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systems

Gege pExtra+
Den nya generationen med ännu fler fördelar!

Vi följer nu upp succén med Gege pExtra och 
lanserar nya Gege pExtra+

- Juridiska skydd till 2032 på nyckel och   
 cylinder

- Förhöjt dyrk- och manipulationsskydd på  
 alla cylindrar som kan ingå i Godkänd   
 Låsenhet enligt SS3522

- Nycklar i nickeltestat materiel som tillval

- Flexibel hantering för standardcylindrar

www.kaba.se

Givetvis finns alla tidigare fördelar med på 
den nya generationen - exempelvis:

- Flex-funktionen ger möjlighet att få ny   
 generation av nycklar utan låsbyte !

- Flat-delad nyckel som ger mjuk och fin   
 gång i cylindern samt förlänger livsläng-  
 den på både nyckel och cylinder

- QL-funktionen förhöjer manipulations-  
 skyddet och säkerställer cylinderns
 funktioner

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

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

www.prodib.se

- Cylindermaskin snabb, kompakt, precis 
och användarvänlig.

SILCA SPEEDSILCA SPEED

Bosse ”Blomman” Blombergh hade den finurliga textraden 
"Tjacka spikskor och listigt dra i väg" på sin LP skiva Små 
knepiga låtar från 1977 och det verkar som en del har den 
strofen som affärsidé. 

Säkerhetsinstallatörens arbete har de senaste 50 åren utvecklats 
från ett rent hantverksyrke till ett yrke bestående av professionella 
säkerhetstekniker, specialister inom säkerhetsområdet. Det är 
allt mer högteknologi och integrerade systemlösningar i dagens 
säkerhetsprodukter. Dagens säkerhetsinstallatör måste också 
kunna erbjuda kunden olika tjänster. Till exempel utbildning i 
handhavande och drift till ansvarig hos kund, serviceavtal eller 
driften och skötsel av kundens säkerhetsanläggning.

Självklart måste hantverkskunnandet finnas i botten men det 
krävs mer än så för att lösa säkerhetskundens behov. Man måste 
i dag vara uppmärksam på vilka pro-
dukter som är lämpliga och bevisat 
klarar avsedd funktion och tillförlit-
lighet. En stor förståelse för nyttan 
av standarder och regelverk är nöd-
vändig. Marknaden översvämmas 
av oprövade ”smarta” produkter, 
som kan vara kul och fungera hjälp-
ligt i vissa miljöer. Men gäller det 
personsäkerhet och stora värden måste man veta vad man gör, 
fuskbyggare har ingen plats i vår bransch. 

Men allt detta kräver kontinuerlig utbildning på till exempel 
lagar, standarder och produkter. Det krävs också bevisad kunskap 
via till exempel gesäll- och mästarbrev, licenser, företags- och 
personcertifikat.

Ständig utbildning och krav på bevisad kunskap kostar!
Att jämföra säkerhetsinstallatörens timpris med andra tradi-
tionella hantverksyrken såsom snickare fungerar inte om man 
ska få en professionell hjälp och stöd med sitt inbrottsskydd eller 
behörighetskontroll. 

Inget ont om snickare, det finns massor av otroligt duktiga 
snickare men de har aldrig några krav på mästar- eller gesällbrev, 
tredjepartscertifieringar eller speciella licenser. De har ytterst 
sällan krav på att kunddokumentationen ska förvaras i speciella 
och godkända värdeförvaringsenheter och att deras lokaler ska 
besiktigas och uppfylla stränga säkerhetskrav. De har inga krav 
på skillnad mellan allmänna ytor och ”säkrade” ytor tillgängliga 
enbart för behörig personal i sina lokaler. Ja, de har inte ens krav 
på att ha lokaler eller verkstad!

Precis som skillnaden i mängden utbildning och pris mellan 
en busschaufförs och en flygkaptenens yrkesbevis (körkort och 
flygcert) så skiljer sig säkerhetsinstallatörens utbildningsmängd 
och pris på bevisad kunskap från snickarens. 

På www.slr.se under fliken Sök företag hittar du medlems-
företagen i SLR. Alla SLRs medlemmar har i dag olika kun-
skapsbevis och ”kvalitetsstämplar”. Man är tvingad att följa 
SLRs etiska regler, man har till exempel auktorisation, mästar-
brev, gesällbrev, tredjepartscertifieringar både för person och 
företag samt nödvändiga utbildningar och tillverkarlicenser för 

låssystem och andra säkerhetssystem. ”Ribban” för med-
lemskap i SLR har medvetet satts högt då vi agerar inom 
ett område där misstag eller fusk inte är tillåtet (börjar det 
att brinna i förskolan måste lås och dörrar i utrymningsvä-

gar fungera som avsett).
Som kund bör du vara uppmärk-

sam på exempelvis timpriser. Man 
får det som man betalar för. Har du 
fått ett väldigt lågt pris på en offert 
från ett säkerhetsföretag så bör du 
undersöka företaget, dess kompe-
tens och erbjudandet lite närmre. 
Annars kanske det är någon som 

bara snabbt fakturerar och sen ”tjackar spikskor och listigt 
drar i väg”!

Ha en härlig och säker sommar!
Mats Moberg, förbundsdirektör SLR

"Gäller det personsäkerhet och 
stora värden måste man veta 
vad man gör, fuskbyggare har 

ingen plats i vår bransch."



När jag nyligen deltog i ett säkerhets-
seminarium och presenterade mig som 
nyvald ordförande i SLR för mina 
närmsta bordsgrannar i samband med 

den inledande lunchen fick jag frågan:
– Och vad är SLR?
Deltagarna var bland annat personer verksamma 

med säkerhet inom offentlig sektor, kommuner och 
landsting. Självklart presenterade jag kortfattat vad 
SLR är men samtidigt så blev jag naivt nog lite för-
vånad! 

När jag senare under seminariet i samband med en 
fikapaus presenterade mig för ett larmföretag som 
deltog så fick jag samma fråga!

Vet inte alla som jobbar med säkerhet 
vad SLR är och står för?
SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riks-
förbund är ett branschförbund som organiserar sä-
kerhetsentreprenörer där många har sitt ursprung i 
det traditionella låssmedshantverket och mekanik. 

Det finns medlemmar som valt att fokusera på 
traditionell låssmedssverksamhet. Dem som dess-
utom specialiserat sig på till exempel kassaskåp el-
ler värdeförvaringsenheter, låssystem, nyckelhante-
ringssystem/administration, elektromekaniska lås, 
inbrottsgaller, dörrautomatiker, låsjour, billås med 
mera. 

Men det finns även många medlemmar som valt 
att utveckla sig på bredden för att nå målet att bli en 
komplett säkerhetsentreprenör som omfattar alltifrån 
mekanik och låssystem till avancerade kompletta in-
tegrerade säkerhetssystem med inbrottslarm, passa-
gesystem, kameraövervakning med mera.

Ett av grundkraven för medlemskap i SLR är att 
det finns en innehavare av mästarbrev i låssmedsyr-
ket.

SLR Larmsektion
Förutom en sektion för certifierade värdeförvarings-
tekniker så har SLR numera även en larmsektion där 
larmföretag kan bli medlemmar utan krav på mäs-
tarbrev.

Dokumenterad trygghet
En SLR-medlem är skyldig att alltid följa Allmänna 
Reklamationsnämndens utslag.

En SLR-medlem har även förbundit sig att följa 
SLRs etiska regler som bland annat omfattar tyst-
nadsplikt rörande kunders förhållanden och sä-
kerhetssystem. Yrkesmässigt uppträdande och att 
kontinuerligt utbilda medarbetarna i takt med bran-
schens utveckling. Miljö och kvalitetspolicy är ett 
minimikrav, men de flesta medlemmar har i dag 
ett tredjepartscertifierat ledningssystem såsom: FR 
2000, ISO 9001, ISO14001. Organiserat, dokumen-
terat sunt förnuft med spårbarhet.

När det gäller att bevisa kunskapen inom olika 
teknikområden så förekommer olika tredjepart-
certifieringar och behörigheter såsom bland annat:

• Auktoriserad Låsmästare
• Certifierad anläggarfirma, inbrottslarm
• Certifierad anläggarfirma, brandlarm 
• Certifierad anläggarfirma, CCTV
• Certifierad anläggarfirma, låsanläggning
• Certifierad värdeförvaringstekniker

Våra utmaningar!
Ovanstående exempel visar att kommunikation och 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET Benny Jansson

"Detta är spännande bransch 
och det är ett stort förtroende 
att som SLR-medlemsföretag 
få förmånen att skapa förut-

sättningar för trygghet"

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

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

Hemsida med begagnade skåp:
www.sesamlas.se

www.nokas.se

Första Långgatan 18
413 28 Göteborg

031-380 68 00 
KassasKåpsspecialisten

www.prodib.se

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

SILCA UNOCODE 199SILCA UNOCODE 199

Det är dags att sätta 
upp nya mål för SLR

information är ibland det svåraste som finns. 
Ett av SLRs sätt att kommunicera är med hjälp 

av den tidning som du läser just nu. Har du inte din 
egen prenumeration eller tycker att någon kollega el-
ler kund bör få tidningen så kontakta SLR för att få 
ett eget exemplar hemskickat.

Styrelsen i SLR och undertecknad har nu påbörjat 
jobbet med att bygga en ny plattform och sätta nya 
mål för att möta framtiden. Frågor som vi bland an-
nat ställer oss är:

Vad är bra i dag? Vad saknar vi? Vad kan vi bli 
bättre på? 

Detta är en fantastisk och spännande bransch och 
det är stort förtroende som förpliktigar att som SLR- 
medlemsföretag få förmånen att skapa förutsättning-
ar för trygghet, för såväl personer, egendom, företag 
och organisationer. 

För er egen trygghet anlita ett SLR-medlemsföre-
tag när ni behöver se över era säkerhetsbehov.

Benny Jansson
Förbundsordförande SLR
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UTBILDNING  Tävling på Praktiska gymnasiet

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

Text: Mats Moberg
Foto: Michael Prietzel & Tomas Nilsson 

Stockholms Praktiska

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

I år var det Praktiska i Stockholm och lärarna 
Michael Prietzel och Tomas Nilsson som stod som 
värd för 2014 års hårda kamp.

Årets tävling i låsteknik avgjordes 7–8 maj och 
Praktiska i Stockholm hade gjort ett mycket trivsamt 
arrangemang. I skolans fina utbildningslokaler, vid 
Mälarens strandkant i Liljeholmen (strax söder om 
Söder i Stockholm), avgjordes vem som skulle ta 
hem årets priser. 

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

I förra numret av Säkerhetsinstallatören kunde vi 
till exempel läsa ett mycket välskrivet reportage från 

Årets inofficiella SM i låsteknik avgjord!

Övre raden från vänster: Lärarna Mats Nordgren, Örebro, Michael Prietzel, Stockholm, Ronnie Arvidsson, Uppsala, Pierre Isgren, Malmö, och Tomas Nilsson, Stockholm. 
Mittenraden från vänster: Simon Mårtensson, Joakim Åkerman, Linus Booght och Christoffer Hellsén. Nedre raden från vänster: Emil Svidén, Kevin Borén, Adrian Lindström och Tobias Löfqvist.

Tobias stolt vinnare av 2014 års tävling i låsteknik.

Överblick av den fina utbildningslokalen på Praktiska i Stockholm.

Domarna bedömer strängt men rättvist! ➣
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UTBILDNING  Tävling på Praktiska Gymnasiet

Prispallen för Linus, Tobias och Adrian.

Låsmontering och Jocke i full koncentration för att borra rätt.Emil från Malmö monterar dörrstängare.

Dörrstängare under montering. Kevin från Örebro ser till att det blir korrekt gjort.Adrian från Uppsala monterar dörrstängare.

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

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

STEP elslutbleck, marknadens bredaste sortiment
Med elslutbleck från steP får du marknadens bredaste sortiment. du klarar över 100 olika 
dörrfunktioner, och kan anpassa din lösning perfekt till dagens krav på tillgänglighet, säkerhet, 
utrymning och brandkrav. Oavsett situation kan du vara säker på att det fungerar. 

92
PR ELOAD

90
PR ELOAD

60
S I L ENT

40
PR ELOAD

Niklas Kristiansens stipendieresa till 
USA. En resa som Niklas kunde göra 
tack vare ett ekonomiskt stöd från 
Thage Thells Minnesfond.

Årets tävlingsmoment bestod av:
1. Montering och inställning av dörr-
 stängare
2. Montera ihop ett Assa 560 låshus 
3. Nyckeltillverkning, cylinderlägg-

ning samt systemberäkning
4. Montering av Fas 309 tillhållarlås i

trädörr, låset skulle också läggas
 ihop
5. Inkoppling, driftsättning och pro-

grammering av kodlås

Domarna tittade främst på kvaliteten 
på utfört arbete och i andra hand på 
tiden. 

Efter en hård kamp kunde Tobias 
Löfqvist från Praktiska i Stockholm 
koras som vinnare. Som tvåa utsågs 
Linus Booght från Gävle och på 
tredje plats kom Adrian Lindström 
från Uppsala. Alla de övriga tappra 
kämparna slutade på en mycket 
hedrande fjärde plats. 

Ett stort grattis till Tobias och alla 
övriga deltagare som innan avslutad 
tävling även hann med en gemensam 
middag på ett trevligt etablissemang i 
huvudstaden! n

Tobias i fullt fokus för att lägga och beräkna en låscylinder.

Jocke från Örebro sätter sista skruven i en Assa 560. Jocke från Örebro programerar ett klodlås.

Christoffer från Stockholm bygger ett Assa 560 låshus.
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FÖRETAGET  C/W Cadware AB

Säkerhetsinstallatören gjorde i slutet på april ett 
studiebesök på företaget C/W CadWare AB som 
håller till i rymliga och trevliga lokaler vid Globen på 
Rökerigatan 19 i Stockholms södra del. På företaget 
arbetar Per Andersson, Thomas Larsson, Ragnar 
Borys och Anders Norrman.

Den 9 januari i år flyttade C/W CadWare från 
Solna där man låg precis vid Friends Arena till nu 
det nya kontoret vid Globen och Tele2 Arena. (Att 
alltid ha närhet till arenor måste tyda på ett stort 
idrottsintresse bland de anställda på Cadware!)

Företaget startades 1993 och de första åren 
var man främst inriktad på att hjälpa byggare 
och arkitekter med olika CAD-lösningar. 1999 
kontaktade KABA Cadware för att få hjälp med 
att dokumentera lås på CAD-ritningar. KeyControl 
föddes och snart även programmen DoorDesign 
samt KeyDesign. Runt 2005 började allt fler 

låssmeder/säkerhetsinstallatörer att uppmärksamma 
Cadwares olika hjälpmedel och verksamheten har 
i dag växt så att kundbasen nu består av cirka 700  
små och stora kunder.

Cadwares affärsidé är att utveckla, marknadsföra och 
underhålla datorstödda metoder för rationell 
förvaltning av fastigheter och anläggningar. 
Ett växande och viktigt område är projektering 
och administration av lås och nyckelsystem hos 
säkerhetsinstallatörer och låsfabrikanter. Det blir en 
hel del kundutbildningar för killarna på Cadware. 
De nya rymliga och ljusa lokalerna är perfekta för 
det ändamålet de gånger kurserna inte hålls ute hos 
kund. 

KeyDesign är programmet som beräknar och 
gör låssystem. KeyControl är ett dataprogram för 
administration av lås och nycklar. DoorDesign 
kopplar ihop hela dörrmiljön och beskriver 
allt från projektering till beställnings- och 
förfrågningsunderlag. 

KeyControl tar hand om alla låssystem oavsett fabrikat 
och har i dag hundratals användare i Sverige och 
övriga Skandinavien. Till exempel Tele2 har valt 
KeyControl som övergripande system för i princip 
all nyckelhantering inom företaget, till egna lokaler 
och till teleinstallationsutrymmen över hela landet. 

Med KeyControl Version Client Server får 
de kontroll över vilka nycklar som behövs 
vid servicebesök i någon av de cirka 30 000 
installationerna och kan lätt hantera registrering 
av nyckelutlämningen till den egna personalen och 
underentreprenörer. 

Genom ett speciellt register i KeyControl, som 

Växande företag med många kunder

b Företaget arbetar som konsult och systemle-
verantör med metodfrågor, programutveckling, 
anpassning, marknadsföring, utbildning och kund-
stöd. Kunderna finns främst bland auktoriserade 
låssmeder, ledande fastighetsbolag, energibolag 
och tekniska konsulter – både inom bygg och instal-
lation.

Utveckling sker, där så är lämpligt, baserat på stan-
dardprogram. Då verksamheten oftast är ritningsre-

laterad ingår tekniker som CAD, scanning, plotting 
förutom databasteknik. Ambitionen är att ta fram 
kraftfulla lösningar som är mycket lättanvända för 
kunderna.

Kunderna erbjuds hjälp med att komma i gång med 
sin nya teknik och att utveckla sina metoder. Ge-
nom konsultinsatser kan C/W:s program anpassas 
till kundernas speciella behov.

Ragnar, Anders, Thomas och Per.

Per och Thomas håller kurs på SLR utbildningsdagar 2014.

automatiskt uppdateras via importer av information 
från andra interna system, kan man registrera och 
enkelt söka vilka nycklar som används till varje 
”Site”.

Servicepersonalen kan då snabbt och enkelt söka 
rätt på vilka nycklar som behövs, var dessa lagras 
och registrera nyckelutlämningen med full historik.

Behöver man stöd för alla skeden gällande 
hantering av dörrar, från specifikation med 
beslagning och låsning via kalkylering, leverans 
och montage till förvaltning, så är DoorDesign rätt 
program att välja.

Användare av DoorDesign är auktoriserade låssmeder som 
levererar och monterar beslagning och låsning samt 
håller reda på kunders dörrar. Säkerhetskonsulter 
som projekterar anläggningar. Förvaltare av 
fastigheter och anläggningar som vill hålla reda på 
sina dörrmiljöer. 

I DoorDesign kan man bland annat utföra 
projektering av dörrar med hjälp av dörrlittra och 
antal dörrar eller specifikation av individuella dörrar. 
Man kan även använda det för ROT-jobb med 
inventering av befintliga dörrar som helt eller delvis 
förses med ny beslagning och låsning. 

Kalkyldelen innefattar prissättning med mera för 
offerter. Man kan göra dörrlittra med artiklar som 
har pris och tidsåtgång kopplade, sätta antal och 
bearbeta resultatet med egna rabattsatser. 

Via programmets administrativa del kan man 
lägga in uppgifter om vem som levererar respektive 
monterar vad, omfattning av garantiansvar, avvikelse 
från offererad omfattning med mera.

Med programmet DoorControl kan man sköta förvaltning 
av dörrar med hjälp av data från DoorDesign. 

I programmet presenteras dörrar med sina beslag 
och specifikationer som individuella dörrar och/eller 
som dörrlittra där även antal per littra hanteras.

I en översiktlig lista visas flera dörrar samtidigt 
för god överblick. Per markerad dörr visas ett antal 
flikar med speciell information om just den dörren. 
Flera låshus kan presenteras och flera cylindrar per 
låshus. Här finns även flikar för larm- och passer-
installationer i anslutning till dörren. n

- Nyckelfräsmaskin för cylinder, bil, mc 
och båtnycklar. 

SILCA 399 EVOSILCA 399 EVO

www.prodib.se

Konsultinsater anpassas till kundernas behov
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Med nya Duo HOME, elektromekaniskt lås för ytterdörrar, 
har du full kontroll över vem som har tillgång till din bostad 
och när. Använd nyckelbricka eller mobiltelefon utrustad 
med NFC-chip för att låsa och låsa upp. Kombinera med 
tids begränsad pinkod for ytterligere säkerhet.

Läs mer på dorma.com

 NYCKELFRI VARDAG
—
 DORMA Duo HOME
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En schysst kille, men han kräver mycket av sina 
medarbetare. Det sa en före detta arbetskollega om 
Urban för fem år sedan när han tillträdde som VD för 
Assa AB.

Text & foto: Mats Moberg

Glad och trevlig, positiv och tillgänglig. Sa en 
före detta kollega om Urban Doverholt för fem år 
sedan. Omdömen som flera av tillfrågade kunder 
och medarbetare skriver under på även i dag, fem 
år senare.

Urban Doverholt tillträdde sitt nya jobb på Assa 
den 1 juni 2009.

Vi minns hur det var. Global lågkonjunktur. All-
time-high för byggbranschen ett par år tidigare 
hade blivit till ett all-time-low. Problemen med Evo 
2000-låsen, eller kanske snarare uppmärksamheten 
kring dem, hade gett Assas annars ganska präktiga 
och solida image en rejäl törn.

Då började Urban sitt nya jobb med att – så gott 
som genast – ta semester!

– ASSAs erbjudande kom snabbt och oväntat. De 
ville att jag skulle börja så gott som genast. Men jag 
var nyskild och hade redan lovat mina döttrar att vi 
skulle åka på semester. Det löftet gick inte att komma 
runt, berättar Urban.

Det blev en kompromiss. Ett par veckor på nya 
jobbet. Så semesterresan. Och sedan tillbaka till jobbet.

Nu fem år senare undrar vi om arbetet som VD 
för ASSA AB blev som du hade förväntat dig?

– Jag visste inte speciellt mycket om branschen 
eller företaget mer än att ASSA var ett mycket känt 
varumärke. Jag visste inget om lås förutom det jag 
sett i medierna runt Evo-problemen. Nu har jag lärt 
mig en hel del om våra produkter. Jag hade inte några 
förutfattade meningar runt arbetet. 

– Det första jag gjorde innan jag började med 
VD-arbetet var att ensam åka runt och prata med 60 
återförsäljare samt 40 medarbetare för att bilda mig 
en uppfattning om vad kunder och anställda ansåg 
om företaget. Det blev en ganska homogen bild som 
sedan la grunden för mitt fortsatta arbete. Det var 
ett intressant läge att komma in i företaget efter de 
problem som varit med Evo. Det första jag gjorde 
var att anställa en kommunikationschef, ett modernt 
bolag ska naturligtvis ha den viktiga funktionen i sin 
ledning. 

Vilka var de största överraskningarna?
– Det var en mycket samstämd uppfattning 
om företaget som jag fick via mina intervjuer 
och som ledde till att vi startade ett VU-råd där 
förbättringsarbetet skulle fortsätta. Projekt ”Lyssna”, 
som var förbättringsområde 1, har gett och ger 
mycket positivt. Ett annat prioriterat område blev 
snabbt ”Initial kvalitet”, förbättringsområde 2. 

Vad menar du med det?
– Jo, produkterna ska vara klara innan lansering, 
kvalitetstester ska vara gjorda och godkända och 
produkter ska finnas på lager innan vi lanserar. Ett 
viktigt steg var här att också involvera ett antal 

låssmeder i processen, för att få deras synpunkter 
innan produkterna släpps. Vi har även lagt ner 
massor av tid och pengar på att höja kvaliteten på 
redan befintliga produkter. Ett arbete som bedrivits 
både av oss på ASSA AB samt av ASSA OEM som är 
vår största leverantör. Förbättringsområde 3 som jag 
identifierade under intervjurundan och kundbesöken 
gäller leveranssäkerhet.

Vi har arbetat hårt med leveranssäkerheten men vi 
kan bli ännu bättre på att leverera i tid och bättre på 
att leverera rätt grejer. 

Vad är din syn på återförsäljarledet?
– De flesta jag mött och möter är otroligt duktiga 
tekniker men de har ofta svårt att ta betalt för 
sin kompetens och kunskap, något som andra 
branscher är mycket duktigare på. Jag träffar ofta på 
auktoriserade låssmeder som ger en otrolig support 
och service till sina kunder gratis. Det är unikt för 
denna bransch och kan bli ett problem framöver 
då yrket kräver allt mer utbildning, utbildning som 
kostar!

– Cirka 40 procent av alla produkter är i dag 
elektromekaniska. Branschen ”glider” så att fler 
yrkeskunskaper involveras till exempel el-, IT-, 
och mjukvarukompetens. Kunskaper som kräver 
utbildning. SLRs utbildningar och vår egen ASSA-
skolas utbildningar måste hänga med och vara i takt 
med produktutvecklingen. Låssmedens verksamhet 
går mer och mer mot tjänster. Och då blir det ännu 
viktigare att ha kompetens och utbildning, också att 
kunna bevisa för kunden att man har en kompetens 

Urban Doverholt firar fem år som VD för ASSA

"Jag såg möjligheterna att utveckla företaget"

2009 VD för Assa AB och en helt ny bransch.
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na att utveckla företaget"
Talar sex olika språk!
Namn: Urban Doverholt.
Ålder: 52 år.
Bor: Sollentuna.
Familj: Två döttrar. 
Yrke: VD ASSA AB
Utbildning: Examen 
som civilingenjör i ma-
skinteknik.
Bakgrund: En lång och 
meriterande erfarenhet 
av företagsledning, främst inom IT och telekom. 
Språkkunskaper: Svenska, engelska, tyska, fran-
ska, ryska och grekiska.
Intressen: Samla på vin och att läsa, helst biogra-
fier. Han gillar också sport, all bollsport. Favo-
ritsporten som han själv spelar är tennis.

Att hoppa fallskärm var ett krav
Urban Doverholt är född i Västerås där pappa 
Olle arbetade för Asea. Faderns jobb, han sålde 
valsverk, förde familjen ut i världen och sonen 
Urban fick gå i amerikanska internationella skolor, 
främst i Grekland.

Den första svenska skolan var Kungliga Tek-
niska Högskolan i Stockholm, KTH. Lumpen gjorde 
han på Försvarets tolkskola, under ett 15 månader 
långt studieuppehåll från KTH. Tolkskolan var en 
elitutbildning för språkbegåvningar. I den ingick 
att man pluggade ryska – och hoppade fallskärm. 
Tanken med det var att man skulle kunna släppas 
ner bakom fiendens linjer.

Från barnspel till stridsfordon
4 1985 var han klar maskiningenjör och fick jobb 
på Ericsson. Där jobbade han i tre år, som arbets-
ledare och produktionsteknisk chef.
4 1988–2000 var han anställd inom IBM, på flera 
chefspositioner, inom såväl hårdvara som pro-
gramvara och tjänster.
4 2000 blev han VD för utbildningsbolaget En-
light. En av produkterna från bolaget var Datakör-
kortet. En annan, i dotterbolaget Levande böcker, 
var interaktiva lärande spel för barn.
4 2004 blev han VD för den norska IT- och tele-

komkoncernen EDBs svenska verksamhet. 
En framgångsrik VD. Då han tillträdde 

omsatte den svenska delen av kon-
cernen dryga 300 miljoner kronor. 
Två år senare hade omsättningen, 
mest på grund av företagsköp, ökat 
till 1,6 miljarder!
4 2006 var han interimskonsult 
hos det svenska telekombolaget 
Neonode.
4 2007 blev han headhuntad 
till BAE System Hägglunds i 
Örnsköldsvik, som tillverkar 
bandvagnar och stridsfordon. 
Urban var här chef för Global 
Services, alltså eftermark-
nadschef. 
4 2009 VD på ASSA AB.

som kunden betalar för. Jag har alltid värnat om 
SLRs medlemmar och jag är säker på att vi genom 
gemensamma insatser och utbildning kommer att stå 
väl rustade inför framtida krav.

Hur ser du på framtiden och utvecklingen 
på låsområdet?
– En av anledningarna till att jag för fem år sedan 
tackade ja till det här jobbet var att trots att det finns 
en gedigen bas och erfarenhet som är över 130 år 
gammal så finns det fortfarande otroligt mycket 
utveckling framåt där mekaniken kommer att bestå 
men där alltmer av utvecklingen kommer att ske 
på elektronikområdet. För mig, med min bakgrund 
inom it och telecom, är det otroligt intressant att få 
vara med på den resan.

– Vi ser allt fler och bättre utbildade säkerhets-
chefer/-kunder som ställer allt bättre och relevantare 
krav på installationer och tjänster/service. Genom 
elektronikens inmarsch kan nu produkterna ”prata” 
med varandra samt säga till när det är dags för ser-
vice eller om något är fel. Vår produkt Hi-O kan 
analysera status via till exempel ett passersystem. 
Bristen på installatörer/tekniker kan komma att bli 
ett stort problem framöver, utbildning och informa-
tion om yrket är därför mycket viktigt för att undvika 
den fällan.

– Jag har ett stort engagemang i en mängd 
organisationer och branscher, ett engagemang som 
är mycket viktigt för att driva branschen framåt och 
få olika intryck. Detta engagemang kommer att bli 
allt viktigare då branschglidningen omöjliggör att 
allt ska kunna göras som det alltid har gjorts och av 
samma personer.

Hur ser du då på säkerhetsinstallatörens 
roll i framtiden?
– Nycklar och mekaniska lås kommer att finnas 
även i framtiden men elektroniken kommer att bli 
allt viktigare och växa. Arbete och kunder kommer 
det alltid att finnas men det kommer också att ställas 
andra krav, krav på att installatören ska kunna 
erbjuda full service till kund. Produktcyklerna 
kommer att bli allt kortare och ny teknik fortsätta att 
introduceras i en allt snabbare takt. Allt detta gör att 
utbildning och kompetens samt samarbeten är och 
kommer att bli allt viktigare avslutar Urban.

Urban har, under de fem år han arbetat som VD, 
förändrat en hel del på ASSA. Många, både i och 
utanför företaget, har märkt att Urban lyssnar och 
får ofta saker att ske utan ”långbänkar” och långa 
beslutsvägar.

Förutom arbetet som VD i ASSA AB sitter Urban 
som ordförande i både SemGroup och SWESEC och 
driver där initierat branschgemensamma frågor med 
stor glöd.

Här några röster om Urban från kunder 
och anställda:

Mikael Asperholm, VD och ägare, Södra Vägens 
Låsservice, Göteborg:

– Urban var och besökte oss redan första månaden 
då han blev VD för ASSA. Han tar till sig vad man 
säger, är lyhörd och lyssnar på oss återförsäljare. Vi 
har många önskemål. Han kan kanske inte uppfylla 
allt direkt. Men han lyssnar och ser möjligheter 

5 år äldre och nu betydligt kun-
nigare på lås.

framåt. Han har tagit tag i problem som uppstått 
under resans gång. Det ska han ha en eloge för. Han 
är en av få VD:ar som är så lyssnande och lyhörd.

Ingemar Nykom, VD Låsspecialisten, Göteborg:
– Bara positivt att säga om Urban. Han lyssnar 

och har ett stort intresse för oss låssmeder. Han har 
besökt vår butik flera gånger och då har vi haft bra 
diskussioner. När det är problem så talar jag om det 
och då börjar det genast hända grejor. Han har också 
skapat mer lyhördhet i ASSAs organisation, nu är det 
mer intern kommunikation mellan avdelningarna.

Henrik Kolga, VD för SEM-Group och SWESEC:
– Urban har ett enormt driv. Han har förmågan 

att snabbt se det viktiga i en fråga och skala bort en 
massa ovidkommande. Den förmågan är ovärderlig 
i rollen som ordförande i en intresseorganisation där 
flera viljor pockar på uppmärksamhet. Han är ett bra 
bollplank och ett viktigt stöd som alltid återkommer 
snabbt. Det märks att han kan ha flera bollar i luften 
utan att sumpa något på vägen. Han är prestigelös 
och har lätt för ett skratt mitt i allt det allvarliga. Det 
underlättar.

Jörgen Irenmark, säljchef DIY och Bygg & Järn ASSA AB:
– Under min tid på ASSA har jag haft Urban som 

VD och närmsta chef. Jag måste berömma Urban 
för sitt ledarskap, att kunna anpassa det efter hur 
jag fungerar och önskar att han ska vara mot mig 
som chef och ledare. Urban är oerhört kundfokuse-
rad. Ofta ifrågasätter och utmanar han gammalt tänk 
inom organisationen. Vi har gått mer från att vara 
ett produktionsbolag till ett säljbolag, 
och då måste man ändra inställning 
och attityd efter det och få bort 
”det som sitter i väggarna”. Det 
utmanar Urban ständigt.

Urban är mycket påläst, han 
besitter en hög kunskap och stor 
mental kapacitet. Det kan vara in-
spirerande att sitta med i ett möte 
ihop med Urban, se hur 
han lyssnar in och 
analyserar frågor 
och kommenta-
rer, för att sedan 
komma med ett 
svar som är väl 
genomtänkt och 
imponerar.     n
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AKTUELLT  SLR kongress 2014

På SLRs kongress den 5 april i Stockholm valdes 
en ny ordförande för Sveriges Lås och Säkerhetsle-
verantörers Riksförbund, SLR Benny Jansson från 
Göteborg.

Text: Mats Moberg
Bild: Sara, Susanne och Mats

Benny Jansson från Göteborg valdes av en enig 
stämma. Förre ordföranden Håkan Svensson hade 
redan vid kongressen 2013 flaggat för att han inte 
ämnade ställa upp för omval 2014. Benny är känd 
av de flesta då han under många år drev Åkes Lås 
i Göteborg, en närmre presentation av Benny följer 
längre fram i denna artikel.

Kongressen 2014 inleddes redan på fredagen den 
4 april med bland annat lokalföreningsmöte, årsmöte 
i Svenska Högsäkerhetsgruppen, SHG (certifierade 
värdeförvaringstekniker), samt årsmöte i SemGroup 
(föreningen för tillverkare och leverantörer till bran-
schen). Lokalerna på Scandic Grand central mitt i 
Stockholm fylldes snabbt av alla deltagare och in-
bjudna och humöret var på topp.

På SHGs årsmöte valdes bland annat en ny ordfö-
rande och det är nu Mats Nykom från Låsspecialis-

Benny Jansson ny ordförande i SLR

Nye ordföranden i SLR Benny Jansson.

Förväntansfulla medlemmar väntar på att mötet ska starta. Per Hellqvist säkerhetsexpert på IT-frågor. Glada miner på Mellansvenska föreningens årsmöte.

Verksamhet- och handlingsplaner redovisades.

Valberedningens ordförande Christer Nylund presentear kandidaterna.

Tommy Sköld berättade om nya SS 3522.

ten i Göteborg som rattar den skutan. Under mötet 
diskuterades bland annat utbildningsfrågor som är 
ett avgörande men svårt kapitel när det gäller vär-
deförvaringstekniker. Det finns massor av produkter 
och det är svårt att hitta övningsexempel att arbeta 
med, (banken lånar ju inte gärna ut sitt valv för att 
träna öppningsteknik på).

SemGroup hade samlat ett rekordstort antal deltagare och 
både nya och gamla medlemmar fick bland annat 
en intressant diskussion runt EPD-er (miljödeklara-
tioner) som blir allt viktigare i upphandlingar med 
mera. SemGroup har via sin Europeiska organisation 

➣
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BEPRÖVAD

ABLOY® EL580
ELTRYCKESLÅS
1986 lanserade vi vårt första eltryckeslås. Att vi direkt 
blev störst på marknaden var ju inte så konstigt, 
det fanns ju ingen annan. Mer än 25 år senare är vi 
fortfarande ojämförligt störst. Vårt EL580 sitter i fler 
än 200.000 dörrar i Sverige och öppnar och låser mer 
än 10 miljoner gånger. Per arbetsdag.

Varför skulle du välja ett annat lås?

www.abloy.se

A294

An ASSA ABLOY Group brand

Älskar att revonera gamla bilar

Namn: Benny Jansson.
Ålder: 57 år. 
Familj: Fru och fyra barn. 
Bor: I Västra Frölunda. 
Yrke: Driver företaget Marindesign på Hisingen.  
Intressen: Segling och båtar, var med och byggde gaffelskonare när han var 
mellan 15–20 år. Byggde egen segelbåt i trä mellan 20–25. Att bygga hus (hit-
tills fyra!). Bilar och motorer, två bilar helt i delar (Totalrenovering av en Amazon 
Combi). Speedway. Organisations- och föreningsliv att vara med och påverka.

Drömde om att bli slöjdlärare
Många känner Benny sedan tidigare då han varit i branschen sedan slutet på 
1970-talet. Men det var inte självklart att han skulle hamna i denna bransch. Nej 
i femte klass bestämde Benny att han skulle bli slöjdlärare. Men det blev inte det 
heller. Han blev i stället båtbyggare och första anställningen var på Arne Ark-
sunds Båtbyggeri. Efter ett tag blev det andra varv där han arbetade som båtbyg-
gare och inredningssnickare. Under tiden började han frilansa lite med att bygga 
om båtar och lägga teakdäck samt hjälpa Jan Thörner på Thörners Låsservice 
med extra låsmonteringar.

1978 blir han tillfrågad om delägarskap i Åkes Lås som Jan Thörner blivit 
erbjuden att köpa (Även Anders Göthberg var med de första åren som delägare). 
Sedan rusade allt på i en väldig fart och några av hållpunkterna under kom-
mande år är:

1978 Förvärv av Åkes Låsteknik
1979 Första profilerade servicebil med inredning
1980 Utbyggnad av verkstad, butik och kontor i Haga. Förvärv av Thörners 

Låsservice (blev Åkes lås i Majorna)
1981 Åkes Lås på Hisingen - Kvilletorget
1982 Egen behörig elektriker Kodlåståget
1983 Låsjour dygnet runt och förvärv av Majornas Låssmed
1984 Börjar med inbrottslarm och Åkes Låsteknik i Centrum Odinplatsen
1985 Börjar med passersystem och koncentration till
1986 Bytte namn till Åkes Lås Larmteknik
1988 Med i Copiax styrelse 1988-1992
1988 Första Säljare/projektör anställdes (Högst lön av alla)
1989 FSAB Godkänd Larminstallatör 1990 och renodling av affärsidé och 
 målgrupper
1991 Flytt till nya lokaler (lämnade City)
1992 Krasch och omstart 
1995 ISO 9000 certifierade som första företag 
1999 Bytte namn till Åkes Lås & Säkerhet 
2000 Med i Copiax styrelse 2000-2006
2000 Börjar med seminarieverksamhet, egen tidning, hemsida, showroom etc
2003 Jan Thörner förbereder pension löser ut honom
2005 förvärv av Martin Mattson
2006 Säljer till Swesafe omsättning drygt 30 miljoner och 30 anställda. 

Kvar som distriktschef i knappt ett år därefter deltid som verksamhets-
 utvecklare/projektör/säljare
2008 Slutade anställning på Swesafe för att satsa på eget båtprojekt

Har gjort en egen sångbok
Sedan slutet av 1980-talet har Benny varit mycket engagerad i förbundsarbetet 
och hann till och med ta fram 
Conventionella sånger sångbok 
för Convent med mera tillsam-
mans med hustrun Gunilla.

Sedan 2008 har Bennys 
mesta tid återgått till båtintres-
set och att driva företaget Marin-
design. Senaste stora projektet 
har varit design och produktut-
veckling av ett båtprogram med 
namnet Saltholm.
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Benny och Mats från Prodib i samspråk med Ingmar Alexandersson.

Trångt i miniutställningen.

Tobias och Jonas från PasCard 
i givakt och redo för besökare.

Copiax bjöd på vitaminer.
CDVI med dörrautomatiker.

Danfo visade myntautomater.

Lars från Assa skolan trivdes i minglet.

DinBox i motljus men inte i motvind.

➣
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TITALIUM™ 
Framtidens material

www.abus.com

Överraskande lätt men 

både robust och starkt!

Avgående styrelsemedlemmarna Gert-Inge Måtegen och Glenn 
Hjal marsson avtackades.

Avgående ordförande Håkan Svensson avtackades.

ARGE tagit fram mallar för dessa EPD som man nu 
kan erbjuda medlemmarna i SemGroup. Om varje 
enskilt företag ska skapa egna mallar så kommer 
detta att kosta stora belopp, belopp som i slutändan 
drabbar kunderna, så en enkel och kostnadseffektiv 
hantering av dessa EPD-er gynnar alla led.

Ordförande Urban Doverholt berättade att man 
inom kort kommer att gå ut med prisbilder och upp-
lägg för dessa EPD-er.

Efter fredagens alla aktiviteter avslutades kväl-
len med en gemensam middag på ett trevligt eta-
blissemang inom lagom promenadavstånd från 
hotellet. Det dryga 80-talet gästerna lät sig väl 
smaka.

Lördagen inleddes med ”Frukostmöte SS 3522” där Tom-
my Sköld från Stöldskyddsföreningen, SSF, berät-
tade om nyheterna i den nya utgåvan av standarden 
för ”Godkänd Låsenhet”. Sedan 2009 har en grupp 
inom SIS TK179. arbetat med standarden SS 3522 
samt alla underliggande standarder, (17 stycken). I 
februari var allt klart och alla dokument skickades 
till SIS granskningsnämnd för slutkorrigering. För-
hoppningen var att SS 3522 skulle ha varit publice-
rad innan juli 2014.  Tanken var att vi (SLR, SSF 
samt SemGroup) skulle kunna börja med kurser för 
installatörer, projektörer och slutkunder runt om i 
landet under våren. Men en protest mot standarden 
lämnades in och nu vet vi inte när vi får se det fär-
diga resultatet.

Efter Tommy Sköld var det dags för Per Hellqvist 
från Symantec att inta scenen. Per som är en välkänd 
säkerhetsexpert på IT-frågor berättade på sitt vanliga, 
humoristiska och fängslande sätt om ”The Internet 
of Things” alltså hur allt fler saker i vår omgivning 
kopplas upp mot internet, även säkerhetsprodukter 
till exempel lås. 

Per berättade om olika hot och möjligheter som dessa 
uppkopplingar innebär och vad man bör vara upp-
märksam på. Han berättade också om hur dagens 
”hackare” arbetar. De har i dag ett större fokus på 
att komma åt information på nätet som de sedan kan 
sälja vidare. 

Efter lunch startade SLRs årsmöte/kongress där 
handlingsplaner, motioner och verksamhetsberättel-
ser samt val av styrelse stod på agendan. De cirka 
100 deltagande på mötet bidrog med synpunkter och 
inlägg.  

Bland de intressantaste punkterna i år var val av 
ny ordförande. 

Valberedningens förslag var Benny Jansson från 
Göteborg och så blev även kongressens beslut. 

SLR styrelse efter val 2014:
Ordförande: Benny Jansson
Ledamöter: Mats Yxhage
  Håkan Hellgren

Roy P Dahlgren
  Dennis Blennmo
Suppleanter: Mikael Asperholm

Sara Berggren

Förutom medlemmar i SLR var det också ett stort 
antal tillverkare och leverantörer på plats under 
SLRs kongress. Under lördagen hölls en miniutställ-
ning där leverantörerna visade det senaste och ming-
lade med sina kunder. Ett stort tack till alla utställare 
och ett speciellt stort tack till ASSA AB som stod 
som huvudsponsor under kongressen. 

SLRs kongress 2014 blev en mycket trevlig och 
innehållsrik övning, presentation av nya SLR-ord-
föranden, intressanta föredrag och infoträffar med 
mera. Den traditionella avslutningsmiddagen hölls 

denna gång på Hamburger Börs där vi fick avnjuta 
Jill Johnsons show och god mat.

Ett varmt tack till alla medlemmar, leverantörer 
och tillverkare, föredragshållare samt Susanne och 
Sara som gör dessa kongresser till en höjdpunkt på 
året. 

Nu laddar vi för nästa kongress som hålls i Umeå 
17-18 april 2015. n

➣



Vad är ISO 9001? 

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

Certifierad anläggarfirma Lås SSF 1040        ISO 9001 och ISO 14001        ISO 9001        FR 2000

'Vi är Sveriges ledande  s
SLR Auktorisation
Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget 
uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt 
tagit fram. Bland annat ska det 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 kva-
litetsledning och gäller för alla organisationer inom 
alla branscher och verksamheter. Den innehåller 
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

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

  Alingsås Lås & Larmservice AB ALINGSÅS www.alas.se

  Låsinväst Svenska AB (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.danderydslas.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) ENKÖPING www.swesafe.se

 Låsmästarna i E-tuna AB ESKILSTUNA 

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

  Swesafe AB (Publ) (filial) ESKILSTUNA www.swesafe.se

  Great Security Sverige AB  FALKENBERG www.greatsecurity.se

  Wikströms Lås Protectum AB  FALKENBERG www.protectum.nu

  Vadsbolås AB (filial) FALKÖPING www.vadsbo.com

  Falu Lås & Nyckelservice AB FALUN www.falulas.se

  Farsta Lås AB FARSTA www.farstalas.se

  Nyckelkedjan, AB (filial) FINSPÅNG www.nyckelkedjan.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) FLEN www.swesafe.se

  Punktum Lås & Larm AB (filial) GNESTA www.punktumlas.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

  Swesafe AB (Publ) (filial) GÖTEBORG www.swesafe.se

  Södra Vägens Låsservice AB GÖTEBORG www.sodravagenslas.se

  Halmstad Låsservice AB HALMSTAD www.halmstad-lasservice.se

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

  Brandbergens Låshörna AB HANDEN www.lashornan.se

  Haninge Lås AB HANINGE www.haningelas.se

  Gränslås Service AB HAPARANDA 

  Låsmekano Säkerhetscenter AB HELSINGBORG www.lasmekano.se

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

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

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

  Aspuddens Lås - Låstjänst HB HÄGERSTEN www.lastjanst.com

  Bysmeden Lås AB HÄGERSTEN www.bysmeden.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) HÄGERSTEN www.swesafe.se

  Västberga Lås AB HÄGERSTEN www.vastbergalas.se

  Nylunds Lås AB HÄRNÖSAND www.nylundslas.se

  Vällingby Låsservice AB HÄSSELBY www.vallingbylas.se

  Hässleholms Låssmed AB HÄSSLEHOLM www.hlmlassmed.se

  Allans Lås & Larm AB HÖRBY www.allanslas.se

  Sickla Låsteknik AB JOHANNESHOV www.sicklalasteknik.se

  Järfälla Låsservice, AB JÄRFÄLLA www.jarfallalasservice.se

  Norrlås, AB JÄRFÄLLA www.norrlas.se

  Yxhage Lås & Europalarm AB (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

  Swesafe AB (Publ) (filial) KARLSTAD www.swesafe.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) KATRINEHOLM www.swesafe.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

  Låsmästarn i Värmland AB KRISTINEHAMN www.lasmastarn.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) KUMLA www.swesafe.se

  Kungsbacka Låsservice AB KUNGSBACKA www.kungsbackalas.se

  Sotenäs Låsservice AB KUNGSHAMN www.sotenaslas.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) KÖPING www.swesafe.se

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

  Lidingö Lås & Larm AB LIDINGÖ www.lidingolas.se

  Vadsbolås AB (filial) LIDKÖPING www.vadsbo.com

  AB Allmänna Lås i Limhamn LIMHAMN www.allmannalas.se

  Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB LINDESBERG 

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

  RTS Lås & Larm AB LINKÖPING www.rtslasochlarm.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) LINKÖPING www.swesafe.se

 Luleå Låskonsult, AB LULEÅ www.lulealaskonsult.se

  All-Round Låsservice AB LUND www.allroundlas.com

  Swesafe AB (Publ) (filial) LUND www.swesafe.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 i Malmö AB MALMÖ www.lasborgstrom.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) MALMÖ www.swesafe.se

  Mälardalens Säkerhetscenter AB MARIEFRED 

  Vadsbolås AB MARIESTAD www.vadsbo.com

  Säkerhetstjänst i Markaryd AB MARKARYD www.sakerhetstjanst.se

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

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.

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

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

  Swesafe AB (Publ) (filial) MOTALA www.swesafe.se

  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

  Swesafe AB (Publ)(filial) NORRKÖPING www.swesafe.se

  Norrtälje Låsservice AB NORRTÄLJE www.ntjlas.se

  Spaak Säkerhet AB NORRTÄLJE www.spaaksakerhet.se

  Nybro Lås AB NYBRO www.nybrolas.se

  Södertörns Lås AB NYNÄSHAMN www.sodertornslas.se

  Sjögrens Lås & Brandskydd AB OSKARSHAMN www.sjogrenslas.com

  Låsmekaniska i Piteå AB PITEÅ www.lasmekaniska.com

  Vadsbolås AB (filial) SKARA www.vadsbo.com

  Stanley Security Sverige AB SKARPNÄCK www.stanleysecuritysolutions.se

  Axlås AB (filial) SKÄRHOLMEN www.axlas.com

  Vadsbolås AB (filial) SKÖVDE www.vadsbo.com

  Gerts Lås & Larm AB SOLLENTUNA www.gertslas.se

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

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

  Sollentuna Lås (filial) SOLLENTUNA www.vallentunalas.com

  Axlås AB (filial) SOLNA www.axlas.com

  Råsunda Låsservice AB SOLNA www.rasundalas.se

  Spånga Lås AB SPÅNGA www.spangalas.se

  SafeTeam i Sverige AB (filial) STENUNGSUND www.safeteam.se

  Axlås AB (filial) STOCKHOLM www.axlas.com

  Axlås AB STOCKHOLM www.axlas.com

  Begelås, AB STOCKHOLM www.begelas.se

  Brandts Lås & Nyckelservice STOCKHOLM www.lasochnyckel.se

  Corells Lås AB STOCKHOLM www.corellslas.se

  Hornsplans Lås AB STOCKHOLM www.hornsplanslas.se

  Karla Låsservice AB STOCKHOLM www.karlalas.se

  Kungsholms Låsservice AB STOCKHOLM www.kungsholmslas.se

  Kungslås AB STOCKHOLM www.kunglas.se

  Lindells Låsservice AB STOCKHOLM 

  LS Svensk Larmteknik AB STOCKHOLM www.svensklarmteknik.se

  Låsborgen AB STOCKHOLM www.lasborgen.se

  Låscentrum AB STOCKHOLM www.lascentrum.se

  Låskompetens i Stockholm AB STOCKHOLM www.laskompetens.se

  Låsmakarna AB STOCKHOLM www.lasmakarna.se

  Låsman AB STOCKHOLM www.lasman.se

  Låssmeden FGJ AB STOCKHOLM 

  Låssnabben AB STOCKHOLM www.lassnabben.se

  Nybergs Lås AB STOCKHOLM www.nybergslas.se

  Punktum Lås & Larm AB (filial) STOCKHOLM www.punktumlas.se

  Punktum Lås & Larm AB (filial) STOCKHOLM www.punktumlas.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

  Södermalms Lås AB STOCKHOLM www.sodermalmslas.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) STRÄNGNÄS www.swesafe.se

  Låspunkten AB SUNDBYBERG www.laspunkten.se

  Punctum Lås & Larm AB SUNDBYBERG www.punctumlas.se

  Byggbeslag AB, Låsavd. SUNDSVALL www.byggbeslag.se

  Lås & Maskinservice AB SUNDSVALL www.lasomaskin.se

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

  Axlås AB (filial) SÖDERTÄLJE www.axlas.com

  Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial) SÖDERTÄLJE 

Swesafe AB (Publ) (filial) SÖDERTÄLJE www.swesafe.se

  Telge Lås & Nyckel AB SÖDERTÄLJE 

  Isgrens Lås AB TRELLEBORG www.isgrens.se

  Dalek Lås & Larm AB TROLLHÄTTAN www.dalek.se

  Tyresö Låsservice AB TYRESÖ www.tyresolas.com

  Ensta Lås AB TÄBY www.enstalas.se

  Täby Danderyds Lås AB TÄBY www.tabylas.se

  Rikstvåans Låsservice AB UDDEVALLA www.rikstvaanslas.com

  SafeTeam i Sverige AB (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

  Swesafe AB (Publ) (filial) UMEÅ www.swesafe.se

  Swesafe AB (Publ) (filial) UPPSALA www.swesafe.se

  Vallentuna Lås AB VALLENTUNA www.vallentunalas.se

  Great Security AB (filial) VARBERG www.greatsecurity.se

  Great Security AB VARBERG www.greatsecurity.se

  Lås & Nyckelservice Vimmerby VIMMERBY www.lasochnyckelservice.se

  Gotlands Glas & Lås AB VISBY www.glasolas.se

  Garantilås i Stockholm AB VÄLLINGBY www.garantilas.se

  Puttes Lås & Nyckelservice AB VÄNERSBORG 

  Låsservice i Värnamo AB VÄRNAMO www.varnamolasservice.se

  Lundkvist Lås & Nycklar AB VÄSTERÅS www.lundkvistlas.se

  Swesafe AB (publ) VÄSTERÅS www.swesafe.se

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

  Swesafe AB (Publ) (filial) VÄXJÖ www.swesafe.se

  Skåne Lås,  AB YSTAD www.skanelas.se

  Låshuset AB ÄNGELHOLM www.lashuset.se

  Axet Låsservice AB ÖREBRO www.axet-las.se

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

  Swesafe AB (Publ) (filial) ÖREBRO www.swesafe.se

  Låssmeden i Umeå AB (filial) ÖRNSKÖLDSVIK www.lassmeden.se

  Övik Låsteknik AB ÖRNSKÖLDSVIK www.lasteknik.com

  Låsservice i Mälardalen AB ÖSTHAMMAR 
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Nordic ELF höll i slutet på mars ett möte och passade 
samtidigt på att göra ett studiebesök på Abloy Oy i 
Joensuu, Finland. Nordic ELF består av de nordiska 
låssmedförbunden från Finland, Norge, Danmark och 
Sverige. Grupperingen bildades för ett antal år sedan 
för att hantera gemensamma nordiska frågor. 

Text: Mats Moberg 
Foto: Abloy Oy

På det inledande Nordic ELF-mötet där bland annat 
utbildningsfrågor samt produktfrågor diskuterades 
berättade Mikael från det finska förbundet att det nu 
finns ett lagförslag för krav på säkerhetsinstallatörer 
och väktarföretag. Förslaget som nu ligger hos den 
finska riksdagen ska säkerställa vilka som ska ha rätt 
att utföra dessa tjänster i Finland. Förhoppningen är 
att den finska riksdagen ta ska ta upp förslaget till 
behandling inom kort. Det blir mycket spännande att 
se om förslaget kommer att gå igenom då det i så 
fall blir en form av statlig auktorisation av säkerhets-
företag i Finland. Om det godtas borde vi övriga i 
Norden ha en god möjlighet till att genomföra något 
liknande i våra egna länder.  

Efter det inledande mötet i Nordic ELF-gruppen 
fick deltagarna en presentation och rundvandring i 

den toppmoderna Abloyfabriken. Gruppen välkom-
nades på fabriken i Joensuu av den ständigt lika glade 
Jorma Sirén, VD för Abloy Oy. Joensuu ligger precis 
vid gränsen mot Ryssland ungefär en timmes flygtid 
från Helsingfors och det kan tyckas vara ett lite udda 
att man just här placerat en fabrik som exporterar hu-
vuddelen av produkterna över hela världen. 

1907 startade Emil Henriksson Abloy i Helsing-
fors men konkurrensen om arbetskraft i Helsingfors 
fick snart företaget att se sig om efter andra produk-
tionsorter. I Joensuu fann man de rätta förutsättning-
arna och det fick bli huvudorten för Abloys fabrik. 
I Joensuu finns det gott om välutbildade ingenjörer 
och verkstadsmekaniker och bra skolor så det kom-
penserar mer än väl för den lite udda lokaliseringen.

Fabriken utvecklas och moderniseras kontinuerligt 
bland annat för att kunna möta produktionskrav och 
kvalitetsmål från andra fabriker runt om i världen. 
Jorma berättade att man har ett stort fokus på effek-
tiv produktionsteknik och logistik som är avgörande 
faktorer för fabrikens överlevnad. Utan kostnads-
effektiv produktion med hög kvalitet kan man inte 
möta de betydligt lägre kostnads- och lönelägen som 
finns på andra håll i världen. Efter ytterligare diskus-
sioner och produktinformationer samlades gruppen 
inför avfärd till Lukkoranta strax utanför Joensuu 
där Abloy, i äkta finsk bastumiljö, tar emot besökare 

Nordic ELF höll vårmöte 
och besökte Abloy i Joensuu

till företaget. Jorma berättade att Abloy i snitt har tre 
representationer i Lukkoranta per vecka så huset är 
väl använt och uppskattat av alla besökare. Jorma 
berättade vidare att Abloys produkter fortsatt säljer 
bra runt om i världen och trots Finlands i nuläget lite 
ansträngda ekonomi och arbetsmarknad ser han ljust 
på företagets framtid. 

”Super wheather proof” hänglås
I fabriken såg vi bland annat produktionslinjen för 
hänglås. Jorma berättade stolt att man där kan pro-
ducera ett hänglåshus 8 sekunder snabbare än någon 
annan tillverkare. Fabrikens mycket kunniga pro-
duktionstekniker har specialsytt maskiner och plock-
automater med mera för att möjliggöra denna korta 
produktionstid. 

Hänglås har vid sidan av låshus länge varit en 
berömd Abloyprodukt. Sedan en tid kan man nu 
leverera sina hänglås med ett förstärkt väderskydd. 
Skyddet kan fås i klasserna 2, 3 och 4 samt för Protec 
och Protec2-nycklar. Väljer man Protec2 kan man få 
sina hänglås levererade med Cliq- eller mekanisk cy-
linder. Det går även att blanda klasser, mekanik och 
Cliq i samma låssystem. Cliq hänglåsen är testade i 
IP68 vilket tillåter nedsänkning i vatten. n

IP68 klassad och tål garanterat 
en blöt miljö AbloyPLLW362.

Abloy PLM350. Abloy PLM330.

Entrén till Abloy fabriken i Joensuu.

Jorma Siren, VD Abloy OY, ständigt lika glad!

HÖRT OCH HÄNT

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

SILCA OMNIASILCA OMNIA

www.prodib.se
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på alla HOPPE 
dörr- och fönsterhandtag!HOPPE AG · Östergatan 16 · 434 30 Kungsbacka · Tel. 0300-177 23 · Fax 0300-177 24 · info.skandi@hoppe.com ·  www.hoppe.com

Ny: duraplus® Aluminium
Attraktiv tvåfärgad design med välbeprövad teknik
HOPPE duraplus® produkter är moderna och funktionella. 
Det gäller också på de nya innerdörrhantagen Lecce och Bremen.

serie Bremen serie Lecce

PRODUKTNYHETER

Hoppe kompletterar sitt 
förpackningskoncept för återförsäljare
Vi har lyssnat på våra kunder. Nu har vi 
nu ändrat våra GDS-förpackning.

Från september 2013 kompletteras 
förpackningarna för återförsäljare för 
dörrhandtag, som infördes för ett år 
sedan, med den nya blisterförpack-
ningen.

Följande artiklar får ni i den nya 
blisterförpackningen:
• Fönsterhandtag (med och utan lås).
• Altandörrhandtag.
• Tillbehör för fönster, som till exem-

pel KISI2 barnspärr, draghandtag,
täckrosetter och lösa skyltar.

• Tillbehör för dörrar, till exempel
cylinderringar, cylinderhylsor, 
WC-rosetter, vred och skylt 2910
för ytterdörr.

Fördelar med bilisterförpackningen
• Skyddar produkten mot repor.
• Kan återvinnas.
• Är anpassad efter produktstorleken

(sex olika storlekar).
• Hänger rakt i hyllan tack vare hål 

för dubbelspjut.
• Enhetlig och stilren produktpresen-
 tation.

• Produkten syns tack vare den trans-
parenta bilisterförpackningen (till-
behör som skruvar och reservnyckel
läggs på baksidan i plastpåsen)

Vår service till återförsäljare:
• Vi tar fram ett upphängningsschema

(hyllschema) som passar för ert 
sortiment och er butik

• Ni får kommunikationsmedel, som
till exempel provtavlor, expone-
ringsmaterial, provklossar, HOPPE-
broschyrer. n

Kaba AB följer upp succén med Gege 
pExtra och lanserar nu nästa genera-
tion Gege pExtra+. Den nya generatio-
nen har juridiska skydd på nyckel och 
cylinder till 2032. Förutom de juridiska 
skydden har nya Gege pExtra+ bland 
annat följande nyheter:

– Förhöjt dyrk- och manipulations-
skydd på alla cylindrar som kan 
ingå i Godkänd Låsenhet enligt 

 SS3522.
– Nycklar i nickeltestat materiel som
 tillval.

– Flexibel hantering för standard-
 cylindrar.
Alla tidigare fördelar finns också med
på den nya generation – exempelvis:
– Flexfunktion som ger möjlighet att 

få nya generationer av nycklar 
utan låsbyte.

– Flat-delad nyckel som ger mjuk
och fin gång i cylindern samt 
förlänger livslängden på både
nyckel och cylinder.

– QL-funktion förhöjer manipula-
tionsskyddet och säkerställer 
cylinderns funktioner.  n

Gege pExtra+ en ny 
generation av låssystem 
från Kaba AB

För att tillgodose marknadens allt 
högre krav lanserar nu Kaba AB nycklar 
i nickeltestat materiel.

Nya Gege pExtra+ låssystem kan er-
hållas med nycklar i nickeltestat ma-
teriel. Materialet är testat och klarar 

kraven enligt DIN standard EN 1811. 
Nickeltestade nycklar är ett tillval och 
går att välja för samtliga nycklar i lås-
systemet såväl som för enstaka nycklar 
till vissa användare. Nycklar kan även 
tillverkas hos Gege pExtra+ licensie-
rade låssmeder.    n

Kaba AB lanserar 
nycklar i nickeltestat 
materiel
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Häng med på en spännande rundresa i säk

Säkerhetsinstallatören laddade upp 
för en ny spännade rundresa bland 
medlemsföretagen. Möt duktiga eldsjä-
lar inom säkerhetsbranschen.

Text & foto: Mats Moberg

LåsCity i Gävle AB
På Södra Kungsgatan 34 i Gävle möter 
vi Michael och Karin som driver före-
taget LåsCity i Gävle AB. I snart fyra 
år har man haft den fina butiken i södra 
delen av staden. På företaget arbetar 
också Ulf och Marcus som hjälper 
Michael att installera samtidigt som 
Karin håller full koll på butiken och 
administrationen. 

I den moderna och välsorterade buti-
ken hittar man det mesta inom lås- och 
säkerhetsprodukter. Michael är även 
certifierad värdeförvaringstekniker 

och har en hel del uppdrag runt värde-
förvaring och vapenskåp. 

Man är SSG-godkänd leverantör vil-
ket är ett krav för att få serva en del 
av de förtag som man har som kunder. 
Och många kunder är det, Michael och 
Karin har fullt upp och en välfylld or-
derbok. 

Kunderna består av företag, försäk-
ringsbolag, skolor, fastighetsbolag och 
kommunen samt privatpersoner. Man 
samarbetar med glas- och larmföretag 
så att man kan lösa kundernas hela sä-
kerhetsbehov. 

Great Security Sverige AB
Säkerhetsinstallatörens reportageteam 
lämnar Gävle för en tur till Hallands-
kusten och ett besök på ett av Sveriges 
största privatägda säkerhetsföretag, 
Great Security AB. 

Vi stannar först till i Varberg där vi 

bland annat träffar Sven-Göran, från 
före detta Detecta AB samt Gert-Inge, 
från före detta Varbergs Låsservice 
AB. Båda företagen är sedan 2012 
helägda dotterbolag till Great Security 
Sverige AB och medlemmar i SLR.

Great Security har verksamhet över 
hela landet med över 100 anställda och 
en omsättning på runt 180 miljoner. 
Verksamheten bedrivs både lokalt och 
nationellt. 

Kontor finns i Stockholm, Örebro, 
Göteborg, Falkenberg, Varberg, Halm-
stad, Helsingborg, Malmö, Eslöv, 
Landskrona och Lund. 

Man fokuserar främst på områdena 
kamerasystem, brandlarm, inbrotts-
larm, passageanläggingar och låsin-
stallationer. Inom koncernen finns cer-
tifiering för inbrottslarm, brandlarm 
samt kamerasystem.

För att försöka bringa lite ordning i 

hur allt hänger ihop och hur allt star-
tade sätter vi oss en stund med Sven-
Göran (eller Svenne som de flesta 
kallar honom) som börjar berätta:

– Grunden till Detecta Lås & Larm 
AB lades när Jörgen Carlsson kom till 
mig efter att han på en fest en kväll i 
Varberg 1991 kommit på att han skulle 
starta ett larmföretag. Jörgen frågade 
om jag ville vara med.

– På den tiden hade jag ett annat 
jobb men det lät så spännande att jag 
hoppade på Jörgens idé. Vi bildade JM 
Larmteknik som startade verksamhe-
ten med att sälja och installera billarm. 
Det var mycket slit för att få det att gå 
ihop men vi trodde på vår idé och snart 
var vi med även på inbrottslarmsinstal-
lationer.

1994 bytte JM Larmteknik namn till 
Detecta Larm och man hade fått SCA i 
Mölnlycke som kund. Man hade lyck-

Regionchef Halland Daniel och Sven-Göran på Great Security i Varberg.

Great Security i Varberg
Marcus på LåsCity i Gävle.LåsCity i Gävles fina butiksfasad.Michael och Karin på LåsCity i Gävle.

LåsCity i Gävle

Great Security i HalmstadGert-Inge arbetar med projekteringar 
på Great Security i Varberg.

Butiken i Varberg.
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ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

SMARTair 
All inclusive

Nu lanserar vi paketet SMARTair All inclusive – allt din 
kund behöver för ett komplett off line passersystem 
på sina innerdörrar.  

Paketet består av:
– SMARTair-system startpaket innehållande programvara och licenser för  
 10 dörrar, 1 Programmeringsenhet, 1 kodare, USB-omvandlare, kablar  
 samt 50 st Mifare kort
– 3 st SMARTair-system dörrbladsläsare SKAND – med den nya fästplåten  
 som gör att du inte behöver borra i dörren
– 3 st tryckespinnesatser SKAND

Kontakta din ASSA representant för att ta del av detta erbjudande.

www.assa.se/smartair

www.assa.se

Allt som behövs för ett  
3 dörrars-system i en box

Attraktivt 
erbjudande för 

installatörer!

undresa i säkerhetssverige! 

Daniel Hallberg är platschef på Great Security i Falkenberg. Kristin Esbeby håller ordning i butiken. 

Jörgen Strömdahl stortrivs i Great Security butiken i Halmstad.

ats vinna upphandlingen och hade nu 
ett avtal med en stor kund. Men både 
Jörgen och Svenne var lite oroliga och 
undrade hur det gå. Men allt löste sig 
och SCA är fortfarande kund.

Växte så det knakade
Nu var det full fart i företaget och det 
blev dags att flytta företaget från Sven-
nes hem i Derome till Varberg. 

1997 flyttade man in i en 60 kvadrat-
meter stor lokal på Kungsgatan. 2004 var 
man nio anställda och lokalerna var åter 
för små. Nu gick flytt lasset till Vagnvä-
gen 16 där företaget finns än i dag.

Företaget växte, både gällande yta 
och med filialer och låsbutiker i Göte-
borg, Varberg och Falkenberg. Efter 20 
år var man nu 40 anställda och omsatte 
50 miljoner. Som Svenne säger:

– Man får aldrig bara luta sig tillbaka 
och vara nöjd, för då blir man omkörd!

Nu var det dags för nästa steg men 
innan vi fortsätter så måste vi vända 
tillbaka till 1990-talet igen för att få 
hela bilden av dagens Great Security.

1994 startar Henrik Palmquist och 
Kaj och Lena Åkesson företaget Lås & 
larmteknik i Eslöv. 

Företaget växer och år 2012 he-
ter man Lås & Larmteknik Eu-
rope med Håkan Eksandh och 
Rikard Svensson som ägare. Bolaget 
har nu 50 anställda och omsätter 75 
miljoner.

Det ursprungliga Great Security 
startas år 2007 av Fredric Öjebrandt 
tillsammans med tre delägare (Lås & 
Larmteknik, Detecta och Jonik) med 
ambitionen att bli ett rikstäckande al-
ternativ för kedjekunder inom handel. 

Redan fem år senare omsätter man 30 
miljoner och har tio anställda som han-
terar 1500 butiker rikstäckande. ➣

Great Security i Falkenberg

Great Security i Halmstad
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Specialinredda bilar som har allt! på Lås & Trygghet i Helsingborg.Smart skylt som är genomsynlig inifrån butiken 
så man ser vem som är på väg in i butiken.

Ordentligt skyltat och kraftiga rulljalusier på den gamla matvaruaffären.

Michael bakom disken på Lås & Trygghet i Helsingborg.

I januari 2012 köps Jonik Säkerhets-
teknik ut av de övriga delägarna.

I juni 2012 bildas det ”nya” Great 
Security Sverige AB.

 Ägarna till bolagen Great Security, 
Detecta och Lås & larmteknik bestäm-
mer sig för att skapa en ny gemensam 
koncern. Det innebär att Great Secu-
rity Sverige AB blir samlingsnamn för 
bolagen.

Det nya Great Security är nu en riks-
täckande aktör med en stor bredd i sitt 
erbjudande. I dag omsätter man som 
sagt cirka 180 miljoner och har över 
100 anställda med nio säkerhetsbuti-
ker och kontor på elva orter i Sverige.

Som ett fristående dotterbolag finns 
Great Security Retail som är speciali-
serade på rikstäckande säkerhetslös-
ningar till kedjekunder. I dag är man 
helhetsleverantör till de största retail-
kedjorna och sköter cirka 1 500 buti-
ker i Sverige.

Efter besök på Great Security i Var-
berg, Falkenberg, Halmstad och Lands-
krona stannande vi till en stund hos 

Dennis Blennmo i Helsingborg som bytt 
lokal sedan vi besökte honom senast.

Lås & Trygghet AB i Helsingborg
Sedan september 2012 hittar vi nu 
Dennis och hans företag på Stenbocks-
gatan 15 i Helsingborg. Tillsammans 
med Michael 
och Samuel 
huserar Den-
nis i den före 
detta livs-
mede lsbu t i -
ken som på 
1940-talet, när 
den byggdes, 
var Sveriges största livsmedelsbutik. 

Dennis har lagt ner mycket arbete på 
lokalen som nu är i tipp topp gällande 
säkerhet och utrymmen. 

Lokalen är i två plan där butiken och 
kontor med mera ligger i gatuplanet. 

I den nästa lika stora källarlokalen 
är inredd med lagerhyllor och har även 
plats för maskiner och specialvagnar 
för bland annat skåptransport. 

I gatuplanet ligger även den gamla 
livsmedelsbutikens två kylrum som 
Dennis uppgraderat och nu blivit per-
fekta som säkerhetsrum, brandsäkra 
och skyddade av tjocka betongväggar 
och tak. 

Utrymmen och lagerplatser behövs 
då Dennis är 
en stor sam-
lare av allt 
runt lås och 
nycklar. 

Hans stora 
hobby är att 
som han sä-
ger ”damm-

suga” marknaden på gamla och udda 
låsprodukter. 

Ryktet om hans stora samling samt 
kunskaper om äldre och udda produk-
ter är spritt bland kollegor både i Sve-
rige och utomlands och många ringer 
Dennis när de kört fast.

– För ett par år sedan ringde man från 
Köpenhamns Zoo då låshuset till Ti-
gerburen gått sönder, låset var mycket 

speciellt och hade slutat att tillverkas 
för länge sedan, berättar Dennis. 

– Jag var säker på att jag hade just 
den typen av låshus men då var jag 
kvar i min gamla trånga lokal där jag 
inte kunde ha ordning på mina prylar 
så jag hittade inte låset. 

De fick tillverka en ny grind till bu-
ren med ett nytt låshus, något som inte 
blev billigt. 

– När jag flyttade in här och jag bör-
jade få ordning på mitt lager så hittade 
jag fem helt nya låshus i originalför-
packning av just den typen som de 
hade behövt i Köpenhamn!

Som certifierad värdeförvaringstek-
niker har Dennis självklart allt som 
behövs (och lite till) för att serva och 
arbeta på olika värdeskåp. 

Olika kärror för att transportera och 
flytta tunga skåp med mera. 

Även en motoriserad ”trappkärra” 
för att kunna köra tunga skåp i trappor. 

– Men vi använder inte den då 
det är allt för farligt om man skulle 
tappa kontrollen över den med ett 

REPORTAGE Rundresa

➣

Lås & Trygghet i Helsingborg

"Låshuset till tigerburen 
gått sönder. Det var mycket 
speciellt och hade slutat att 
tillverkas för länge sedan."
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SIMPLY THE TOUGHEST

A394

An ASSA ABLOY Group brandAn ASSA ABLOY Group brand

Pierre Thulin på Great Security i Landskrona.

Great Security i Landskrona inväntar de nya skyltarna så att de kan nämnändra butiken.JPG

tungt värdeskåp på. 
Specialmaskiner, lås-

hus och udda ämnen med 
mera finns i massor i pryd-
ligt uppmärkta lådor och 
förpackningar i lagerhyl-
lorna. 

Allt för att Dennis och 
hans kollegor ska kunna 
serva och hjälpa alla 
kunder oavsett hur gamla 
eller udda produkter de 
har. Men självklart har 
Dennis även allt nytt inom 
låsteknik också och han 
är dessutom en hejare på 
transpondernycklar (elek-
troniska bilnycklar). 

Företaget kör mycket 
jourtjänst så även bi-
larna är special designade 
av Dennis för att de ska 
klara alla typer av upp-
drag utan att behöva åka 
till butiken för att hämta 
verktyg med mera.        n

www.prodib.se

SILCA FUTURASILCA FUTURA

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

en portabel touchskärm. 

Great Security i Landskrona
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SWESEC Spalten – Hans Wermdalens stipendium

Den 24 april samlades Swesec styrelse samt repre-
sentanter från Företagsuniversitet och press för att 
dela ut hans Wermdalens pris 2014. Årets stipendiat 
var Scandic Hotels säkerhetschef, Peter Claeson. 

Hans Wermdalen, som självklart fanns på plats vid 
utdelningen, säger om Peter:

– Peter är en mycket kompetent och erfaren slut-
användare av produkter och tjänster från svenska 
säkerhetsföretag. Hans kompetens är bred med 
diplomutbildning och certifiering vid Företagsuni-
versitet 1997 och 2007, certifiering enligt SSF1071 
(Norm för Certifierad Säkerhetschef) vid Svensk 
Brand och Säkerhetscertifiering 2011, högre kurs i 
risk management vid Försvarshögskolan 2010, kur-
ser i riskanalys med mera vid KTH 2009 – 2011 
samt kurser i bland annat civilrätt, miljölagstiftning 
och utredning av olyckor.

Peters erfarenhet spänner över ledande säkerhets-
funktioner i näringsliv och samhälle. I riksdagen, de-
taljhandeln (Stadium och Åhléns), på Södersjukhuset 
och de senaste två åren hos Scandic hotels. Han inledde 
sin säkerhetskarriär hos G4S under tio år från 1989. 

–Erfarenheten har Peter delat med sig av i bland 
annat arbetsgrupper hos Brandförsvarsfö reningen 
vilket i praktiken kröntes när Scandics nya Victoria 
Park hotel i Kista blev det första av hotellkedjans 
svenska hotell som fick certifieringen ”Väl brand-
skyddat hotell”. Han är också vice ordförande i den 
svenska delen av världens största intresseorganisa-
tion på säkerhetsområdet, ASIS International med 
38 000 medlemmar varav 500 i Sverige.

Peter fick ta emot diplom, blommor och check på 
Företagsuniversitetet i Stockholm där Swesecs års-
möte hölls. Swesecs ordförande Urban Doverholt sa 
vid utdelningen:

– Inför årets nominering har vi haft det bästa start-
fältet på många år men den som det är extra roligt 
att få premiera av alla kandidaterna är Peter Clae-
son som visat ett stort engagemang i olika säker-
hetsfrågor under många år. Inte minst arbetet vid 
Scandic Victoria Tower i Kista som blev det första 
Scandichotellet med den högsta certifieringen ”Väl 
brandskyddat hotell”. Peter har även tagit fram en 
interaktiv säkerhetsutbildning för alla medarbetare 
inom Scandic Hotels. Denna utbildning som omfat-
tar bland annat brand, krishantering, utrymning och 
sjukvård blir nu obligatorisk för alla 13 000 medar-
betare inom Scandic Hotels. 

Hans Wermdalens pris delas ut av Swesec och Fö-
retagsuniversitetet och Stefan Haglund, VD för Före-
tagsuniversitetet, sa bland annat vid sitt tal till prista-
garen:

– Peter har alltid drivits av en nyfikenhet och stor 
vilja att kontinuerligt utveckla och vidareutbilda 
sig inom området säkerhet ända sedan han började 
här på Företagsuniversitet under senare delen av 
1990 -talet. Omvärldsbevakning och ständig utbild-
ning är avgörande faktorer för att lyckas som profes-

Peter Claesson belönades för sitt 
stora engagemang och säkerhetstänk

Peter framför Scandic Victoria Tower Hotel i Kista.

Hans Wermdalen gratulerade Peter.

sionell säkerhetschef i dag.
Peter som var mycket stolt och glad över priset 

berättade att han ska använda prispengarna till att 
fullfölja olika certifieringar i ASIS regi.

Peter berättar lite om vad han har på gång:
– Under senare tid har jag fokuserat en del på 

krishantering. Jag läser nu kris & katastrofpsy-
kologi på högskolan i Skövde och jag har läst en 
specialistkurs för psykologer som heter ”Krishan-
tering i arbetslivet”.

– Jag har också under året tagit en mer aktiv 
roll inom Strängnäs Civilförsvarsförbund där jag 
är DHLR instruktör och numera FRG ledare (Fri-
villig Resurs grupp). Inom Civilförsvarsförbundet 
har jag också läst en tre dagars kurs i kriskommu-
nikation. På brandsidan har jag gått ett antal kurser 
på Brandskyddsföreningen bland annat Byggnads-

tekniskt brandskydd samt Krisledning.
– Just nu har jag en LIA-praktikant från KY-ut-

bildningen som Företagsuniversitetet bedriver och 
hennes uppgift blir att utvärdera vår krisorganisa-
tion.

– Jag har också gått med i en studygroup för PCI 
certifieringen och jag hoppas klara av den innan 
sommaren 2014 avslutar Peter.

Hans Wermdalens Stipendium delas årligen ut 
av Swesec och Företagsuniversitet till personer 
som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare 
samhälle. 

Stipendiets ändamål är att ge ökade möjligheter 
för mottagarna att bland annat genom fördjupade 
studier och kunskapsutveckling inom säkerhets-
området föra branschens brotts- och skadeföre-
byggande arbete framåt.  n



Säkerhetsinstallatören 02-2014 25

SEMGROUP Spalten

A3
93

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

NYHET!
SMARTair 
dörrläsare SKAND – 
skippa borren!

SMARTair dörrläsare SKAND med Skandinavisk  
fästplåt som gör att du inte behöver borra i dörren. 

Installationen blir ännu enklare och du kan flytta läsaren utan att det lämnar 
hål eller märken i dörren.  

Detta ger dig helt nya affärsmöjligheter. 

www.assa.se/smartair

www.assa.se

Flyttbar läsare – 
inga borrhål i  
dörren.

SemGroup höll
årsmöte 2014

Sven-Olof Ryding från AB Svenska Miljöstyrnings-
rådet.

Mattias Ringqvist, VD Verisure Sverige AB,  presente-
rade sig. Verisure är också ny medlem i SemGroup. 

Maria Garelius från Sanibox AB ny medlem 
i SemGroup.

PasCard AB ny medlem i SemGroup och Freddie 
Parrman presenterade sig.

SemGroup höll årsmöte under SLRs 
kongress på Scandic Grand Central 
Hotel den 4 april. 

Ett rekordstort antal deltagare mötte 
upp och ordförande Urban Doverholt 
hälsade alla varmt välkomna. Ett spe-
ciellt välkomnande gavs till de tre nya 
medlemmarna Verisure, Sanibox samt 
PasCard som var och en fick presentera 
sig själva och företaget.

Dagens huvudämne var frågan om 
EPD-er och det arbete som SemGroup 
via sin europeiska organisation ARGE 
driver i denna fråga. 

Vad är då en EPD?
EPD står för Environmental Product 
Declaration (miljövarudeklaration) 
och är ett dokument som beskriver en 
produkts miljöprestanda kvantitativt 
baserat på en livscykelanalys (LCA). 
Precis som miljömärkning är systemet 
frivilligt och anger inga minimikrav på 
värdering av miljöprestanda. EPD är 
ett utmärkt verktyg för kommunikation 
av varors och tjänsters miljöprestanda. 

EPD växer snabbt, särskilt inom bygg- 
och anläggningsbranschen.

Vad används den till?
En EPD är en form av ett informations-
format för kommunikation vid upp-
handling som är transparent mot kun-
der, leverantörer och andra intressenter. 
Det används också som en måttstock 
vid internt miljöarbete då EPD ger fak-
tabaserade underlag för eget produktut-
vecklingsarbete för att successivt för-
bättra produkters miljöprestanda och 
den stärker och höjer kvaliteten på ett 
företags miljöarbete.

För att få en djupdykning i frågorna 
runt EPD var Sven-Olof Ryding från 
AB Svenska Miljöstyrningsrådet inbju-
den och Sven-Olof informerade mötet 
runt frågor om EPD-er, The Internatio-
nal EPD®System och ECO plattformar 
med mera.    

Mer information om arbetet med det 
gemensamma projektet runt EPD inom 
SemGroup kommer när alla detaljer 
och kostnadsbilder är klargjorda.

På årsmötet omvaldes Urban Dover-
holt till ordförande.   n
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Norrlands Låssmedsmästares Förenings årsmöte 
hölls i Umeå den 28 februari till 1 mars och det var 
rocktema som gällde. 

Text & Foto Sara Dahlborg

Fredagen började med lunch på It´s only Rock n Roll 
där alla samlades och åt gott. Efter det var det stu-

diebesök hos Låssmeden, med lite tilltugg fick vi se 
deras gigantiska lokaler som var noggrant planerade. 
Det var väldigt uppskattat att få se hur de arbetar vad 
gäller både butik, lager och kontor.

På lördagen var det årsmöte där det var en trevlig 
stämning med alla glada norrlänningar. När mötet 
var avslutat så hade leverantörerna varsin presenta-
tion med lite nya produkter och information, vilket 

Årsmötet i Norrland rockade loss!

Spännande föreläsningar och studiebesök fångade åhörarnas intresse under helgen.

Christer Nylund ordförande i NLF tackar Per Jonasson för alla år 
som kassör i föreningen.

uppskattades. Rockfestivalen House of Metal hölls 
under helgen i Folkets Hus. Där fick vi en guidad 
tur med en stor genomgång av säkerheten vad gäl-
ler vakter, utrymning, trappor med mera. Det var 
otroligt intressant och lärolikt då det är ovanligt med 
festivaler inomhus. Vi var djupt imponerade av deras 
stenkoll på allt. 

Det blev även en tur på Umeås gitarrmuséum med 
guidad tur och härliga historier. Vi åt sedan en rock-
inspererad middag på Teater Caféet där vi också fick 
fritt inträde för att gå in på festivalen vilket många 
gjorde och uppskattade. Det var en super bra pla-
nering med mycket nytta blandat med nöje, Umeå 
rockade helt enkelt! n

I Stockholmsföreningen behövs ingen könskvotering! 
I år invaldes ytterliga en duktig kvinna in i SLFs sty-
relse – Anette Aava från Storstadens Lås. SLF har nu 
som första lokalförening kvinnlig majoritet i styrel-
sen. Som största lokalförening gäller det naturligtvis 
att ligga i framkant och därmed vara en ledstjärna 
för övriga lokalföreningar. 

Text & foto: Jan Ulrik Celsing 

Årsmöte i Stockholmsföreningen, SLFÅrsmöte i Stockholmsföreningen, SLF

Från vänster Mine, Anette, Anita och Camilla.

Stockholms Låsmästare höll denna gång sitt årsmö-
te på Lidingö – en mytomspunnen ö på vägen ut i 
Stockholms skärgård.

Innan det formella mötet höll Mats Moberg från riks-
förbundet information om vår framtida larmsektion 
samt om det löpande 10–20-projektet.

Efter mötesförhandlingarna och innan den avslu-
tande middagen genomgick medlemmarna en bety-
delsefull kurs hur man blandar till de mest välkända 

SLF medlemmar diskuterar.

Göran Hansson avtackades efter sin tid i SLFs styrelse.

globala drycker som dyker upp i alla sociala sam-
manhang runt vårt jordklot.

Många av deltagarna hade sådana färdigheter efter kursen att 
man – enligt en ryktesspridning på kvällen – var be-
redda att sälja sina företag för att på ett enklare och 
trevligare sätt förtjäna sitt framtida levebröd. 

Hemfärden från Lidingö blev både kall och mörk 
efter en lång period av tidig vårvärme. n



Säkerhetsinstallatören 02-2014 27

cdvi.se

Öppnar dörrar snyggt, 
smidigt och säkert

Komplett dörrautomatik godkänd enligt 
EN16005 med FULL POWER och 

Low Energy i samma enhet
Levereras med LCD-display med svensk text, 
batteribackup, vrid- och glidarm, montagelist,

kåpa, radiomottagare och sändare

SHG höll Årsmöte i Stockholm
Värdeförvaringsteknikerna i SLR sektionen Svenska 
högsäkerhetsgruppen (SHG) höll årsmöte i Stock-
holm den 4 april. Dessvärre inte lika stor uppslutning 
på årets möte som brukligt, men ett drygt 20-tal 
certifierade värdeförvaringstekniker infann sig till 
mötet. Det verkar vara ett hårt tryck på medlemmar-
na med en hel del uppdrag och en del kom till mötet 
direkt från kunduppdrag ute på staden.

Text & foto: Mats Moberg

Utbildning, både praktisk samt i lagar och förord-
ningar diskuterades på mötet. Det är inte helt lätt 
att anordna praktiska kurser då det råder brist på 
både övningsobjekt och lärare med specialkunska-
per. Medlemmarna i SHG har en hög kompetens om 
man jämför med kollegor runt om i världen. Lärare 
i praktiska övningar måste kunna bidra med något 
extra för att fånga SHG-medlemmens nyfikenhet. 
På kommande ELF Convention i Florens 22–25 maj 
kommer frågan att lyftas för att försöka få förslag 
på kurser och lärare, både på nordisk nivå samt på 
europeisk nivå. Kunniga lärare till kurser i nya lagar 

SHG Spalten

Mats Nykom ny 
ordförande i SHG.

Ingemar Hedman kom 
direkt från kundupp-
drag för att mottaga 
hedersuppvakningen.

Kent Berggren avgick som ordförande.

Diskussioner om kommande utbildningar på SHG-mötet.

och förordningar har vi som tur är på ”hemmaplan”.
På årsmötet valdes en ny ordförande. Kent Berg-

gren hade valt att avstå från ett ytterligare omval och 
Mats Nykom från Göteborg valdes som ny på pos-
ten. Mats tillhör, precis som Kent, den yttersta eliten 
bland värdeförvaringstekniker så det fortsatta arbetet 
inom SHG är i trygga händer. Ingemar Hedman, vär-
deförvaringstekniker från Tyresö utanför Stockholm, 
bidrog med material och hjälp under SHG kurserna 
på SLRs utbildningsdagar i januari och mötet hedra-
de Ingemar med blommor och speciell ”låsolja” för 
hans insats. n
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SLR WEBBUTIK  Böcker, dekaler, journaler och påsar

I SLRs webbutik hittar du 

1

Lär

Lärobok i larmteknik

Viktiga medlemsförmåner!

Håll ordning på 
kundens larm-

anläggning.

Nya krav 
innebär noggrann 

datering.

Populär bokserie 
utbildar dina 

anställda.

Plombera tydligt
med våra

plomberingsdekaler.

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

Text Mats Moberg

Förutom SLR-dekaler, -flaggor, -mattor, -påsar, 
-skyltar och läroböcker finns det sedan en tid även 
nu produkter avsedda för att märka och journalföra 
säkerhetsprodukter.

På till exempel passersystem, dörrautomatiker och 
larmanläggningar finns 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 installatörsföretaget 
i både klartext och i en så kallad QR kod (för avläs-
ning med smart phone). En bra reklam för ditt före-

tag och ett sätt att enkelt meddela kunden hur han/
hon når ditt företag vid behov.

Dörrdekalen används i de fall du som installatör 
får i uppdrag att utföra arbete på en certifierad dörr 
(branddörr eller säkerhetsdörr). Dessa dörrar är pro-
vade och certifierade för ett speciellt användnings-
område och har vid proven beslagits och utrustats 
med specificerade artiklar. Om arbete ska utföras på 
en sådan dörr kan det ofta innebära att man avviker 
från föreskriven specifikation och då gäller ej längre 
certifikatet för dörren. För att undvika missförstånd 
och oklarheter ska alltid installatör informera kunden 
om att önskat ingrepp på dörren innebär att certifika-
tet inte längre gäller och eventuella försäkringskrav 
eller brandkrav åsidosätts. För att ytterligare förtyd-
liga detta och säkerställa att man inte missat att in-
formera kunden används ”dörrdekalen”, som efter 
signering av installatör, sätts på dörrens gångjärns-
sida. Dörrdekalen kan mot en mindre avgift också 
förses med företagslogga.

Plombera tydligt 
Om man vill säkerställa att ingen ”obehörig” fing-
rat i en produkt är ”Plomberingsdekalen” utmärkt 
att använda. I bland annat reklamations- eller garan-
tiärenden 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 öpp-
na produkten utan att dekalen förstörs. Mot en min-
dre 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 finns ock-
så speciella produkter på vår hemsida. En speciell 
”Kontrolljournal för Larmanläggningar” finns att 
beställa som innehåller det som behövs för att hålla 
ordning på kundens larmanläggning. På kontroll-
journalens framsida finns plats för en batteridekal 
så att ditt företagsnamn klart visas för kunder och 
andra. Till Kontrolljournalen finns en plastficka i 
A5 format med självhäftande tejp som möjliggör att 
kontrolljournalen enkelt och skyddat kan förvaras i 
låst skåp i anslutning till manöverpanelen, eller på 
annat sätt, beroende på larmklass.

Anläggarintyg för larmanläggningar finns att be-
ställa med SLR logga och är framtagen i samarbete
med SSF, bygger på normen SSF 1058 – Anläg-
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www.prodib.se

SILSILCCA PA PRORO--TECHTECH

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

alla smarta hjälpmedel

visition
___________________________

______________________________

Anmärkning

___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

Nyckel-Cylinderrekvisition
Systemägare:  ___________________________

system nr:  ______________________________

Nycklar
Antal Fabrikat Märkning Löpnummer Anmärkning

Cylindrar
Antal Fabrikat Märkning Löpnummer Anmärkning

Fakturaadress Leveransadress

Beställare Expedierad av
Namn

Ort

Datum

Dekaler för olika 
typer av larm 
underlättar.

Dörrdekalen 
används vid arbete
på certifierad dörr.

Rekvisition be-
hövs. En blankett 
gör det enkelt.

Pappåsar med 
reklamtryck.

garintyg. Anläggarintyg ska utfärdas av den för
anläggningen ansvariga certifierade anläggarfirman
och undertecknas av dess behörige ingenjör. Läs
mera om anläggarintyget i SSF 130 utgåva 8 av-
snitt 9.2

Larma enkelt
Larmdekaler är nu också till-
gängliga i vår medlemsbutik. 
De finns i tre varianter, ”POLIS 
LARM”, ”BRÅK LARM”
och ”ÖVERFALL LARM”. 
Dekalerna är av extra tåligt ma-
terial så de tål mekaniskt slitage 
och rengöringsmedel.

Vi har även börjat titta på 
vilka olika allmänna blanket-
ter och mallar som kan vara av 
nytta för medlemsföretagen. En 
PDF-mall för nyckelrekvisi-
tion kommer inom kort att läg-
gas ut på hemsidan och vi tar 
gärna emot fler 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 hän-
visningar till olika regelverk och krav. Allt fler la-

gar och direktiv styr säkerhets-
installatörens 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 tillgäng-
lighetskrav blir allt mer före-
kommande och det gäller att ha
information om vad som gäller
lättillgängligt så att man snabbt
kan ge rätt tips och råd till kun-
den. En hel del information om
detta ovan finns idag i våra lä-
roböcker och på vår hemsida
och vi uppdaterar kontinuerligt
så att aktuell information ska
finnas tillgänglig.  n
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Årsmötet leddes av Mikael Asperholm 
som ordförande och blev en lugn till-
ställning som avlöpte snabbt och i god 
ordning utan några större kontrover-
ser. Tyvärr var mötet inte lika välbesökt 
som tidigare gånger. På mötet fanns 
även representanter från våra leveran-
törer som gladde sig åt tillställningen 
lika mycket som vi andra. 

Text & foto: Håkan Svensson 

Under punkterna för ny styrelse om-
valdes samtliga med Roy som ordfö-
rande. Mötet hölls på M/S Trubaduren 
på Gullbergskajen i Göteborg och var 
något av det bästa som Göteborg och 
västkusten (Bästkusten) kan bjuda på. 
Där fanns nästan allt av de läckerheter 

som västerhavet har från inlagda sillar, 
lax och skaldjur i överflöd.

Som om detta inte var nog så bjöd 
serveringspersonalen på en show som 
hade både fart och skönsång från två 
killar och två tjejer. En härlig bland-
ning av gamla 1960-tals låtar till lite 
mer moderna.

Största höjdpunkten var nog när Ste-
fan Alexandersson som passade på att 
fylla år samma dag blev uppvaktad av 
de två killarna i serveringspersonalen 
med en härlig och rolig uppvaktning. 

Ett mycket trevligt och påpassligt in-
slag från personalen på båten.

Undertecknad tackar styrelsen för 
Västra Föreningen och speciellt Ebbe 
som fixat denna mycket härliga kväll 
på M/S Trubaduren.  n

Årsmöte 2014 för Årsmöte 2014 för 
Låsmästare i Väst

Mats Nykom lät sig frestas på det digra skaldjursbordet.

Gemytligt i kabyssen.

Gesäll- och Mästarbrevskansliet i 
Leksand meddelade tidigare i våras att 
Mästarregister gör hantverkare med 
mästarbrev mer synliga!

Efterfrågan på skickliga hantver-
kare ökar och ett Mästarbrev är den 
bästa kvalitetsgarantin. Lanseringen 
av Mästarregistret i februari 2014 
gör hantverkare med Mästarbrev 
mer synlig för konsumenter och pre-
sumtiva kunder. Redan i dag har fler 
än 700 mästare anslutit sig. Målet är 
att Mästarregistret ska vara en given 
marknadsföringsplats för Mästare och 
för företag med Mästare anställda och 
också det självklara sökalternativet 
för att hitta hög yrkesskicklighet inom 
hantverksområdet både för konsumen-
ter och företag.

För att möta den ökade efterfrågan 
på yrkesskickliga hantverkare har 
Sveriges Hantverksråd, som består 
av Företagarna, Svenskt Näringsliv 
och Hantverkarnas Riksorganisation, 
beslutat om satsningen att lansera ett 
sökbart register med Mästare på nätet. 
Redan nu har fler än 700 Mästare an-
slutit sig till Mästarregistret.

Sedan februari 2014 finns Mästarre-
gistret tillgängligt. Här kan konsumen-
ter och presumtiva kunder söka efter 

Mästare inom en mängd olika yrken: 
målare, möbelsnickare, riggare, guld-/
silversmed, skräddare, skomakare, 
skorstensfejare, bagare/konditor, fri-
sör, florist med flera.

– Det är en satsning för att synlig-
göra hantverkare, yrkesskicklighet och 
yrkeskompetens, säger Alf Vigren, VD 
i Sveriges Hantverksråd. När vi söker 
hög kvalitet på produkter, tjänster och 
service ska det vara naturligt att söka 
en Mästare i Mästarregistret.

Mästarregistret har utvecklats efter 
Norsk modell. 

I Norge har man sett mycket positiva 
effekter med registret. Drygt 18 000 
mästare finns i dag i det norska regist-
ret och som kund är det en självklarhet 
att söka efter den yrkeskompetens man 
behöver där. 

Under 2014 kommer Mästarregistret 
att lanseras som verktyg för alla som 
söker en skicklig hantverkare. 

Vår vision är att det ska bli allmänt 
känt att Mästarregistret står för kvali-
tét och är det självklara sökalternativet 
för att hitta hög yrkesskicklighet inom 
hantverksområdet.

Har du frågor är du välkommen att 
kontakta Maria Fahlgren, Gesäll- & 
Mästarbrevskansliet, tel. 0247-36966 eller 
e-post maria.fahlgren@hantverksrad.se.

Kaj Sjöberg med Mästarbrev. Jonny med Gesällbrev.

Krav på yrkesbevis ökar och det 
kanske inte är så konstigt efter alla 
år av programserier på TV så som till 
exempel ”Fuskbyggarna”. Privatkunder 
och företag har tröttnat på allt ”fusk” 
och känner stor osäkerhet i vem man 
ska kontakta för att få ett arbete 
utfört. Allt fler kunder anlitar därför nu 
endast hantverkare och tekniker med 
kompetensbevis.

SLRs medlemmar tillhör en av de 
branscher som har flest Gesäller och 
Mästare och många av medlemsföre-
tagen har ett flertal anställda med både 
Mästarbrev och Gesällbrev samt även 
så kallade tredjepartscertifikat. SLRs 

Auktorisation innebär bland annat att 
det ska finnas yrkesbevis, utbildning 
på produkter samt att medlem förbin-
der sig till förbundets etiska regler. 

Allt för att säkerhetskunden ska 
känna trygghet i att arbetet blir korrekt 
utfört och med minimal risk för pro-
blem.

En av de senaste i raden av Mästa-
re är Kaj Sjöberg på Alingsås Lås & 
Larmservice. Under ”pompa och ståt” 
mottog Kaj sitt Mästarbrev i yrket på 
Gräfsnäs slottsruin i Alingsås.

Och en av våra senaste Gesäller är 
Jonny Sandin, från Luleå Låskonsult.

Gesällbrev i Låssmedsyrket utdela-
des till Jonny under Företagarna års-
möte i Luleå den 12 mars på Clarion 
Hotel Sense i Luleå.   n

Kunderna har tröttnat på fusket



KRYSSET

Var med & tävla Vinnarna och lösningen till nr 1-2014

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

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

Under det sista året har arbete pågått med ytter-
ligare en bok, och denna gång är ämnet Inbrotts-
larm. Denna bok är ett helsvenskt projekt, (de två 
tidigare böckerna bygger på underlag från Norska 
Låssmedsförbundets läroböcker). Boken Inbrotts-
larm med 180 sidor rikt illustrerad text, tar ett sam-
lat grepp om allt från lagar och regelverk till teknik 
och utförande. 

Lärobok i låsteknik

lärobok i låsteknik
Lärobok i larmteknik

Nu är 3:e boken här!

SLRs läroböcker – ett
måste för den vetgirige!

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

Beställ boken redan i dag!

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

Så gör du:
Lös krysset ovan. Mejla svarsraden i de blå fälten tillsam-
mans med ditt namn, adress och mejladress till: 
info@slr.se. I ärendefältet i mejlet skriver du Kryss 2/2014. 

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

Den 1 augusti är sista tävlingsdag. Lösningen och vinnarna 
presenteras i nästa nummer av Säkerhetsinstallatören.

Stort grattis säger 
vill följande tre som 
får varsin Trisslott:
Marianne Nilsson 
Sundsvall, Saimi 
Degerfalk Arjeplog,
Izudin Halilovic
Mölnlycke.

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

SLR
Transportvägen 9
117 43 STOCKHOLM

EvvaSalto Access levererar en komplett produktportfölj 
inom beslag och säkerhetsprodukter i och omkring dörren. 
Vi har återförsäljare över hela Sverige och våra varumärken 
inkluderar Evva, Salto och d line.

EvvaSalto Access 
produktportfölj

• Rikstäckande verksamhet – från norr till söder

• Projektering av kompletta dörrmiljöer

• Arkitekt- och kundsupport

• Diplomerad utbildning i EvvaSalto Academy

Kontakta oss för mer information:

www.evvasalto.se | 08-555 982 00


