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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 52 fi lialer och totalt 
201 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.

Branschen går på högvarv!

www.prodib.se

SILCA FASTBIT II

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

Pålitlig och precis.

De dagliga kontakter jag har med våra 
medlemsföretag, (säkerhetsinstalla-
törsföretagen i SLR) visar hur behovet 
av deras hjälp och kunskap fortsätter 
att öka. Det byggs och renoveras mer 
än någonsin i Sverige och nya sä-
kerhetsprodukter med allt smartare 
funktioner och möjlighet till inte-
grering i fastigheters övriga system 
introduceras ständigt. Allt detta gör 
att hjulen snurrar allt fortare för våra 
medlemmar och allt fl er efterfrågar 
deras kunskap.

Sedan länge är det dessvärre nästan hopplöst 
för många av företagen att hitta personal för att 
kunna ersätta vid pensionsavgångar, fortsätta 
växa och hänga med i teknikutvecklingen. 

SLR har och har haft utbildning och kompe-
tensförsörjning som en av de viktigaste punkter-
na på handlingsplanen under många år. 

Vi har vårt egna gymnasieprogram och det 
har tagits fram läroböcker. Det har också drivits 
olika projekt i syfte för att visa hur många in-
tressanta arbetsuppgifter och olika vägval man 
kan göra inom yrket, vilka goda framtidsutsik-
ter som fi nns med en allt ökande marknad för 
säkerhetsprodukter och installationer. 

Men trots detta så är det svårt att locka perso-
ner till yrket. Nu är vi inte ensamma om detta, det 
fi nns samma problem inom fl era branscher. Frå-
gan är inte längre enbart en branschangelägenhet 
utan något för politiker på riksplan att ta tag i.

Bland artiklarna i detta nummer har vi bland 
annat en om elektroniska lås. Dessa produk-
ter ökar och blir allt vanligare på kommersiel-
la- och privata fastigheter. Det fi nns en mängd 
fördelar med dessa produkter men även en del 
viktiga punkter att tänka på. Bland annat vad 
min kravställare (till exempel försäkringsbolag) 
säger om dessa, är de testade för vårt klimat och 
våra inbrottskrav mm. 

Vi gör även som vanligt en rundtur i ”Låssmedssverige” 
och besöker några av de experter som servar säkerhetskun-
der runt om i landet. 

Vi har också hunnit med att besöka en tillverkare av ”kas-
saskåp” (värdeförvaringsenheter) och apropå utbildning 
ovan så har vi ett reportage från det senaste Gesällprovet för 
larminstallatörer som hölls i april. 

Tack för elva roliga år tillsammans!
Detta är min sista ledare för tidningen Säkerhetsinstallatö-
ren då jag lämnat som ansvarig utgivare av tidningen. Den 
10 juni lämnar jag även uppdraget som förbundsdirektör på 
SLR. 

Tiden går ruskigt fort när man har roligt och det är nästan 
obegripligt att det redan gått elva år sedan jag började på 
SLR. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medlemmar 
i SLR för elva mycket intressanta och händelserika år. Till-
sammans har vi hunnit med mycket och genomfört massor 
av aktiviter !

Ett stort tack även till er alla andra som jag genom åren 
träffat i olika grupperingar, möten och andra olika samman-
hang.

Ha en säker och skön sommar!   
Mats

"Jag vill rikta ett stort och varmt 
tack till alla medlemmar i SLR 

för elva mycket intressanta och 
händelserika år"

SLR Garantin ger dig  
ytterligare trygghet!
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET  Benny Jansson

Hur öka söktrycket till låssmedsutbildning?!

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.

I föregående nummer av Säkerhetsin-
stallatören lovade jag att återkomma till 
vad vi kan göra i ett kortare perspektiv 
för att öka söktrycket till den gymnasiala 
låssmedsutbildningen.

Annonsera
En framgångsrik metod som undertecknad har egen 
erfarenhet av är att annonsera efter elever. Tilltänk-
ta elever bjuds in till att lämna intresseanmälan för 
besök och intervju på det aktuella företaget. Om allt 
faller väl ut kan detta utmynna i en ”praktikplatsga-
ranti”. Eleven uppmanas att söka in på aktuell linje 
och blir garanterad en praktikplats. En fl askhals i 
yrkesutbildningen är just att få fram praktikplatser. 
Tyvärr har detta blivit en negativ spiral, då ett fl er-
tal av de elever som erbjudits platser varit lågmoti-
verade och egentligen inte speciellt intresserade av 
eller har anlag för den utbildning de valt. Det kan ha 
varit ett sistahandsval där man kommit in på grund 
av låga antagningspoäng och/eller på grund av dåligt 
söktryck. Annonseringen kan säkert också ha en på-
verkan på föräldrar som får se exempel på en yrkes-
utbildning som om man har förutsättningar och rätt 
intresse, i princip alltid leder till en anställning med 
en bra lön. Dessutom i en bransch med fantastiska 
utvecklingsmöjligheter som går mot ett ständigt ökat 
inslag av elektronik i kombination med mekaniken.

Så här skulle en annons kunna se ut:

Mot nya tider med nytt fokus
Att säkra den framtida kompetensförsörjningen 
inom branschen är avgörande för att säkerhets och 
låsprodukter även i framtiden ska bli installerade 
och servade på ett fackmannamässigt sätt. Det lig-
ger rimligen även ett samhällsintresse i detta, då det 
handlar om att skydda och säkra såväl företag som 
individ. SLR kommer att ta sin del av ansvaret och 
kommer framöver att prioritera och avdela resurser 
gällande kompetensförsörjning.

Ny tillförordnad VD i SLR
Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett tack till 
Mats Moberg som efter elva år slutar som VD och 
förbundsdirektör i SLR. Undertecknad tillträder den 
1 juni 2016 som tillförordnad VD och kommer under 
en period att kombinera båda rollerna.

Ha en skön sommar!
Benny Jansson, förbundsordförande SLR

Utbilda dig 
till låssmed 

– ett spännande
yrke!
Vi söker:

Låssmedselever/praktikanter.

Vi söker dig som är tekniskt 
intresserad och vill utbilda dig till 
ett framtidsyrke inom området 

Säkerhet & Lås.

Är du duktig och har rätt anlag är 
du i princip garanterad ett välbetalt 

jobb med utvecklande arbets-
uppgifter hos oss efter avslutad 

utbildning/praktik.

Blir du utvald får du besöka oss för 
studiebesök och intervju.

Du som kvalifi cerar dig får en 
praktikplatsgaranti under förut-

sättning att du blir antagen till den 
3-åriga gymnasieutbildningen 
Hantverk – inriktning låssmed.

Skicka din ansökan till:
Framtidens Säkerhets- & 

Låstekniker AB
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2015 blev det möjligt att ta Gesällbrev 
i ”Installationsyrket – Inbrottslarm”. 
Efter framtagning av underlag, prov-
bestämmelser och provmateriel fi ck 
SLR 2015 det nya gesällbrevet godkänt 
av Sveriges Hantverksråd. 
TEXT MATS MOBERG | FOTO ANDERS GUSTAFSSON

Gesällbrevet är ett grundläggande kompe-
tensbevis för den som genomgått en yrkes-
utbildning och gjort ett gesällprov enligt 

de provbestämmelser som är beslutade av yrkets 
branschorganisation samt godkända och fastställda 
av Sveriges Hantverksråd.

Gesällbrev fi nns i dag inom 65 olika yrken. Det 
fi nns i ett fl ertal europeiska länder. I Sverige utfärdas 
det 800–1 000 Gesällbrev per år. 

Den 7 april var det dags för ett nytt prov där fem adep-
ter anmält sig. Copiax i Kungens Kurva hade ställt upp 
med lokal och provledaren var Anders Gustafsson. Provet, 
som pågår under en dag, är indelat i en teoretisk och en 
praktisk del. På den teoretiska delen får eleven, förutom 
att visa sina kunskaper i regelverk, även ta fram ett yttre 
förbindningsschema efter ett bifogat blockschema. På den 
praktiska delen får eleven montera och koppla upp ett sys-

tem efter förbindningsschemat.
Anders Gustafsson (författare till SLR lärobok i In-

brottslarm) har utarbetat båda proven och det krävs 
en hel del av eleven för att klara dem. För att få trä-
ning inför provet har SLR även en preparandkurs i 
ämnet där de grundläggande momenten och reglerna 
i yrket gås igenom. Man kan avlägga provet utan att 
delta i preparandkurs men det kan nog kännas lite 
tryggare att ha övning inför provet.

Denna gång var det Kenneth Strömberg, Patrik 
Lindström och Johan Håkansson från Låsborgen AB 
i Stockholm samt Tommy Åkerlund och Christoffer 
Pettersson från Certego AB i Uppsala som provade 
sina kunskaper. Alla klarade provet och kan nu stolt 
visa upp sina gesällbrev i yrket. Stort grattis till alla!

Brevet är framtaget för att underlätta för inbrotts-
larmsinstallatören  att skaffa sig ett bevis för sin kun-
skap och på så sätt även underlätta för kravställare/
kunderna vid köp av installation. 

Gesällbrevet visar att man har praktisk erfarenhet, 
kan de viktigaste gällande larmklasser och regel-
verk och att man vet vilka anläggningar man får och 
inte får installera för att uppfylla försäkrings- eller 
myndighetskrav. Det är även en bra grund till en 
eventuell senare certifi ering som Behörig Ingenjör i 

yrket. Men framför allt är det ett mycket effektivt 
och enkelt verktyg för innehavaren att visa upp när 
arbetsgivare, kravställare eller kund kräver bevis på 
kunskap och utbildning i yrket.             ■

Fem nya Gesällbrev för 
inbrottsinstallatörer utfärdade

KONTAKT. Inkoppling av magnetkontakt.

FULLT FOKUS. Johan med en av de smarta provlådorna 
med allt nödvändigt inför det praktiska provet.

KONCENTRATION. Febril aktivitet och full koncentration råder vid de praktiska momenten i gesällprovet.

STRÄNG KONTROLL. Anders Gustafsson examinator vid 
gesällprovet tillser att allt går rätt till.

KLURIGA VÄSKOR. Allt som behövs för provet ryms i de 
listigt utformade provväskorna.

TEKNISKT. All kabeldragning och inkoppling nästan klart.

UTBILDNING  GESÄLLBREV 
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På senare år har det allt oftare varit 
artiklar i olika media om vikten av yrkes/
kunskaps/kvalitetsbevis. I olika artiklar 
har vi kunnat läsa om Mästar- och Ge-
sällbrev, auktorisationer och certifi ering-
ar och om hur kunder och arbetsgivare 
allt oftare efterfrågar dessa. 

Gesäll- och Mästarbrev är giltiga och allmänt accep-
terade inom EU så för den som vill, är det enkelt att 
söka arbete även utanför hemlandet. Med ett ökat 
intresse från marknaden öppnas nya möjligheter för 
fl er bevis på kunnande och kvalitet. Det fi nns många 
områden, inom fl era yrken, där specialistkunskaper 
är nödvändiga. Allt fl er lagar och direktiv inom oli-
ka områden samt komplicerad teknik ställer krav på 
att utföraren vet vad de gör och vad som gäller. Ge-
säll- och Mästarbrev inom yrket låssmed har under 
många år varit ett av de populäraste och Mästarbrev 
är ett absolutkrav för att bli medlem i SLR. 

I höst fi nns tre nya chanser för dig som är låssmed 
att ta ditt Mästarbrev genom Mästarutbildningen. 
Den anordnas av Sveriges Hantverksråd och är en 
tio veckors distansutbildning med en obligatorisk 

uppstartsträff i Leksand. Höstens tre utbildningar 
har sina träffar: 3–4 september, 24–25 september 
och 15–16 oktober.

Uppstartsträffen är alltid en helg. Därefter sker all 
undervisning på distans och på deltid så att du ska 
kunna kombinera den med ditt arbete. Utbildningen 
är kostnadsfri, men kostnader för kurslitteratur samt 
resa, mat och logi för inledningshelgen tillkommer.

Mer om utbildningen och hur du ansöker hittar du 
på: www.hantverksrad.se

Mästarbrev är det högsta beviset på yrkesskicklig-
het inom låssmedsyrket och ett bra sätt att bekräfta 
sin yrkeskompetens. 

För att få ta Mästarbrevet krävs att man har minst 
sex år eller 10 000 arbetstimmar i yrket, att man 
fortfarande är verksam, har tagit sitt Gesällbrev och 
har genomgått Mästarutbildningen. 

Den första Mästarutbildningen hölls hösten 2013 
och sedan starten har 15 låssmeder genomgått 
utbildningen och fått sitt Mästarbrev.          ■

Funderar du på 
Gesäll- eller Mästarbrev?

Gesällbrev
Gesällbrevet är ett grundläggande kompetensbe-
vis inom hantverksyrken. Det utfärdas till den som 
genomgått en hantverksyrkesutbildning och gjort ett 
gesällprov enligt de provbestämmelser som är beslu-
tade av yrkets branschorganisation samt godkända 
och fastställda av Sveriges Hantverksråd. Gesällbrev 
fi nns idag inom 65 olika yrken. Det fi nns i ett fl ertal 
europeiska länder och i Sverige utfärdas det mellan 
800–1 000 Gesällbrev per år. 

För att få Gesällbrev måste du ha genomgått den 
utbildning och praktik som krävs i yrket. Därefter gör 
du Gesällprovet. Alla kostnader för provet står du själv 
för. 

Mästarbrev
Är ett bevis på att man är en Mästare som uppfyller de 
krav som ställs av Sveriges Hantverksråd och som anges i 
Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.

Nya vägen till Mästarbrev
 Sveriges Hantverksråd har tillsammans med fl era 
branschorganisationer antagit nya Mästarbrevsbestäm-
melser. Det innebär att du inom dessa yrken kan ansöka 
om Mästarbrev om du har Gesällbrev, är verksam i yrket, 
har minst 10 000 dokumenterade arbetstimmar och går 
Mästarutbildningen. Mästarutbildningen är en distans-
utbildning i 10 veckor som inleds med en obligatorisk 
träff  under en helg på Leksands folkhögskola. Därefter 
sker all undervisning på distans och på deltid.

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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UTBILDNING  GESÄLLBREV 
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NY TEKNIK ELEKTRONISKA LÅS

Elektromekaniska lås, kodlås, 
digitala lås, elektroniska lås. 
Det fi nns många benämning-
ar i broschyrmaterialen på 
de olika låsprodukterna som 
har dykt upp på marknaden. 
De rent mekaniska låsen är 
enklare att defi niera, förklara 
och förstå men de ”elektriskt” 
styrda och batteridrivna låsen 
är svårare att få grepp om. 
TEXT MATS MOBERG

Det kommer allt fl er låsprodukter 
på marknaden där låsning med 
nyckel har ersatts med magnet-

bricka, kod, öppning från mobilen t.ex. 
NFC eller via en app, fjärrkontroll el-
ler annan radioöverförd media. Här i 
artikeln kallar vi dem elektroniska lås 
för att göra det lite enklare. 

Precis som med våra mobiltelefoner 
blir låsen allt mer smarta och det går 
ofta att ansluta andra funktioner till 
låsen som till exempel larm. En del 
produkter är redan förberedda för att 
integreras i det så kallade smarta hem-

met. De kan vara förberedda med olika 
givare för exempelvis temperatur och 
fuktighet. Den nya tekniken är bekväm 
och smidig  speciellt för privathemmet 
och barnfamiljer men det en del saker 
man bör tänka på!

Hårda krav för företag
Företagsförsäkringar styr vad som gäl-
ler för företag och är ganska lika mellan 
olika försäkringsbolag då dessa krav 
är mer reglerade via normer och stan-
darder (till exempel skydds- och larm-
klasser). På företag ställs ofta krav på 
mekaniskt inbrottsskydd, brand- och 
inbrottslarm samt även krav på att det 
fi nns värdeförvaringsenheter, allt bero-
ende på vilken verksamhet som bedrivs. 
Dessa krav följer vanligtvis skydds- och 
larmklass enligt SSF normer.

Sämre för villa och lägenhet
Hemförsäkringens villkor specifi cerar 
vad som gäller vid låsning av ytterdörr 
(dörrar i skalet) till hemmet, men det 
är inte alla som läser det fi nstilta i sin 
hemförsäkring! 

Ett dilemma med hemförsäkringen 
är att kraven skiljer sig mellan de oli-

ka försäkringsbolagen, något som kan 
ställa till det om man vill byta bolag! 

Vissa bolag har inga krav alls på vil-
ken typ av lås man har bara dörren är 
låst, andra har olika krav beroende på 
var man bor och vilket försäkringsbe-
lopp som avses. 

Vissa bolag godkänner att man fjärr-
låser sitt hem med mobilen och andra 
bolag säger stopp för denna metod. 
Som konsument är det inte helt lätt att 
ha koll på vad som gäller.

Godkänt låsenhet
På 1980-talet infördes begreppet 
”Godkänd Låsenhet” som avser pro-
dukter som testats och följer en viss 
nivå i en standard. Införandet av detta 
begrepp gjordes för att underlätta för 
kravställare och kunder att välja ett 
lås som uppfyllde ställda minimikrav, 
krav som bestämts efter erfarenheter 
och önskan från försäkringsbolag, po-
lisen och Stöldskyddsföreningen.

Under många år fungerade begrep-
pet som en mycket stark rekommenda-
tion eller ett absolut krav från försäk-
ringsbolagen på låsning av hemmet. På 
senare år har dessa rekommendationer 

eller krav från en del försäkringsbolag 
minskats eller tagits bort.

De svenska kraven på inbrottsskydd 
är en nationell överenskommelse mel-
lan försäkringsbolag, stöldskyddsför-
eningen, polisen och tillverkare och 
bygger på mångåriga erfarenheter och 
inbrottsstatistik. Ofta är dessa krav 
betydligt strängare än kraven i övriga 
världen och speciellt sedan allt fl er av 
de svenska försäkringsbolagen fått in-
ternationella ägare har förståelsen för 
dessa krav minskat.

Det fi nns också försäkringsbolag 
som enbart agerar på nätet och därmed 
har betydligt lägre omkostnader vil-
ket medger en lägre premie. (Här kan 
det många gånger kan vara svårt att få 
fram exakt vilka krav som gäller samt 
var i världen de är placerade). Allt det-
ta gör att det många gånger är en kamp 
om kunderna mellan de olika bolagen 
och att kraven på låsning ibland kan få 
stryka på foten för att man vill vinna 
en kund.

Men det fi nns som sagt fortfaran-
de försäkringsbolag som ställer krav 
och som ger bra rekommendationer. 
På många av dessa försäkringsbolags 

SÄKERT I FÖNSTRET. Elektroniskt (elektromekaniskt) fönsterlås.TRANSPONDER. Öppning genom beröring, styrs av en transponder i fi ckan.

Elektroniska lås – är det 
dags att slänga nycklarna?

▲
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hemsidor och i deras broschyrma-
terial fi nns massor av bra råd och 
tips för hur man gör det svårare 
för inbrottstjuven.

Spelar låset någon roll?
Ja, absolut! Ett lås till hemmet 
ska hålla obehöriga borta. Det ska 
fungera i vårt klimat oavsett om 
jag bor i norrländsk vinterkyla el-
ler på en ö i Bohuslän med salt-
stänk och fuktighet. Det ska tåla 
daglig användning och inte börja 
kärva eller sluta fungera efter en 
kort tid och det ska vara av någor-
lunda känt fabrikat så att det går 
att få service på låset om något 
går sönder eller om man behöver 
hjälp med en låsöppning. 

Sist men inte minst viktigt, det 
måste vara godkänt av mitt för-
säkringsbolag så att jag kan få ut 
ersättning om jag drabbas av in-
brott. 

Ett sätt att försäkra sig om att 
dessa krav uppfylls och att låset 
fungerar är att använda produkter 
som testats mot en standard eller 
norm och som är rekommenderat 
av Stöldskyddsföreningen. 

Det säljs allt mer lås via bygg-
marknader och internet men för 
att garantera hjälp om något hän-
der och att det fi nns reservdelar är 
det betydligt säkrare att inhandla 
låset hos en Auktoriserad Lås-
smed, medlem i SLR. Då kan jag 
få rådgivning om vilket lås och 
vilka funktioner på låset som pas-
sar bäst för just mig och min fa-
milj och framför allt – hjälp med 
installation och service!

Om jag väljer en icke rekom-
menderad produkt, (okänd inte 
testad) kan det innebära problem 

med funktion, service samt ersätt-
ning vid ett inbrott. Det behöver 
inte vara så men det fi nns en up-
penbar risk som jag måste vara 
medveten om. 

Välj certifi erade produkter
Man behöver inte känna sig 
teknik fi entlig och gammalmodig 
om man väljer en Godkänd Låsen-
het. Det fi nns nu lås som uppfyller 
kraven för Godkänd Låsenhet och 
som även har bekväma och mo-
derna elektroniska funktioner. 

Om vi som konsumenter i stör-
re utsträckning börjar efterfråga 
godkända/certifi erade produkter 
kommer det bli allt fl er tillverkare 
som inser vikten av att testa sina 
produkter. Då kommer vi ock-
så efterhand att få fl er produkter 
att välja bland, produkter som är 
testade mot en standard, har olika 
bekväma funktioner och som är 
accepterade av försäkringsbola-
gen.

Utvecklingen mot intelligentare 
och elektrifi erade produkter går 
rasande fort, allt mer smarta funk-
tioner bakas in i låsen. Det fi nns 
nu standarder för att testa en hel 
del av dessa funktioner men ännu 
inte standarder för test av alla. Det 
kan också fi nnas funktioner på lå-
sen som aldrig kommer att god-
kännas eller standardiseras bland 
annat beroende på att de strider 
mot kravet på inbrottsskydd eller 
krav på brand- och utrymning. 
Det är därför viktigt att läsa det 
fi nstilta på förpackning eller da-
tabladet! Vilka funktioner kan jag 
eller ska jag koppla på eller av för 
att produkten ska uppfylla kraven 
på Godkänd Låsenhet? (Detta 

med olika funktioner för att upp-
fylla Godkänd Låsenhet gäller 
även för vissa funktioner på en del 
mekaniska lås!)

Dessvärre är det inte alltid 
självklart att producenten tydligt, 
på förpackning eller i datablad, 
beskriver vilka eventuella funk-
tioner som kan användas eller inte 
användas för att uppfylla kraven 
på Godkänd Låsenhet. Detta gör 
det mycket svårt för försäkrings-
säljaren, återförsäljaren och oss 
som slutkunder att veta vad som 
gäller och här borde krav på tydli-
gare märkning vara obligatoriskt. 

Branschen och Stöldskydds-
före ningen håller nu på att titta 
på möjligheten att införa en typ 
av märkning som skulle kunna 
underlätta för konsument att välja 
en klassad låsprodukt. Det fi nns 
sedan tidigare ett sådant märke, 
”Guldmärket” som togs fram re-
dan 2008 av tillverkare och leve-
rantörer i dåvarande FLB (numera 
Sem Group) samt Stöldskydds-
föreningen och certifi eringsbola-
get SBSC.

Dessvärre fi ck detta märke ing-
et större genomslag och föll så 
småningom i glömska. Nu har det 
åter aktualiserats och aktörerna 
bakom det ursprungliga Guldmär-
ket planerar nu för en återintro-
duktion av märkningen. Exakt hur 
märket ska se ut och hur informa-
tionstexter mm ska utformas är i 
nuläget inte helt klart men arbetet 
är i slutfas och bör vara i bruk till 
hösten.

Märket är främst avsett för att 
användas på certifi erade låspro-
dukter, lägst klass 3 vilket är mi-
niminivån för Godkänd Låsenhet, 

▲

6 viktiga 
frågor

1. Vad säger mitt försäkringsbolag om dessa lås?
2. Är elektroniken testad och anpassad för vårt klimat?
3. Vad händer med elektroniken vid en eventuell 
brand?
4. Vilka funktioner på låset kan jag använda för att det 
ska vara godkänt?
5. Hur länge räcker batterierna, är det standardbatte-
rier eller special och är det enkelt att byta dem
6. Är fabrikatet känt så att min lokale Auktoriserade 
Låssmed kan hjälpa mej vid problem eller med en 
låsöppning?

INNERDÖRR. Trycke för innerdörr med kodfunktion.
LÅSHUS. Elektronikenhet 
med låshus.

LÅSCYLINDER. Elektroniskt 
lås som även har låscylinder.

SMART APP. Öppning med app i mobil.

NY TEKNIK ELEKTRONISKA LÅS

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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CLIQ® för 
explosiv miljö 

Nya ABLOY PROTEC2 CLIQ® klarar ATEX-
standard. Det öppnar möjligheter för ett riktigt smart 
låssystem i explosiv miljö som till exempel bensin-
stationer. Du kan naturligtvis få ABLOY PROTEC2 
med CLIQ i väderskyddade cylindrar och hänglås.

PROTEC2 – double checked security

 
www.abloy.se 

A422

An ASSA ABLOY Group brand

KODLÅS. Dörrlås med kodfunktion.

BATTERI. På den låsta sidan fi nns batteribox.

FÄRGGLATT. De elktroniska produkterna 
fi nns i många färger och varianter.

YTTERDÖRR. Elektroniskt lås på ytterdörr.

och tanken är att det på märket tydligt 
ska framgå vilken klass och vilken stan-
dard/norm som gäller. 

Tråkigt nog kan man inte på märket 
ange vilken eller vilka funktioner på lå-
set som inte kan användas för att upp-
fylla vad som avsetts i certifi katet. 

Här kommer det fortfarande att vara 
upp till tillverkaren att tydligt ange detta 
på förpackning eller i databladet.

Var uppmärksam!
Det fi nns en mängd elektroniska lås 
för innerdörrar, både för användning i 
hemmet och på företag men här gäller 
oftast inga krav (företag och kommer-
siella fastigheter mm kan ha krav även 
på innerdörrar) och de fl esta av dessa 
produkter är därför inte klassade/certi-
fi erade. Även för fönster och fönster-
dörrar (terrass-/altandörr) fi nns det en 
hel del elektroniska produkter att välja 
på. 

Här får man vara lite uppmärksam på 
var fönstret eller fönsterdörren är place-
rad och vilka krav som ställs. 

Satsa på godkända lås
För privathemmet är det oftast enbart 

krav på att det ska vara reglat (fönster-
hake) om det är ett öppningsbart fönster 
och för fönsterdörren gäller oftast att 
den bara ska vara ”stängda eller regla-
de”. 

Men det fi nns som sagt de som ställer 
högre krav än detta och även fi nns det 
speciella krav om man har mer stöldbe-
gärlig egendom eller kontanter i hem-
met. 

Oavsett vad som står i försäkrings-
villkoret är det alltid en god idé att ha 
godkända låsningar på alla fönster och 
dörrar i mark- och källarplan. Även bal-
kongdörren fl era våningar upp i fl erfa-
miljshuset kan behöva godkända lås om 
det är möjligt att ta sig dit från annan 
balkong eller annat så kallat ståplan. 

Elektroniska lås är här för att stanna 
och vi kommer att se en mängd nya 
produkter samt en kraftig försäljning-
sökning av dessa framöver. Fördelarna 
med låsen är framför allt enkelheten i 
användningen och att det i går att kopp-
la till och integrera en mängd olika 
funktioner. 

Så kanske är det ännu lite för tidigt att 
slänga alla nycklar!                          ■
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FÖRETAGET  TOP SAFE

På Verkstadsgatan 9 i Höör träff ar vi VD 
Jacob Hallgren och hans anställda på 
företaget Top Safe. Höör har cirka 8 000 
invånare och ligger mitt i Skåne.

Top Safe är sedan 2005 etablerade som le-
verantör av värdeförvaringsenheter i oli-
ka former men historien började ett antal 

år tidigare. I slutet av 1990- talet köpte Jacobs 
far, Lars Hallgren ägare till Top On Top (se Sä-
kerhetsinstallatören nr 4-2015), företaget Cash-
Box i Malmö. Några år senare förvärvade man 
Oscar Strandbergs Säkerhetsprodukter i Höör. 
Oscar Strandberg var något av en uppfi nnare och 
hade många speciella produkter som tillsammans 
med produkterna från CashBox blev grunden till da-
gens Top Safe. 

Top Safe etablerade sig i Höör och huserar nu i två bygg-
nader, ett lager på cirka 800 kvadratmeter samt ett hus med 
kontor och utställningsytor på cirka 200 kvadratmeter. 

När vi är på besök så håller man som bäst på med 
en tillbyggnad till lagret.

– Verksamheten växer och vi har nu cirka 1 000 
skåp på lager och vi håller på att växa ur vårt nuva-
rande lager, säger Anders.

Service och kvalitet viktigt
Ja, att det är full fart på försäljningen märks tydligt 
på trafi ken av godsbilar som lossar och hämtar skåp 
dagligen. 

I lagret tar Christer och Per emot tran sporterna och 
packar upp, ankomstkontrollerar samt funktionstes-
tar allt inkommande gods. 

De installerar batterier till lås, kundanpassar inred-
ningar med mera innan skåpen emballeras och märks 
för transport till slutkund. 

– Kunskap, kvalitet och service är mycket viktigt 
för oss. Det är genom service och kunskap som vi 
sticker ut. Alla skåp kontrolleras och funktionstestas 
här på plats innan vi skickar det vidare till kunden. 
Även en snabb orderhantering är viktigt och i det 

stora lagret är en väl fungerande logistik en grund-
faktor för att snabbt kunna hantera orderraderna, sä-
ger Jacob. 

Det mesta av det som Top Safe säljer tillverkas i 
Europa och Korea.

– Koreanerna är otroligt noggranna och det är yt-
terst sällan som vi fi nner anledning till någon rek-
lamation. Om det någon gång är ett fel på någon 
produkt så är det oftast fråga om en transportskada.

Näthandel populärt hos privatpersoner
Top Safes produkter säljs och servas i huvudsak via 
återförsäljare/låssmeder runt om i landet, men de se-
naste åren har återförsäljare som bedriver näthandel 
blivit allt större kunder. 

– Speciellt försäljningen av mindre säkerhetsskåp 
och dokumentskåp till privatpersoner är något som 
ökar via näthandeln. Inom koncernen Top On Top 
där Top Safe ingår fi nns nu ett antal företag, bland 
annat egna säkerhetsföretag/låssmeder och där öpp-
nas möjligheten till att visa upp ett större produktut-

"Kunskap, kvalitet och service är det som gör att vi s

GÄNGET I HÖÖR. Från vänster Anders Nilsson, Christer Gunnarsson, Per Persson, Jacob Hallgren.
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vice är det som gör att vi sticker ut"

Värdeförvaring
❂ Vi har under åren skrivit mycket i tidningen om 
värdeförvaringstekniker, värdeförvaringsenheter och 
vapenskåp men vi får fortfarande många frågor i 
ämnet. Här en kort repetition:

Certifi erad värdeförvaringstekniker
En certifi erad värdeförvaringstekniker har bland annat 
all nödvändig kännedom om vilka lagar, regelverk 
och paragrafer som gäller för till exempel förvaring av 
vapen, datamedia, kontanter osv. Värdeförvaringstek-
nikern vet också vad som krävs och vilka regler som 
gäller om ett låsbyte eller annat arbete ska göras på 
ett värde- eller vapenskåp. Frågor runt vapenförvaring 
brukar ställa till bekymmer för många och då är det en 
god ide att kontakta en värdeförvaringstekniker för att 
verkligen vara säker på att alla regler och lagar följs. Se 
mer info på www.slr.se

Olika värdeförvaringsenheter
Till hemmet kan du välja mellan någon av följande, 
klassade skåp:

✓ Säkerhetsskåp enligt SSF 3492. Till exempel för 
förvaring av kontanter, smycken och annan stöldbe-
gärlig egendom i hemmet. Krav vid vapenförvaring 
(vapenlagen). 

✓ Värdeskåp enligt SS-EN 1143-1, lägst Grade 0. 
Till exempel för förvaring av kontanter, smycken och 
annan stöldbegärlig egendom i hemmet.

✓ Stöldskyddsskåp enligt SS-EN 14450 klass S2 med 
30 eller 60 minuters brandskydd. Till exempel förvaring 
av värdesaker, datamedia och handlingar i hemmet.

Det är skillnad i de inbrottsskyddande egenskaper-
na mellan stöldsskyddskåp och säkerhetsskåp. Ett 
säkerhetsskåp enligt SSF 3492 (tidigare SS 3492) är 
motståndskraftigare mot angrepp samt har högre krav 
på låset än stöldskyddsskåp enligt SS-EN 14450! 

OBS! Det är polismyndigheten som med hjälp av 
till exempel värdeförvaringsteknikerns underlag 
godkänner om ett förvaringsutrymme får användas 
för vapenförvaring!

För företag, myndigheter med fl era fi nns en 
mängd värdeförvaringsenheter att tillgå. Det kan 
vara ett dokumentskåp, dataskåp, stöldskyddsskåp, 
säkerhetsskåp, kassaskåp, deponeringsskåp, valv, 
värdeskåp samt ett skåp med deponeringsmöjlighet. 
Vilket skåp man ska välja beror på vilka krav man har 
och vad som ska förvaras, en Certifi erad värdeför-
varingstekniker, Stöldskyddsföreningen, SSF eller 
tillverkare av värdeförvaringsenheter kan hjälpa till 
med val av lämpligt skåp.

bud än vad som annars är möjligt, säger Anders. 
I utställningsrummet på företaget i Höör hittar vi 

bland annat färgglada stöld- och säkerhetsskåp.
– I hemmet eller på kontoret kan det vara kul med 

lite färg på produkterna för att lätta upp. Många upp-
skattar våra kulörsatta skåp men det är fortsatt trots 
allt vita skåp som är vanligast. 

Försäljningen av vapenskåp hade en ökning i 
samband med att kraven på förvaring av vapen 
skärptes i slutet av 2010 men har på senare tid 
minskat något.

– Våra produkter är inget som direkt slits ut och 
har man bytt till ett vapenskåp som uppfyller nu gäl-
lande krav så är det naturligt att försäljningen stabili-
serats på en lägre nivå under senare år.

Försäljningen av laptop-, medicin- och nyckelskåp 
har på senare år ökat markant. 

Säkrare nyckelförvaring på till exempel åldrings-
vård och för företagsbilar är något som efterfrågas 
allt mer. Nyckelförvaringsskåpen blir enligt Jacob 
även allt mer avancerade med bland annat system för 

att logga när nyckel hämtas och lämnas med mera. 
Även stöldskyddsskåp enligt SS-EN 14450 med 

brandskyddande egenskaper ökar. 
– Vi ser att speciellt privatpersoner köper allt fl er 

skåp för förvaring av värdesaker, släktklenoder, fo-
ton och datamedia med mera i hemmet. Det blir allt 
färre bankkontor med bankboxar och dessutom är 
det bekvämt att kunna förvara säkert och brandskyd-
dat i egna hemmet.

Pendlar till Stockholm
Jacob som är verksamhetschef har sitt kontor i 
Stockholm och pendlar mellan kontoret och företa-
get i Höör ett par dagar varje månad, vissa månader 
blir det tätare besök. 

– Ja, det blir en del resande men ur kontakts- och 
marknadssynpunkt är det viktigt med placeringen av 
ett kontor i Stockholm. 

Anders Nilsson, som är en riktig eldsjäl och 
mycket kunnig, sköter den dagliga verksamheten i 
Höör.               ■

FLEXIBEL INREDNING. En mängd olika inredningsalter-
nativ fi nns beroende på vad som ska förvaras.

LAGRET. VD Jacob Hallgren på Top Safes lager i Höör.GODSMOTTAGNINGEN. Per och Anders vid godsmottag-
ningen där allt kontrolleras och ompackas innan leverans.

SKÅP FÖR ALLA. Det fi nns skåp för alla typer av förva-
ring och för alla miljöer.

KLART FÖR LEVERANS. En liten del av alla de cirka 1 
000 skåp som fi nns på lagret för leverans.

SÄKERT MED FÄRG. Populära skåp i kulörta färger.

VÄLJ MOTIV. Ett skåp med möjlighet att själv välja vilket 
budskap eller motiv man vill ha på dörren.
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I slutet av april avslutades vårens tävling 
i monteringsmästerskap. Efter att täv-
lingen turnerat över hela landet var det 
dags för avslutning. Sista tävlingsdag var 
den 29 april på Stanley Security Sverige 
ABs fi lial i Skrapnäck i södra Stockholm. 

Tävlingen arrangerades av ASSA AB och under 
våren har man har hunnit besöka drygt 80 lås-
smeder runt om i landet som fått visa upp sina 

kunskaper i montering. 
Tävlingen bestod i att montera en dörrstängare 

korrekt och så snabbt som möjligt, allt materiel och 
skruvdragage var placerat framför den tävlande. En 
bordsmatta med utritade och förutbestämda positio-
ner för alla ingående komponenter användes för att 
allt skulle bli så rättvist som möjligt.

Cirka 9 ivriga deltagare på Stanley värmde upp 
och inväntade att klockan skulle bli 16.00 på freda-
gen så att tävlingen kunde börja. 

Thomas Ström från ASSA förkunnande Klara, 
Färdiga, Gå! 

Den förste kombattanten satte full fart.

Det första momentet var att märka ut alla skruvhål 
för montageplatta samt armfäste med en borrmall, 
därefter skruvades montageplattan fast och här gäll-
de det att ha koll på att man vänt den rätt. På monta-
geplattan skruvades sedan dörrstängarhuset fast och 
efter det var det dags för montage av armen och arm-

fästet skruvades fast mot regeln. Armens axel fästes 
och monterades i dörrstängarhuset med skruv och 
bussning, täckbricka skulle tryckas dit för att täcka 
axeln efter montage i dörrstängarhuset. 

Armfästets två delar sattes ihop och armensvinkel 
justerades samt låstes med låsskruv, dörrstängarhu-
sets lock monterades, skruvdragaren placerades på 
bordet och deltagaren ropar klar!

Thomas kontrollerade sedan att dörrstängarhuset 
satt rakt i förhållande till monteringsregeln, max 4 
mm avvikelse var tillåtet. Han kontrollerade att allt 
satt fast ordentligt och att alla skruvar, bussningar 
med mera var monterade. 

Huvuddelen av de deltagande denna fredag klara-
de uppgiften på strax över två minuter vilket är klart 
imponerande, men man blir än mer imponerad när 
man ser det samlade resultatet från vårens alla täv-
lingar. 

De tio bästa, som gick till fi nal hade tider mellan 1 
minut och 17 sekunder till 1 minut och 49 sekunder. 
Nicklas Skoog från Alingsås Lås & Larm var den 
som knep bästa tiden på 1,17.

De tio fi nalisterna sattes på fl yg till Stuttgart och 
Albstadt i Tyskland den 19 maj för en fi nalomgång 
(vid denna tidnings tryck var resultaten från denna 
fi nal ej klara). På ASSA Abloys fabrik i Albstadt 
kommer, förutom den spännande fi nalen, även delta-
garna att få en spännande och lärorik inblick i dörr-
stängarvärlden.             ■Michael monterar axeln till arm.

MARKERAR. Mikael Broberg markerar efter borrmallen.

KLAR! Mattias släpper skruvdragaren och skriker klar!

MONTERING. Jonathan monterar arm.

UTBILDNING  MONTERINGSMÄSTERSKAP

Klara, färdiga, montera!
Nu ska mästaren koras
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Är du rädd för rost?
ABUS hänglås är här för evigt!

100% rostfri säkerhet

Rost      fri

Korrosions-
beständiga 

delar

Enastående 
rostskydd

FÖRBEREDER. Thomas Ström från ASSA förbereder sig.

VINKELRÄTT. Pär kollar att armvinklarna är rätt.KÄMPAR. Peter brottas med skruven till plattan. BARA LITE KVAR. Bartek nästan klar.

RÄTT VINKEL. Micke med full koll på synvinkeln!

Klara, färdiga, montera!
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FÖRETAGET  4 ACCESS AB

Förra året när vi träffade Peder Nilsson hade 
han och Göran Malmefl od företaget Bandit 
Sverige AB. Numera heter deras företag 4 Ac-

cess AB men fortfarande fi nns Dimgeneratorer från 
Bandit i produktportföljen. Även kodcylindern My-
loq och CoinCode (en komplett lås-lösning med ter-
minal, webb-system och mobil-appar, som ersätter 
mynt, sedlar, nycklar och framförallt krånglet med 
kontanter) fi nns kvar. 

Nytt sen senast är VoiceOff (ett talande larm) samt 
även produkten Telkey DUO som är ett elektroniskt 
multifunktionslås. 

Säkerhetsinstalltören träffar Peder samt Jan Söder-
lund från Telkey för att höra efter lite närmre vad 
Telkey DUO är för en produkt och vad företaget Tel-
key gör.

Telkey Solutions AB är ett entreprenörsbolag som 
utvecklar produkter för access och IT samt mobila 
lösningar. Den första produkten som utvecklats och 
som också är patentskyddad är CoinCode för mobil 
betalning och access bland annat för publika toalet-
ter, automater med mera. Ursprungligen marknads-

"Ny teknik ger nya möjligheter"
Göran och Peder 
i det hemtrevliga 
kontoret i Jordbro 
vid vårt besök 
våren 2015.

❂ Kompletterar vanligt mekaniskt lås med modern 
elektronik. Elektronisk låsenhet och låshus ingår i 
produkten. 

Ersätt nycklar och nyckelbrickor med tidskoder eller 
en kombination. 

Välj mellan tidskoder (20 parallella koder per lås), 
nyckelbricka, fast kod, automatiskt ändrad kod vid 
givna tillfällen, nyckel, mobiltelefon (NFC) samt nöd 
kod. 

Kan kombineras för att öka säkerheten delar av 
dygnet, till exempel nyckelbricka och kod. 

Enkelt att montera, administrera och bygga ut. 
Monteras och demonteras på 30 minuter. Hanteras 
med systemkort eller mobiltelefon samt webb-sys-
tem för tidskoder. 

Samma funktioner används när man vill komplet-
tera med fl era lås.

Tål hög och frekvent användning och är anpassad 
till nordiskt klimat med bland annat väderbeständig 
knappsats. 

Fristående produkter som fungerar offl  ine och 
är inte beroende av att ett gemensamt nätverk ska 

fungera. Låg energiförbrukning och skyddad elektro-
nik. 

Vanliga AA-batterier (4 x 1,5V) eller litium för ökad 
livslängd. 

Alternativt kan en yttre spänningskälla ansluts till 
låset. Viktig elektronik monteras på dörrens insida. 

Öppning, låsning mm registreras i ett händelse-
minne som töms via mobiltelefon eller USB-anslut-
ning.

"Vi ser synergier i fram-
tiden mellan Telkeys och 

4 Access produkter"

Telkey DUO kombinerar gammal mekanik med modern elektronik

fördes CoinCode av ASSA AB och förvärvades se-
dan av 4 Access AB som under 2015 också gick in 
som huvudägare i Telkey Solutions AB. 

– Vi ser synergier i framtiden mellan Telkeys och 
4 Access produkter, säger Telkeys VD Jan Söder-
lund. Kombinationen av access, tid, pengar och 
mobiltelefoner skapar möjligheter till många in-
tressanta lösningar. 

Telkey Solutions AB har utvecklat den nya paten-
terade tekniken TAC (Temporary Access Codes). 
TAC-tekniken med temporära tidskoder innebär att 
man nu kan erbjuda lösningar inom olika områden 
som servicelokaler, kontor, fritidshus, mötesrum, 
gym och sportanläggningar, bodar, förråd, garage 
och egna hem. Men också inom områden som säkra 
transporter. 

För den typen av lösningar kan Telkeys egen-
utvecklade kretskort användas för att tillföra 
TAC-teknik för tidskoder. 

Låset DUO är en produktserie från Exma Säker-
hetssystem AB bestående av låsen DUO Offi ce och 
DUO Home samt MiniRead, en läsare som monte-
ras på väggen. Produktserien fi nns nu med Telkeys 
patenterade teknik TAC. Det innebär att man i ett 
molnbaserat webb-system kan skapa och distribue-
ra tidskoder som är giltiga under en given period till 
exempel 6 månader eller 6 timmar ett visst datum. 
Och allt fungera helt offl ine. 

– Perfekt för stuguthyrare och hemtjänsten med 
fl era säger Peder, som nyligen återvänt från Sälen 
där han programmerat ett antal lås till uthyrnings-
stugor.

Låsen hanterar fl era parallella tidskoder samti-
digt vilket gör det möjligt att dela ut åtkomstmöj-
lighet för olika behöriga personer till exempel en-
treprenörer och servicepersonal. 

Tidskoden distribueras till användaren via 
Email, SMS, telefon med mera. Telkeys webbsys-
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Produktionsverktygen för kodlåset Myloq i Jordbro.

❂ Peder Nilsson och Göran Malmefl od startade 2013 
Bandit Sverige AB. 2015 bytte man namn till 4 Access 
AB. Företaget säljer dimgeneratorer, talande larm och 
låsprodukter. Namnet Bandit kom från det belgiska 
företaget Bandit som tillverkar dimgeneratorer. Bandit 
ett av de största märkena och produkterna säljs över 
hela världen.

Under senhösten 2014 presenterades det nya 
konceptet BANDIT Mobil Entreprenad. Det innebär en 
rad olika nya säkerhetslösningar som tidiga för-larm, 

saferoom etablering för stöldbegärliga verktyg, sen-
sorer som talar om för tjuven att han blivit upptäckt, 
samt säkerhetsdimma. Tekniken bygger på att en 
säkerhetsanalys görs och att säkerheten byggs på 
med olika moduler som hyrs under tiden. 

Konceptet kan användas vid tillfälligt skydd av ob-
jekt som byggarbetsplatser, platskontor, utställningar, 
mässor, säsongsverksamheter. Det kan innehålla:

• Uppkoppling mot larmcentral samt ev utryckning.
• Automatisk tillslag på tid eller manuell aktivering.
• Kameradetektorer som registrerar händelseför-

lopp samt sänder bilder till valfri mobil.
• Inferno siren.
• Extremt hög säkerhet mot falsklarm genom två av 

varandra oberoende detektorer.
• Säkerhetsdimma som eff ektivt skyddar lokalen.
• Tidigt larm.
Ägarna ska under kommande år fortsätta etable-

ringen som en seriös aktör på marknaden. 
– Vi har ständigt nya produktidéer på gång men vi 

vill gå försiktigt fram och sätta kvalitet och service 
främst innan vi sätter i gång något nytt. 

Testad i fj ällvärlden.

SecureMailbox.

Peder och Jan visar funktionen på nya Telkey DUO.

Offl  ine.

Elektronikenheten TAC.

Dörr till fj ällstuga.

DUO låset.

Jan Söderlund VD Telkey Solutions AB med Telkey DUO 
låset.

"För att garantera att 
endast mottagare kan 
öppna meddelandet så 
är det låst med en kod"

Bandit Sverige AB blev 4 Access AB

tem kan också integreras med serviceorder- och 
bokningssystem eller planeringssystem för hem-
tjänsten, där tidskoden ersätter nycklar och nyck-
elbrickor.

Ingen internetkommunikation krävs med lås-
enheten. Det behövs alltså inga SIM-kort, inget 
WIFI, ingen Bluetooth eller sladdar. Allt sker off-
line med hjälp av TAC-tekniken. Detta komplet-
terar redan befi ntliga ac-
cessmöjligheter hos låset 
så som nyckel, fast kod, 
automatiskt ändrad kod 
till exempel varje dygn, 
nyckelbricka/kort och 
NFC via mobiltelefon. 

Men hur är det med sä-
kerheten? Allt på nätet kan 
ju hamna i orätta händer!

– Vi erbjuder kunderna tjänsten SecureMailbox 
vilket innebär att allt som skickas är krypterat, sä-
ger Jan.

SecureMailbox innebär att den som ska få en kod, 

till exempel en hantverkare som ska in i en lägenhet 
för servicearbete, får ett SMS med information om 
att det fi nns ett meddelande i sin inbox. För att ga-
rantera att endast tänkt mottagare kan öppna med-
delandet i inboxen är det låst med en unik engångs-
kod som också skickas till mottagaren via SMS. 
Avsändaren får ett kvitto på tidpunkt när medde-
landet öppnats. 

Avsändaren kan sedan 
välja om meddelandet 
ska raderas, vara omöj-
ligt att vidarebefordra 
eller/och tas bort efter ett 
visst datum.

Telkey DUO kittet kan 
monteras på befi ntliga 
lås, till exempel Dorma 
DUO Offi ce 710 (självlå-

sande när man stänger dörren) samt 712 (medveten 
låsning från utsida krävs), elektronisk låsenhet och 
låshus ingår i produkten. En händelselogg (öpp-
ning, stängning med mera) registreras och kan töm-
mas via mobil eller USB-minne. 

MiniRead läsaren är avsedd för entrédörrar och 
fungerar på samma sätt som Telkey DUO låset. Den 
ansluts till ett elslutbleck, eltryckeslås eller motor-
lås. Krypterad meddelandehantering mellan läsare 
och lås fås med motorslutbleck Rapid. 

TEXT MATS MOBERG | FOTO MATS MOBERG



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.se
      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.se
      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.se
      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.se
      Stanley Security Sverige AB SKARPNÄCK www.stanleysecurity.se
      Axlås AB (filial) SKÄRHOLMEN www.axlas.com
      Vadsbolås AB (filial) SKÖVDE www.vadsbo.se
      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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Allans Lås & Larm 
i Hörby 
Allan och hans son Albin hälsar 
välkommen när Säkerhetsinstallatören 
besöker företaget Allans Lås & Larm AB 
i Hörby cirka 3 mil norr om Sjöbo mitt 
i Skåne. 

Verksamheten startades 1994 och 2012 fl ytta-
de man in i nuvarande fastighet på Nygatan 60 
i Hörby. 

I den fi na fastigheten har man butik, verkstad 
och kontor i toppskick och på innergården fi nns 
fl era garage samt gott om plats för fi rmabilarna. 
Utanför är det dessutom gott om P-platser för bil-
burna kunder. 

Företaget är heltäckande gällande inbrottssä-
kerhet och passagekontroll och har många års er-
farenhet av arbete med säkerhetslösningar inom 
mekanisk- och elektronisk låsning, inbrotts- och 
brandlarm, passersystem, dörr- och portautomati-
ker samt service och underhåll av låssystem. 

Sedan många år har de varit certifi erad anläg-
garfi rma inbrottslarm och under 2015 certifi era-
de de sig även som anläggarfi rma låsanläggning 
samt för ledningssystemet FR2000.

– Ja, nu är vi ganska ensamma i Skåne om att 
vara certifi erade både för inbrottslarm och lås. 
Något som vi märker av på det intresse vi får från 
olika kunder runt om i Skåne. Dagens avancerade 
produkter och de olika teknikerna kräver att man 
har full kontroll på vad man gör och vilka regler 
som gäller, då är de olika certifi eringarna ett vik-
tigt och bra hjälpmedel för oss för att allt ska bli 
korrekt, säger Allan.

Trots att Hörby inte är någon större ort har fö-
retaget fullt upp och uppdragen blir fl er och fl er. 

Man har kunder på orten och långt utanför 
stadsgränsen så det blir ibland många och långa 
resor för att serva alla kunder.

(Precis när jag lämnar bilen för att gå in till Al-
lan öppnar sig himlen och ett riktigt skyfall drän-
ker både reporter och kameran, så dessvärre blev 
de fl esta fotona inte av tryckbar kvalitet då linsen 
immat igen. Som tur är hade jag några bilder från 
2012 som kunde fylla ut reportaget).        ■

Säkerhet är en blomstrande 
bransch för framtiden!

Säkerhetsinstallatören fortsätter 
turnén Låssverige runt. Den här 
gången gjorde reste vi i södra Sverige 
och gjorde senare en avstickare till 
Stockholm. 

INVIGNING 2012. Albin och Allan på bild tagen vid invig-
ningen av nya butiken 2012.

PÅ PLATS. Allan 2016 på en något immig bild då ett plötsligt skyfall dränkte reporter samt kamera vid besöket.

STÅTLIG BYGGNAD. En solig bild på Allans lås & larm i Hörby från 2012.

STORT SORTIMENT. Det mesta inom inbrottsskydd 
fi nns att beskåda i butiken på Allans Lås & Larm.

TEXT MATS MOBERG | FOTO MATS MOBERG



19SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2016

trande 

Med ett av de vackraste butikslägena i 
Sverige hittar vi Karlskrona Låsservice 
där havet och skärgården ligger ett kort 
stenkast från butiken. Genom butikens 
stora skyltfönster har man en strålande 
utsikt över Borgmästarfj ärden och alla 
öarna i fj ärden. 

Madelaine och Sven Holmberg och deras fyra 
anställda på företaget hinner dock inte njuta så 
mycket av den vackra utsikten då kunderna och 

uppdragen är många. Företaget har en hel del stör-
re projekt på gång och med de samt alla andra upp-
drag så går arbetsdagarna fort. 

De större projekten kräver mycket arbete och 
tid bland annat för projektering med mera och det 
är ett allt ökande krav på dokumentation vilket tar 
mycket av installationsföretagens tid i anspråk. 

– Trots att mycket är datoriserat numera så krävs 
det ändå en hel del tid och tänkande runt doku-
mentationen. Kraven på egenkontroller vid instal-
lationer ökar och det skulle vara bra om det fanns 
färdiga och standardiserade blanketter som kunde 

användas oavsett hur projekten ser ut, säger An-
ders Holmberg. 

Sven och Madelaine har sedan ett par år tagit 
över som ägare av Karlskrona Låsservice, tidigare 
ägarna Anders och Jerry är dock kvar på företaget 
vilket underlättat övertagandet. 

– Ja, de har många års erfarenhet och kunskaper 
som är tryggt att ha och underlättar vårt dagliga 
arbete, säger Madelaine.          ■

VÄLKOMMEN! Madelaine välkomnar i butiken.

VID HAVET. Butiken med havet i bakgrunden. TID FÖR PAUS. Anders och Sven Holmberg.

Karlskrona Låsservice – låssmedsbutik med sjöutsikt!

VÄND! Fler nedslag från rundresan
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Punctum fortsätter 
att växa!
Under kort tid har Kenneth Holmberg 
öppnat ytterligare tre nya butiker och 
det fi nns nu verksamheter i Sund-
byberg, Fridhemsplan i Stockholm, 
Upplands Väsby, Gnesta samt 
i Nyköping. Senaste tillskottet är 
butiken på Drottningholms vägen, 
nära Fridhemsplan på Kungsholmen 
i Stockholm. 

I nya och mycket fräscha lokaler har Kenneth 
med personal byggt upp en mycket fi n butik och 

– Läget vid Fridhemsplan med alla som passe-
rar förbi är perfekt. Ibland när jag är här lite extra 
tidigt, runt 6 på morgonen, så är det redan fullt 
med folk i rörelse utanför butiken. Det kanske är 
dags att öppna kl 6 på mornarna, säger Kenneth 
med glimten i ögat och tittar på Therese som job-
bar i butiken. 

Han får genast en kommentar från Therese 
som glatt påpekar att det är lika mycket folk fram 
till kl 22 på kvällarna så det skulle behövas skift-
gång i butiken om man ska kunna ha öppet så 
länge som folk är i rörelse utanför. 

Ja, läget är perfekt och det har även byggts 
mycket i området så privatkunder och kunder 
så som bostadsrättsföreningar med mera saknar 
man inte. Men mest är det företag, kontor, myn-
digheter samt kommuner som är huvudkunderna. 

– Vi har många intressanta och stora projekt 
och verksamheten går för fullt, säger Kenneth.

Även på de övriga orterna är det full fart och 
verksamheterna växer. 

Alla orter har fullservice och man erbjuder allt 
inom inbrottsskydd, passagesystem och brand-
skydd med mera. 

Huvudkontoret som tidigare låg i Vallentuna 
är numera fl yttat till Upplands Väsby (se repor-
tage i nr 4-2015) men just nu tillbringar Kenneth 
mycket tid vid Fridhemsplan då det är mycket 
som ska ordnas med nya butiken samt även för 
att den ligger strategiskt bra till om han behöver 
åka till butikerna i Nyköping eller Gnesta över 
dagen.        ■ GLAD PERSONAL. Viktor och Therese i butiken.

TYDLIG INSYN. Stora skyltfönster ut mot Drottning-
holmsvägen.

ORDNING OCH REDA. Skyltvägg för privatkonsu-
menter hos Punctum.

FRÄSCHA LOKALER. Ljust och luftigt i Punctums 
butik på Fridhemsplan.

FORTS. 
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Sjögrens Lås 
och Brandskydd 
i Oskarshamn
I butiken på Sjögrens Lås och Brand-
skydd i Oskarshamn träff ar vi vid vårt 
besök ett nytt ansikte, Anna Jönsson 
som hoppat in nu när Jeanette är 
mammaledig. 

Anna har på kort tid fått lära sig hur omväxlan-
de och roligt arbetet i en låssmedsbutik kan vara. 
Massor av kundkontakter och intressanta fråge-
ställningar, frågor som ibland lätta att besvara 
men många gånger också frågor som kan vara 
väldigt komplicerade. 

– Ja, jag klarar av de enkla frågorna och uppgif-
terna men blir det svårare frågor så får Eva-Lena 
eller Per ta över, säger Anna.

Företaget startades i början av 1980-talet. Då 
var det OKG, kärnkraftverket på orten som var 
första kund. 

Verksamheten var under de första åren helt 
inriktat på brandförebyggande verksamhet. Ef-
ter några år utvidgades verksamheten och nu er-
bjöd man även inbrottsskyddande produkter till 
kunderna. Men brandskydd har fortsatt utgjort 
en betydande del av företagets tjänster och i dag 
gör man allt från säkerhetsbesiktningar, håller ut-
bildningar samt installerar och säljer allt rörande 
brandskydd. Inom inbrottsskydd och passerkon-
troll har man full täckning och allt från meka-
niskt till elektroniskt inbrottsskydd erbjuds. Som 
många andra kollegor så märker man av ett ökat 
intresse för säker förvaring av nycklar och man 
säljer en hel del nyckelförvaringsskåp.

Per berättar att de har en god försäljning och 
installation av låsen Yale Doorman och man har 
bland annat installerat ett hundratal lås på bo-
stadsrättsföreningar. 

– Det har med något enstaka undantag fungerat 
utmärkt och kunderna är mycket nöjda, säger Per. 

Förutom Eva-Lena, Jeanette, Per och Anna så 
hittar vi även Conny och Jens på företaget. Con-
ny arbetar med både brand och inbrottsskydd och 
Jens har specialiserat sig på frågor och produkter 
runt brandskydd.          ■

FULLT UPP. Anna har fullt upp och mycket att lära.

BRANDSKYDD. Att brandskydd är en stor del av verksamheten märks i butiken 
hos Sjögrens Lås & Brandskydd.

BESÖK. Per på tillfälligt besök i 
butiken mellan alla uppdragen. VÄND! Fler nedslag från rundresan
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Den 20 november 1937 kom ett tele-
gram till Hans och Lennart Persson med 
texten ”Lycka och välgång på det nya 
företaget”. Bröderna hade just startat 
upp sin Cykel- och reparationsverkstad i 
pappa Fabians verkstad i källaren under 
mamma Sigrids biograf på Sagavägen 6, 
Lidingö. Med ett startkapital på 25 
kronor i en cigarrlåda började så en 
verksamhet som efter 79 år fortfarande 
går på högvarv.

Lidingö Lås & Larm är ett familjeföretag som idag 
drivs av tredje generationen av Joacim Persson 
(VD) och Thomas Persson. Man har just avslutat 
en generationsväxling samt sålt av den mekaniska 
verkstaden i Stockby Hantverksby. 

Den 25 april slog man upp portarna till nya buti-
ken på Lejonvägen 14 i Lidingö. Tidigare hade man 
butik i Lidingö Centrum samt även låsverkstad och 

lager i verkstaden i Stockby cirka 4 kilometer bort.
– Nu är allt samlat på ett ställe och vi slipper ha 

maskiner och produkter på två ställen, säger Joacim.
Ja, det var en hel del produkter och maskiner som 

man tvingades ha i dubbla uppsättningar när verk-
samheten tidigare bedrevs på två olika ställen på 
Lidingö. Med den nya adressen fi ck man även ett 
bättre läge samt parkering för kunder i direkt anslut-
ning till butiken. 

– Speciellt fastighetsskötare uppskattar vårt nya 
läge då de snabbt kan parkera vid vår entré för 
hämtning av materiel. Men även våra leverantörer 
och vi själva uppskattar att det nu går att ”rulla” in 
direkt från parkeringen och rakt in i butiken. Inte 
minst är detta uppskattat om det gäller tungt gods så 
som värdeförvaringsenheter med mera.

För att underlätta ”inrullningen” har man byggt en 
ramp från parkeringen. Det fi nns nu inga trappsteg 
eller trottoarkanter som är i vägen om man ska köra 
gods på pirra eller om någon med ett funktionshin-
der vill besöka butiken. Den nya butiken ligger i di-
rekt anslutning till vägen till Centrum samt till den 

stora genomfartsleden på Lidingö så exponeringen 
är perfekt. 

Fastigheten man nu hyr in sig i har Lidingö Tid-
ning samt några andra företag som hyresgäster och 
de lokaler Lidingö Lås har inhyste tidigare bland 
annat Lidingö energibolag. 

– Det var planer på att riva den här fastigheten 
men kulturvärdet ansågs för högt och nu kommer 
den att stå kvar, så vi behöver inte oroa oss över 
lokalfrågan på många år. Fastighetsägaren planerar 
också för en hel del nybyggnationer runt vår fastig-
het så kundunderlaget i vår närhet kommer säkert 
att bli ännu större i framtiden.

Kunderna är i dag mest småföretag, bostadsrätts-
föreningar, butiker och privatbostäder. 

– Vi har medvetet hållit oss borta från stora upp-
handlingar och stora projekt och har mindre kunder 
och objekt som vår målgrupp. Vi har under många 
år byggt vår verksamhet på så sätt att den är anpas-
sad för denna grupp. Här krävs ofta snabba insatser 
och kundnära och snabb service. En del serviceavtal 
har vi fått på plats men vi vill utveckla detta ännu 

SPÅR AV INVIGNING. Bubbel och blommor fanns kvar vid vårt besök dagen efter invigningen.

FORTS. 

Högvarv i Lidingö Lås & Larm i nya lokaler

REPORTAGE  RUNDRESA I LÅSSMEDSSVERIGE
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SKÖN STÄMNING. Hög trivselfaktor i det nya pentryt. 
Ingen hemlagad mat i dag då mycket ska hinnas med.

INRAMAT. Grattistelegram från 1937 då företaget 
startades.

PÅ SKÄRM. Demoväggar med bildskärmar.

PLATS FÖR MONTAGE. Några av montörsplatserna.

MINNEN FRÅN FÖRR. Ursprunget då cykelreparationer 
var huvudsyssla.

KUNDVÄNLIGT. Parkering och ramp gör besöket enkelt. 
Ny fasadbelysning är här under installation.

www.prodib.se

SILCA OMNIA

- Användarvänlig nyckelmaskin för 
tillhållar- och kassaskåpsnycklar. 

Med LED -belysning och ergonomisk design.

Låssmed företag säljes
Nu är Vallentuna Lås AB till salu.

Butiken i Vallentuna Centrum är på 130 kvm med källare.

3 entréer och 1 p-plats.

Fullt utrustad med 2 datanyckelmaskiner, 1 unicode,  
1 primalaser, 5 manuella maskiner och 1 gravyrmaskin.

4 äldre datorer, kassasystem.

Stort och luftigt kontor, stor verkstad, stor butik.

Butiken har fått nya stora skyltfönster.

Verkstaden har väggar för flera olika nyckelämnen  
och stora förvaringsmöjligheter i form av lådor.

En trappa ner till en stor källare med ett mindre rum i. 
Stora förvaringsmöjligheter.

Internet: Fiber 100/100.

Bra ekonomisk förening.

Vallentuna Lås AB

För mer information kontakta Mikael Koch 070-739 64 91
  

mer då kunderna uppskattar avtalen men dessvär-
re har inte tiden riktigt räckt till för detta ännu. 
Målsättningen nu är att först få i gång verksam-
heten här och göra allt klart innan vi startar nya 
projekt.

Speciellt privatkunder/villaägare på Lidingö har 
blivit en specialitet och man har i dag en mängd 
uppdrag bland de stora villorna på ön men även en 
hel del uppdrag i övriga Stockholm.

– Vi marknadsför oss enbart på Lidingö men 
vårt rykte har spridit sig till övriga delar av Stock-
holm så det blir en hel del uppdrag runt om i länet. 
En del mindre låssmeder inne i city har stängt ned 
sin verksamhet så privatkunder och bostadsrätts-
föreningar som tidigare använde sin ”kvarterslås-
smed” hör allt oftare av sig till oss numera. Men vi 
har ingen ambition att ta kunder från kollegor utan 
vi vill arbeta i samförstånd och tillsammans med 
andra kollegor och ha vår huvudfokus på kunder-
na på Lidingö.

Uppdrag saknas inte och de tolv anställda har 
bråda dagar, inte minst nu när de även hade allt 

runt fl ytten att styra med. Men det märks att alla trivs 
i de nya lokalerna samt med arbetsuppgifterna. 

– Vi har som en av huvudmålsättningarna att vara 
en attraktiv arbetsgivare och sett till vår extremt låga 
personalomsättning så verkar det fungera.

Som vi skrivit om tidigare är annars bristen på 
utbildad personal ett av de största problemen i 
branschen. Men Joacim och Thomas försöker att 
ta in lärlingar om det behövs tillskott. 

– Nu har vi precis tagit en lärling med elinrikt-
ning. Vi hoppas att allt ska fungera och att han ska 
trivas i vår bransch så att han väljer att stanna hos 
oss efter lärlingstiden.

Vid fl ytten märkte de hur mycket materiel som 
fanns på de båda tidigare lokaliseringarna.

– Det var överraskande att se hur mycket som vi 
samlat på oss under årens lopp och det har varit en 
hel del lådor att gå igenom.

Nu sitter man som sagt i nyrenoverad och 
mycket fi n lokal på cirka 240 kvadratmeter och 
både personal och kunder stortrivs.        ■

VÄND! På besök i Kalmar

Vill du boka 
en annons?

Kontakta vår annonssäljare
Erik Fahlander

Telefon: 08-721 40 54

E-post: erik@slr.se

Välkommen
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BIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSARE
NY FINGERAVTRYCKSLÄSARE FÖR UPP TILL 500 
ANVÄNDARE I MODERN DESIGN

The installer’s choice
cdvi.se

BIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSAREBIOSYS FINGERAVTRYCKSLÄSARE

Med vårt stora urval av säkerhetsprodukter är vi en totalleverantör med allt från säkerhets-, 
dokument-, hängmapps-, värde-, förvarings- nyckel- och serverskåp till brandklassade 
och inbrottsfördröjande skåp. Vi har en helhetslösning, där vi förutom produkterna också 
erbjuder rådgivning, installation, utbildning och service. 

Mer in
fo:

Nyckelskåp

Robusta nyckelskåp

Certifierade nyckelskåp

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

WB Låsservice i Kalmar
Robert har fullt upp i den ombyggda 
fi na butiken. Det är mycket att göra och 
många kunder som vill ha hjälp. 

– Vi har främst kommunen, företag och bostads-
rätter som kunder men det är även en hel del pri-
vatkunder som besöker vår butik. Det är många 
privatpersoner som är intresserade av elektroniska 
lås men det är få som köper något, säger Robert. 

Kanske en del av dem handlar på byggmarkna-
derna som ofta har lägre priser men då får de inte 
den hjälp och support som vi kan erbjuda.  

Ja, det är ett allmänt problem runt om i landet 
med kunder som köpt en produkt på nätet eller på 
en byggmarknad och sedan inte får det att fungera 
eller inte klarar av att montera själv. 

– Vi hinner dessvärre inte hjälpa alla då vårt ar-
betsschema ofta är fulltecknat, men vi gör vad vi 
kan för att hjälpa till. Alla åtta på företaget har 
välfyllda arbetsscheman. 

– Om det inte vore för bristen på utbildade tek-
niker så skulle vi kunna vara betydligt fl er, det är 
främst tekniker med elkunskaper vi skulle behö-
va. Allt mer av det vi säljer och installerar kräver 
att montören har goda kunskaper inom el och IT 
för att fungera. Vi säljer en hel del nyckelförva-
ringsskåp, speciellt till kommunens olika fastig-
heter och förvaltningar.

– Ja, det är ett stort och ökande intresse för sä-
ker förvaring av nycklar, både av nycklar till for-
don och dörrnycklar.         ■

BRA UTBUD. Lite av utbudet på elktromekanik, elektro-
nik och mekanik hos WB Låsservice.J

VÄLSKYLTAT. Allt från skyltar till passagesystem och 
värdeskåp hos WB Låsservice.

FIN BUTIK. Robert i WB Låsservices butik i Kalmar.

FORTS. 
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HÖRT & HÄNT

Låssmeden i Umeå AB och 
Låsmekaniska i Piteå AB 
lanserar ett nytt gemensamt 
varumärke för att utmana sä-
kerhetsbranschen i Norrland. 
Det nya namnet blir ’Norr-
skydd’ som speglar bredden 
på den nya verksamheten och 
hänvisar till bolagens rötter.

– Det känns jättekul att komma tillba-
ka till företaget i ett så här spännande 
skede efter två år då jag fått barn och 
gjort klart min examen i ekonomi. 

Malin Höök har gjort ett fantastiskt 
jobb med att lyfta Låssmeden i Umeå, 
Örnsköldsvik och Lycksele och Ka-
milla Utterström har varit nyckeln för 
Låsmekaniska i Piteås framsteg de se-
naste åren. 

Vi tre kommer tillsammans med 
alla beundransvärda medarbetare att 
driva Norrskydd mot en mycket stark 
position i norra Sverige, kommenterar 
Martin Järbur, en av tre nyckelperso-
ner i ledningen för nysatsande Norr-
skydd.

 
Nytt namn ska spegla bredden
– Det här namnet och hela satsning-
en vi gör tillsammans känns helt 
rätt i tiden. Vi är i en bransch som 
på 30 år gått från att mest handla 
om en nyckel och ett lås till kom-
plexa system för säkerhet med både 
mekaniska, tekniska och digitala 
komponenter. För att kunna erbju-
da våra kunder trygga säkerhets-
lösningar behöver vi vara otroligt 
breda i vår kompetens och det är vi 
nu i och med den här satsningen, 
berättar Kamilla Utterström, Norr-
skydd.

– Med Norrskydd visar vi att vi 
menar allvar med våra visioner. Vi 
ska bli den ledande leverantören av 
smarta och trygga säkerhetslösningar 
i Norrland. Vi kommer utmana hela 
branschen och det känns roligt att 

jobba oss dit med ett fortsatt starkt 
engagemang i ledningen och styrel-
sen, kommenterar Malin Höök, Norr-
skydd.

Med Norrland i hjärtat
Norrskydd fi nns nu på fyra orter; Piteå, 
Lycksele, Umeå och Örnsköldsvik, 
men planer på ytterligare expansion 
fi nns. 

– Det finns en beundransvärd 
kompetens, gemenskap och passion 
hos alla kollegor inom Norrskydd. 
Denna sammanhållning och starka 
vilja att skapa värde för kunder, le-
verantörer och medarbetare vill vi 
sprida till fler orter. Vår vision är 
att bli heltäckande inom säkerhet 
i hela Norrland. Vi kommer därför 
att titta på expansionsmöjligheter 
från Treriksröset hela vägen ner till 
Stockholm. Vi behöver även fler 
skickliga kollegor för att ta det här 
projektet till den nivå vi siktar mot. 
Vår ambition är en stor fördel i det 
arbetet, den är inte bara unik, den 
är även otroligt tilltalande, avslutar 
Martin Järbur, som också blir VD i 
företaget.     ■

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

Tel: 08-409 536 00
www.sbsc.se

www.sakerhetsleverantorer.se

CERTIFIERING 
– BEVISAR ATT MAN ÄR BÄTTRE ÄN ANDRA!

NYTT VARUMÄRKE. Martin Järbur, Malin Höök och Kamilla Utterström satsar på ett nytt gemensamt varumärke: Norrskydd.

Säkerhetsföretag utmanar 
jättarna med nytt namn
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SEM GROUP  Årsmöte

Cirka 35 personer deltog på SEM Groups 
årsstämma i april. Stämman hölls i Evva 
Saltos lokaler i Västberga, Stockholm. 
Rekordmånga deltagare och ett full matat 
och intressant talarprogram gjorde det 
hela till en uppskattad tillställning. 

Ordförande Urban Doverholt hälsade alla väl-
komna och presenterade programmet för dagen. 

VD Henrik Kolga presenterade uppläg-
get inför Skydd2016 på Stockholmsmässan i oktober 
där SWESEC har en monter på 100 kvadratmeter 
(SWESEC är paraplyorganisationen där SLR, SEM 
Group, SWEGROUP, SVEBRA, samt nu även Glas-
branschföreningens Fasadgrupp ingår). 

Henrik visade bilder på hur montern kommer att se 
ut samt presenterade de föredrag som kommer att hål-

las på den scen som är placerad i direkt anslutning till 
montern.

De nya medlemmarna i SEM Group, 4 Access AB 
representerad på mötet av Peder Nilsson, samt AXS 
Nordic AB där Peter Stålstad och Larry Örneholt re-
presenterade, höll en kort presentation om sina före-
tag där de berättade om verksamheter och produkter.

Svensk Brand och Säkerhetscertifi ering AB, 
SBSC, presenterade därefter sin verksamhet, föränd-
ringar samt inte minst sin nya grafi ska profi l. 

Tydligare exponering
Tidigare ganska digra fl ora av olika certifi erings-
märken ersätts nu av ett mindre antal märken med 
en tydligare exponering av vad märket står för. Till 
exempel på märket för certifi erad låsenhet står det 
nu i klartext att det avser norm SSF 3522 samt även 
produktens klass enligt denna norm. 

VD Mårten Wallén berättade också att detta märke 
får en guldfärg om produkten uppfyller lägst klass 
3 vilket är miniminivån för så kallad ”Godkänd Lå-
senhet”. 

Dessa och andra produkter samt certifi erade fö-
retag/personer fi nns nu sökbara på SBSCs hemsida 

under rubriken ”Guldmärkta produkter”. (”Guld-
märket” togs fram för ett antal år sedan för att visa 
kunder SSF rekommenderade och certifi erade pro-
dukter).

Mattias Nettarp marknadschef på SBSC berättade 
om det arbete som bedrivs för att informera säker-
hetsköpare om fördelar med certifi erade produkter 
och företag/personer. Ett stort antal upphandlare, 
kommuner och andra säkerhetsköpare har besökts 
runt om i landet och det kommer även att anordnas 
informationsmöten för personal från försäkringsbo-
lag.

I huvudet på en säkerhetschef
Peter Claesson, säkerhetschef Scandic Hotels samt 
ordförande i ASIS och vinnare av Hans Wermdalens 
Säkerhetsstipendium 2014 med mera intog sedan 
scenen. Peter höll ett både professionellt, mycket in-
tressant och roande föredrag på temat ”I huvudet på 
en säkerhetschef – vilka krav ställer jag på leveran-
törer och deras produkter?”.

Peter som har stor och lång erfarenhet av säker-
hetsarbete berättade om det omfattande arbete han 
drivit inom Scandic och som nu bland annat resulte-

VD SSF Annika Brändström. Mårten Wallén VD SBSC.Inge Lidén talade om EPD.

Ny grafisk profil 
•  Bakgrund och syfte 
•  Övergångsperiod 3 år 

Späckat talarprogram lockade 
rekordmånga mötesdeltagare 

NY GRAFISK PROFIL. SBSC presenterade den nya grafi ska profi len.

www.prodib.se

- Profilavläsningsmaskinen som snabbt 
hittar profilen på din nyckel. 

SILCA OPTIKA LIGHT
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Scandic blir först i landet med att certifi era 
alla sina hotell enligt normen ”Brandskyd-
dat hotell”. Certifi katet borgar för att man 
tar brandsäkerhetsfrågorna på allvar.

Konceptet ”Brandskyddat hotell” har tagits fram 
i samarbete mellan Brandskyddsföreningen och 
Visita, branschorganisation för svensk besöksnä-

ring. Brandskyddsföreningen genomför inspektioner 
och utfärdar certifi kat när alla normer är uppfyllda.

Det handlar både om att brandskyddsutrustningen 
fungerar som det är tänkt och att alla medarbetare har 
kunskap i brandskydd.

Scandic har hittills certifi erat drygt hälften av sina 82 
hotell, berättar dess säkerhetschef Peter Claesson.

– Att ha ett bra brandskydd är tryggt både för våra 
gäster och medarbetare men också en marknadsfördel. 
Det blir allt vanligare att större bolag som köper in ho-
tellnätter för sina anställda efterfrågar brandsäkerhet på 
samma sätt som man tidigare efterfrågat miljövänlighet 
och tillgänglighet. Då är det värdefullt att kunna visa 
upp ett certifi kat som är utfärdat av en oberoende part, 
säger Peter Claesson.

Långsiktigt arbete
Men det har varit svårare att få certifi katet än vad han 
trodde från början.

– Vi har jobbat länge med brandsäkerhet och började 
med de hotell som vi trodde var quick fi x, men ändå 
inte var det. Men när vi väl fått certifi katen vet vi att vi 
gjort allt som krävs och det känns tryggt, säger Peter 
Claesson.

Hans Andersson är brandingenjör på Brandskydds-
föreningen och den som ansvarar för inspektioner och 
certifi ering. 

Han anser att certifi eringen fyller en allt viktigare 

Peter Claesson 
Säkerhetsschef 
Scandic Hotels AB.

Mattias Nettarp Marknadschef på SBSC.

VAD ÄR DIN BIL
UTAN NYCKLAR?
INGENTING!

KOPIERA
DIN NYCKEL NU!

PRODIB AB
VI KAN TRANSPONDERNYCKLAR

Späckat talarprogram lockade 
ordmånga mötesdeltagare 

Scandic först i landet 
med brandcertifi kat

rat i att Scandic är den enda hotellkedjan i 
världen med en certifi ering enligt normen 
”Väl Brandskyddat Hotell”. 

Något som han förvånades över var att 
andra hotellkedjor ännu inte genomfört 
denna certifi ering, något som han tyck-
te är ett måste för alla seriösa aktörer på 
marknaden. 

Peter var noga med att framhålla vik-
ten av att använda certifi eringar som en 
kvalitetsgaranti vid komplexa och stora 
upphandlingar. 

Certifi ering av produkter, system samt 
entreprenörer/installatörer ansåg han 
som mycket viktigt för att erhålla önskad 
funktion och driftsäkerhet på anläggning-
ar. Han fortsatte sedan med att delge åhö-
rarna några exempel från verksamheten 
på hur fel det kan bli om inte en kvalitets-
säkrad entreprenör, produkt eller system 
använts.  

Nya grepp i framtiden
SSF och VD Annika Brändström var näs-
te talare. Annika berättade om SSFs arbe-
te, nya grepp och framtida arbete. En stor 
satsning har under senare år gjorts på oli-
ka satsningar i media och då framför allt 
i TV. SSF deltog bland annat tillsammans 
med SLR under våren 2015 i programmet Stoppa 
Tjuven som sändes på TV3. Senare deltog både SLR 
och SSF även i Brottsplats Sverige på TV 4.

SSF har även startat en ny publikation Tryggare 
Samhälle som ska utkomma med fyra nummer per 
år. Tidningen ska ge en omvärldsbevakning i frågor 
som aktuella hotbilder, trender och viktiga kriminal-
politiska händelser.

Fokus på miljö
Environmental Product Declaration, EPD, är ett pro-
jekt som ARGE (Europeisk sammanslutning av till-
verkare) drivit de senaste åren. 

Allt mer fokus vid byggnation läggs på frågor runt 
miljöpåverkan. 

En fastighets hela miljöpåverkan är i dag viktigt 
och kommer att påverka fastighetens framtida värde. 

Det fi nns olika miljöbedömningar så som Sunda 
hus och Byggvarubedömningen med mera men det 
har saknats en standardiserad metod för vad produkt-
deklarationerna ska innehålla. 

Ny säkerhetsmetod
Inge Lidén från SEM Group berättade på mötet 
om hur nu ARGE tagit fram en metod för att be-

döma säkerhetsprodukts hela miljöpåverkan, från 
gruvan till destruktion. Metoden bygger på inne-
hållet i standarden ISO 14025, typ III deklaration. 

Det övergripande målet för ARGEs EPD är 
att ge relevant och verifierad miljöinformation 
som underlättar att göra rättvisa jämförelser 
mellan olika säkerhetsprodukters miljöpåver-
kan. 

EPDer kommer att bli ett viktigt verktyg vid 
bland annat offentlig upphandling framöver då 
bedömningen är standardiserad och internatio-
nellt erkänd. 

I vissa länder i Europa är EPD i dag redan ett 
lagkrav vid upphandlingar och det kommer säkert 
att även bli så i Sverige i en nära framtid.

SEM Group erbjuder nu sina medlemmar stan-
dardiserade EPDer speciellt framtagna för till ex-
empel hänglås och låshus. 

Med dessa EPDer sparar tillverkaren tid och 
pengar då de slipper att ta fram dessa i egen regi.

SEM Groups styrelse efter årsstämman består 
av Urban Doverholt ordförande Anders Karle-
mark, Inge Lidén, Dan Wikström, Mats Moberg, 
som ny medlem i styrelsen för SEM Group inval-
des Benny Hansson från Prodib.           ■

funktion i dag när hotellägaren själv har ansvaret för 
det systematiska brandskyddsarbetet och kommuner-
nas tillsynsbesök skiljer i kvalitet.

– Många tror att man har ett bra brandskydd om man 
haft besök av en lokal brandskyddsmyndighet, men så 
är det inte. De upptäcker inte alla brister, säger Hans 
Andersson.

Missförstånd kring tysta larm
Flera av de brister som upptäcks inför certifi ering är 
byggnadstekniska. 

Det kan handla om att dörrar är för smala, korridorer 
för långa eller att utrymningsvägarna är felplacerade. 
Men det råder också en hel del missförstånd kring hur 
så kallade ”tysta larm” ska fungera.

– På många håll går larmet från ett hotellrum bara till 
receptionen eller vidare till larmcentral. Men det måste 
alltid aktiveras en signal som kan höras i det rum där 
ett tillbud uppstår. Det ska låta minst 75 decibel på hu-
vudkudden. Här borde de som installerar larmen ta ett 
större ansvar för vad som gäller enligt föreskrift, säger 
Hans Andersson.

– Vi upptäcker också en rad brister i dokumentatio-
nen. De fl esta revisionsbesiktar sitt brandlarm varje år 
som man ska men många strun-
tar i att åtgärda upptäckta bris-
ter.

Det är mer än tio år sedan nå-
gon människa dog i en hotell-
brand och antalet bränder har 
gått ned. Fortfarande sker dock 
nästan två så kallade tillbud i 
veckan på svenska hotell och 
pensionat.         ■
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Populär bokserie 

utbildar dina 
anställda.

 
Nya krav 

innebär noggrann 
datering.

 
Håll ordning 
på kundens 

larmanläggning.

 
Plombera tydligt 

med våra plomber-
ingsdekaler.

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

Förutom SLR-dekaler, fl aggor, mattor, påsar, skyl-
tar och läroböcker fi nns det sedan en tid även nu 
produkter avsedda för att märka och journalföra 
säkerhetsprodukter. 

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. 

Dekaler för batteribyten
Vi har nu dekaler för detta där installatören noterar 
datum och sedan klistrar upp dekalerna på lämpligt 
ställe. Dekalen för ”Batteri driftsatt” sätts lämpli-
gen i centralapparat eller batteribox och dekalen för 

”Batteri bytes” placerar du så att kunden ser den. 
Båda dekalerna visar namnet på installatörsföreta-
get i både klartext och i en så kallad QR kod (för 
avläsning med smart phone). En bra reklam för ditt 
företag och ett sätt att enkelt meddela kunden hur 
han/hon når ditt företag vid behov.

Dörrdekalen används i de fall du som installa-
tör får i uppdrag att utföra arbete på en certifi erad 
dörr (branddörr eller säkerhetsdörr). Dessa dörrar 
är provade och certifi erade för ett speciellt använd-
ningsområde och har vid proven beslagits och ut-
rustats med specifi cerade artiklar. Om arbete ska 
utföras på en sådan dörr kan det ofta innebära att 
man avviker från föreskriven specifi kation och då 
gäller ej längre certifi katet för dörren. För att undvi-
ka missförstånd och oklarheter ska alltid installatör 
informera kunden om att önskat ingrepp på dörren 
innebär att certifi katet inte längre gäller och even-
tuella försäkringskrav eller brandkrav åsidosätts. 
För att ytterligare förtydliga detta och säkerställa 
att man inte missat att informera kunden används 
”dörrdekalen”, som efter signering av installatör, 

sätts på dörrens gångjärnssida. Dörrdekalen kan mot 
en mindre avgift också förses med företagslogga.

Plombera tydligt 
Om man vill säkerställa att ingen ”obehörig” fi ng rat 
i en produkt är ”Plomberingsdekalen” utmärkt att 
använda. I bland annat reklamations- eller garanti-
ärenden är det nödvändigt att konstatera om någon 
”annan” gjort något ingrepp i produkten som kanske 
inneburit att ett fel uppstått. Ett sätt att säkerställa 
detta är då att använda ”Plomberingsdekalen” och 
sätta den på ett sådant sätt att det är omöjligt att 
öppna produkten utan att dekalen förstörs. Mot en 
mindre avgift kan även denna dekal förses med din 
egen företagslogga och kontaktuppgifter.

Håll ordning på anläggningen
SLR har sedan drygt ett år tillbaka en nystartad 
Larmsektion, speciellt avsedd för de medlemmar 
som arbetar med inbrottslarm. För dessa fi nns ock-
så speciella produkter på vår hemsida. En speciell 
”Kontrolljournal för Larmanläggningar” fi nns 

SLR WEBBUTIK  VIKTIGA MEDLEMSFÖRMÅNER! 



ta hjälpmedel underlättar arbetet

 
Dörrdekalen används 
vid arbete på certifi -

erad dörr.

 
Dekaler för 

olika typer av larm 
underlättar.

att beställa som innehåller det som behövs för att hålla 
ordning på kundens larmanläggning. På kontrolljourna-
lens framsida fi nns plats för en batteridekal så att ditt 
företagsnamn klart visas för kunder och andra. Till Kon-
trolljournalen fi nns en plastfi cka i A5 format med själv-
häftande tejp som möjliggör att kontrolljournalen enkelt 
och skyddat kan förvaras i låst skåp i anslutning till ma-
növerpanelen, eller på annat sätt, beroende på larmklass.

Anläggarintyg för larmanläggningar fi nns att bestäl-
la med SLR logga och är framtagen i samarbete med 
SSF, bygger på normen SSF 1058 – Anläggarintyg. 
Anläggarintyg ska utfärdas av den för anläggningen 
ansvariga certifi erade anläggarfi rman och underteck-
nas av dess behörige ingenjör. Läs mera om anläggar-
intyget i SSF 130 utgåva 8 avsnitt 9.2

Larma enkelt
Larmdekaler är nu också tillgängliga i vår medlemsbu-
tik. De fi nns i tre varianter, ”POLIS LARM”, ”BRÅK 
LARM” och ”ÖVERFALL LARM”. Dekalerna är av 
extra tåligt material så de tål mekaniskt slitage och ren-
göringsmedel.

Vi har även börjat titta på vilka olika allmänna blan-
ketter och mallar som kan vara av nytta för medlems-
företagen. En PDF-mall för nyckelrekvisition kommer 
inom kort att läggas ut på hemsidan och vi tar gärna 
emot fl er tips, både på dekaler och mallar, sådana som 
kan vara av allmänt intresse.

SLRs läroböcker får en allt större spridning, inte 
minst bland olika utbildare. Även en van installatör har 
nytta av läroböckerna då de ger många tips och råd samt 
inte minst hänvisningar till olika regelverk och krav. 
Allt fl er lagar och direktiv styr säkerhetsinstallatörens 
vardag och det är svårt att ha en heltäckande överblick 
på vad som gäller. Vissa av de säkerhetsprodukter som 
idag installeras kan falla under maskindirektivet och då 
gäller andra förutsättningar än vad man oftast är van 
vid. Utrymningskrav och tillgänglighetskrav blir allt 
mer förekommande och det gäller att ha information 
om vad som gäller  lättillgängligt så att man snabbt kan 
ge rätt tips och råd till kunden. En hel del information 
om detta ovan fi nns idag i våra läroböcker och på vår 
hemsida och vi uppdaterar kontinuerligt så att aktuell 
information ska fi nnas tillgänglig.                                ■

BESTÄLL REDAN I DAG!  WWW.SLR.SE 
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tare man använder den, desto snabb-
are går det. Den totala scanningspro-
cessen tar under en sekund och smuts, 
värme/kyla påverkar inte scanningen. 
Detta gör att felavläsningen är under 
0,5 procent. 

PRODUKTNYHET

Beslagskonsult AB i Billdal 
har breddat sortimentet inom 
elektronik och marknadsför nu 
Idencom produkter i Sverige.
Idencom har i över 15 år utvecklat bio-
metri produkter har ett brett sortiment 
av fi ngerscanners.

Tekniken, som är annorlunda än fi ng-
eravtrycksläsare som såldes tidigare i 
Sverige, scannar av linjer, kurvor och 
slingor i ditt fi ngeravtryck. 

I dessa identifi eras vissa punkter och 
de används sedan som identifi ering. 
Scanningen är självlärande så att ju of-

Fingerscanners

ML     M ML5757

safetron.comläs mer på

NYHET | ML 57

med tillhörande stolpsortiment
listtrycksteknik

BioKey Inside mit.

trycksaker till 
medlemspris

SLR WEBBUTIK  WWW.SLR.SE

NYHET! Nu kan du beställa

Nu kan du som är SLR-medlem även beställa tryck-
saker 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.

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"
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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 
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alla individuella inloggningar (en per företag) men vi hoppas att det 
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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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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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 ROLLUP
 825:-

inkl stativ & väska
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BioKey Gate New 
Line.
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KRYSSET

Var med & tävla! Vinnarna och lösningen till nr 1-2016
❂ 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 2/2016. 

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, Uppköparvägen 7, 120 44 Årsta. 

Den 9 september 2016 är sista tävlingsdag. Lösningen och 
vinnarna presenteras i nästa nummer av Säkerhetsinstallatören.

Stort grattis säger vi 
till följande tre som 
får varsin Trisslott:
Maud Westerberg, 
Nyköping
Thorbjörn Johansson, 
Onsala och
Mari Schmidt, Band-
hagen.

Redaktionen håller 
tummarna för än mer 
tur med lott vinsterna!
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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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Unik 
teknologi 

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

stort antal nycklar med många olika användargrupper. Systemet medger också 

omfattande utbyggnadsmöjligheter utan att åsidosätta säkerheten. 

ICS – Mekaniskt låssystem

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


