tionellt och internationellt och har bland annat två 
års erfarenhet som Team Leader på Bewator i Stor-
britannien. Senast kommer han från Lenel Systems 
International, där han arbetade som försäljningschef 
för den nordiska regionen. Han har dessutom arbetat 
på BIAB Larm och YIT Sweden. 

Ett av Vanderbilts centrala mål är att förstärka fö-

retagets profi l i Sverige och övriga Norden, någon-
ting som nu kommer att bli Rickards uppgift. Han 
kommer även att arbeta med att ta fram en strategisk 
affärsplan och försäljningsstrategi i syfte att bygga 
upp företagets varumärke och etablera långsiktiga 
kundrelationer. 

Han säger: ”Vanderbilts produkter inom passer-
kontroll, inbrottslarm och videoövervakning har hög 
prestanda, och är oerhört fl exibla och enkla att an-
vända. De passar perfekt för den svenska markna-
den och jag ser fram emot att kunna dra mitt strå till 
stacken i företagets tillväxtstrategi och nå nya fram-
gångar tillsammans med mina medarbetare.”

Joseph Grillo, som är Vanderbilts Managing Di-
rector, välkomnar Mueller och Hammarberg till före-
taget och säger: ”Vanderbilt har sedan vi förvärvade 
Security Products från Siemens i juni 2015 ytterliga-
re stärkt sin position som världsledande inom topp-
moderna säkerhetssystem. Att ha Peter och Rickard 
med ombord i ledningen kommer att hjälpa oss att 
utöka vår närvaro i säkerhetsbranschen och gör att vi 
kan erbjuda snabb, fl exibel service som alltid uppfyl-
ler kundernas behov.”             ■

Vanderbilt förstärker med två nya medlemmar i ledningsgruppen

SHG  SPALTEN
Viktigt att hålla dig 
uppdaterad inom SHG
SHG är förkortning för Svenska högsä-
kerhetsgruppen, en sektion inom SLR 
som samlar cirka 60 certifierade värde-
förvaringstekniker runt om i Sverige. 

På SLRs utbildningsdagar 25–28 januari på Ar-
landa Stad kommer SHG att hålla årsmöte samt en 
informationsdag och en produktkursdag. 

Det är viktigt att du som är medlem i SHG deltar 
på dessa aktiviteter för att hålla dig uppdaterad om 
vad som händer inom vårt område och hur SHG 
ska drivas framöver. 

SHG deltar i en arbetsgrupp med berörda myn-
digheter, certifi eringsorgan samt normutfärdare 
för att göra en översyn på bl.a. regelverk och sam-
ordna utbildningsformerna för värdeförvarings-
tekniker. 

Arbetet beräknas vara klart våren 2016.

Vad är en certifierad 
värdeförvaringstekniker?
En certifi erad värdeförvaringstekniker har bland 
annat all nödvändig kännedom om vilka lagar, re-
gelverk och paragrafer som gäller för till exempel 
förvaring av vapen, datamedia, kontanter och så 
vidare. Inte minst vapenförvaring brukar ställa till 
bekymmer för många och då är det en god ide att 
kontakta en värdeförvaringstekniker för att verk-
ligen vara säker på att alla regler och lagar följs. 

Men en Certifi erad värdeförvaringstekniker har 
även unika kunskaper när det gäller komplexa hel-
hetslösningar inom säkerhet. 

Med sina gedigna låssmedskunskaper i botten 
och med specialistkunskaperna inom högsäker-
hetslås och värdeförvaring kan du som kund känna 
dig trygg och förvissad om att du får absolut bästa 
hjälp med svårare säkerhetsfrågor. 
Se mer info på www.slr.se            ■

Höstmöte med branschfokus och framtidsplaner
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KRYSSET

Var med & tävla! Vinnarna och lösningen till nr 3-2015
❂ Var med och tävla om en Trisslott och få chansen till en stor-
vinst! Tre vinnare får varsin Trisslott hemskickad i brevlådan. 

Roligt tävling – så gör du
Lös krysset ovan. Mejla svarsraden i de blå fälten tillsammans 
med ditt namn, adress och mejladress till: info@slr.se
I ärendefältet i mejlet skriver du Kryss 4/2015. 

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 2016 är sista tävlingsdag. Lösningen och 
vinnarna presenteras i nästa nummer av Säkerhetsinstallatören.

Stort grattis säger vi 
till följande tre som 
får varsin Trisslott:
Göran Brodd,
Lindome, 
Leif-Göran Johans-
son, Storuman och 
Thorbjörn Johansson, 
Onsala.

Redaktionen håller 
tummarna för än mer 
tur med lott vinsterna!

1

   

Lärobok i låsteknik

1

   

Elektromekanisk

lärobok i låsteknikLärobok i larmteknik

❂ SLRs läroböcker har blivit en naturlig del i 
undervisning och utbildning av låssmeder/
säkerhetstekniker och används nu av fl era utbil-
dare. Det har tidigare inte funnits något utbild-
ningsmateriel i ämnet och de tre böckerna är 
därför ett välkommet och efter längtat hjälpmedel 
i undervisning mm.

De tre böckerna Lärobok i låsteknik, Lärobok i 
Elektromekanisk låsteknik och Lärobok i Larmtek-
nik har på kort tid blivit mycket populära och säljs 

även till olika låssmedsföretag/säkerhetsföretag 
som stöd i utbildning av lärlingar samt även som 
uppslagsverk för mer erfarna säkerhets tekniker.

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.

Satsa på läroböcker – ett 
måste för den vetgirige!

SLR WEBBUTIK  MEDLEMSFÖRMÅN

Beställ boken redan i dag!
    Gå in och beställ på 

www.slr.se
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Min TELEFON
är min
RUMSNYCKEL
ANVÄND DIN SMARTPHONE
SOM NYCKEL OCH GLÖM
INCHECKNINGSKÖER OCH
BORTTAPPADE NYCKLAR.

www.evvasalto.se

The access control company you can rely on
www.saltosystems.com

SÄKERT
Krypterad data mellan telefon och lås 
innebär en säker autentisering.

ENKEL ATT ANVÄNDA
Med vår enkla App kan användaren få 
tillgång till sin nyckel online, när som 
helt, var som helst.

PASSAR ALLA DÖRRAR
Vårat stora utbud av läsare täcker i 
princip alla typer av dörrar på mark-
naden.

EN BÄTTRE UPPLEVELSE 
FÖR GÄSTEN
• Checka in online.
• Utöka din vistelse utan att behöva
 besöka receptionen.
• Byt rum utan att behöva besöka 
 receptionen.
• Personliga kampanjer.

HANTERING AV HOTELLRUMMEN
• Minimera kostnaderna för bort-
 tappade nycklar.
• Maximera din personals tillgänglig-
 het för att  öka gästens upplevelse.
• Positionera ditt hotell som ett Smart
 Hotell som är i teknologins framkant.


