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Nu är vårt intelligenta
låssystem ännu smartare

Patent sökt
på nyckel och
cylinder till

2033

Det optimala låssystemet är nu ännu
bättre! Kaba experT pluS låssystem
håller högsta kvalitet och har nytt
patent sökt till 2033. Den vändbara nyckeln i kombination med den
tekniska precisionen i cylindern ger
oöverträffadsäkerhetochlivslängd.
Självklart kan Kaba experT pluS
integreras med alla våra elektroniska
lås- och passagesystem. Vi ger dig en
experT i dörren – på riktigt!

kaba.se

LEDAREN Mats Moberg
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Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, är
en rikstäckande organisation för
låsmästare från Trelleborg till
Kiruna. SLR har 149 medlemsföretag med 49 filialer och totalt
198 säkerhetsbutiker spridda
över hela landet.
SLR är anslutet till SWESEC
(Svenska Säkerhetsföretag), European Locksmith Federation samt
Företagarnas Riksorganisation.
SLR bildades 1955 och har i samarbete med bland annat Svenska
Stöldskyddsföreningen, SSF,
och Svensk Brand och Säkerhetscertifiering, SBSC, utarbetat
regelverk och krav för auktorisation samt tredjepartscertifiering
av verksamheten.
SÄKERHET I HEMMET
Som privatkonsument får du massor 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 erfarna låssmeders
gedigna kunskaper inom säkerhetsområdet.

Bara två procent av alla inbrott
klaras upp – men det finns lösningar!

I

ngen munter läsning för
alla som drabbas av ett
inbrott och en uppklarningssiffra som dessvärre
varit låg under en lång
tid. Att bli drabbad av ett
inbrott, i hemmet eller på
företaget, är inte ovanligt
men det finns åtgärder som
försvårar för gärningsmännen.
Ett gott mekaniskt inbrottsskydd utgör alltid
grunden för att skydda
objekt och fastigheter.
Mekaniskt skydd i kombination med elektronisk
övervakning som till exempel inbrottslarm och/
eller kameraövervakning
stärker ytterligare inbrottsskyddet.
De inbrottsskyddande
dörrar (säkerhetsdörrar)
som i dag finns att tillgå är
mycket stabila och svåra
att forcera om de monterats rätt. Men se upp för
”billiga” kopior! Inte alla
de inbrottsskyddande dörrar som finns på marknaden uppfyller de krav som
vi i Sverige anser som
nödvändiga.
Begreppet Godkänd Låsenhet är ett väletablerat begrepp
bland försäkringsbolag och kravställare.
Det innebär att låset klarar de minimikrav som man ska ställa
på sitt lås. En dörr klassad enligt standarden SS-EN 1627 har,
som vi nämnt i tidigare artiklar, inte alltid en Godkänd låsenhet som ”standardlås”. Kontrollera därför alltid vilket lås som
medföljer dörren och kräv att det minst uppfyller klass 3 enligt
SSF 3522.
Det finns nu en möjlighet för dörrfabrikanter att klassa sina
produkter enligt den nya normen SSF 1078 – Inbrottsskyddande
dörrar. Dörrar klassade enligt denna norm följer skyddsklasserna
i SSF 200 så att till exempel en dörr i klass 2 används i en miljö
där skyddsklass 2 krävs. Dörrar klassade enligt SSF 1078 är alltid försedda med minst en Godkänd låsenhet.
Notera att klassningsstandarden för låsenheter nu har bytt beteckning från SS 3522 till SSF 3522. Den nya SSF 3522 har nu
utökats med fler klasser samt medger även att mekaniska flerpunktslås, elektriskt manövrerade lås och slutbleck samt mekatronikcylindrar nu kan klassas.
I den äldre SS 3522 var detta inte möjligt då den standarden endast gällde för mekaniska produkter. Elektroniska lås, slutbleck
och cylindrar ökar konstant i användning och det är nu glädjande
att det äntligen går att prova och klassa dessa produkter.
En annan viktig nyhet i SSF 3522 är möjligheten till att klassa
lås avsedda att använda där man har krav på både inbrottsskydd
och utrymning.
Den nya klassen 2B ger i princip ett dörrlås där utsidan motsvarar ett inbrottsskydd enligt Godkänd låsenhet samtidigt som
det från insidan är möjligt att utrymma genom användning av
ett klassificerat utrymningsbeslag. OBS! denna lösning kräver
en överenskommelse med kravställare/försäkringsbolag innan
användning.
Med anledning av de förändringar som nu trätt i kraft startar

SLR, SEM Group (tillverkare och leverantörer) samt SSF (Stöldskyddsföreningen) en
riksomfattande utbildningssatsning.
Utbildningen i den
nya SSF 3522 är något
som berör alla, kravställare, arkitekter, tillverkare
installatörer,
brukare med flera.
En bred insikt i de nya
reglerna är grundförutsättning för att rätt produkter används på rätt
plats och att lagar, regler
och krav som ställts på
dörrmiljön uppfylls.
Normer och standarder inom inbrottsområdet i Sverige är resultatet
av ett samarbete mellan
myndigheter, kravställare, tillverkare, installatörer med flera och har
därmed stark förankring
och bygger på mycket
fakta.
Om alla parter har insikt i och förstår vikten
av dessa normer och
standarder kan vi kanske
snabbt vända den tråkiga
trenden med allt fler inbrott i kommersiella- och privata
objekt. Då borde polisen få mer tid till att utreda och
klara upp inbrott och vi skulle kanske få en tvåsiffrig
uppklarningsprocent i stället!

"Nu startar SLR, SEM Group (tillverkare och leverantörer) samt SSF
Stöldskyddsföreningen en riksomfattande utbildningssatsning"

Ha en skön och säker sommar!
Mats Moberg

www.prodib.se

SILCA OPTIKA LIGHT

- Profilavläsningsmaskinen som snabbt
hittar profilen på din nyckel.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET Benny Jansson

SLR får gehör för krav på rätt
att begära registerutdrag!

V

årt arbete med att säkerställa den framtida
möjligheten för låssmeder att utföra vandelskontroll har gett resultat! Enligt regeringens
utredning (2014:48) med förslag till ny lag ska inga
undantag medges, inte ens för låssmeder.
SLR har via remissvar, debattartiklar med mera
påtalat orimligheten i detta. Det är grundläggande
för oss att medlemmarnas kunder, såväl företag som
individ, ska kunna känna en optimal trygghet och minimal risk. För oss är det en självklarhet att kunden
kan förvänta sig kontrollerad vandel.
Undertecknad har haft ett möte med statssekreterare Inger Wennemo på Arbetsmarknadsdepartementet som handlägger det nya lagförslaget om förbud
mot registerutdrag i arbetslivet. Utöver presentation
av SLR och redogörelse för vår begäran lämnades
även en presentation av den modell som man använder i Finland där man nu i ny lag skärper kraven på
säkerhetsinstallatörer.

www.prodib.se

SILCA UNOCODE 199

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

Statsekreteraren var mycket väl påläst och hade
tagit del av debatten och våra debattartiklar. Regeringen har för avsikt att gå fram med lagförslaget under innevarande år. Till vår stora glädje anammar de
vår begäran och har påbörjat beredning för hur man
lagtekniskt ska lösa ett undantag för låssmederna.
Denna del handläggs av Justitiedepartementet och
vi fick även information att det är inrikesminister
Anders Ygeman som är ansvarig för denna del. Jag
har nu även skrivit ett brev dit, där SLR erbjuder sig
att komma med förslag och synpunkter på lösningar
av ett författningsenligt undantag. En nöt vi har att
knäcka är hur man definierar vem som är låssmed
med rätt att begära utdrag.

Kompetensförsörjning

När jag ändå var på Arbetsmarknadsdepartementet
passade jag på att lyfta lite utbildningsfrågor. Vi från
SLRs sida ser gärna att former skapades för omskolning av vuxna (vuxenlärling) med mera. Vi fick
tips om att det finns en utredning (yrkesprogramutredningen) som bland annat berör dessa frågor och
fick rådet att ta kontakt med utredaren Amelie von
Zweigbergk.
SLR har nu kontakt med utredningen som jobbar
med att ta fram ett förslag gällande branschskolor för
bristyrken. Via intresseanmälan och enkät till utredningen fick undertecknad och Jan Thörner nyligen
möjlighet att besöka Regeringskansliet och utredningen där man presenterade hur långt man kommit
hittills och där man även ville ha frågor och synpunkter, men inte minst preliminärt besked om vilka
branscher som är intresserade av att medverka.
Det preliminära förslaget till branschskolor bygger
på att ge möjlighet att man från olika utbildningsvägar till exempel gymnasium, yrkesvux, yrkesintroduktionsanställningar, lärlingar, trainee med mera
kommer till branschskolan (internat) under en fyraveckorsperiod per termin. Låssmedsyrkena passar
väl in på de kriterier för bristyrken som utredningen
satt upp och SLR har nu anmält intresse för fortsatt
medverkan för att utreda förutsättningarna.
Med oss i ryggen har vi Industriarbetsgivarna
(Svemek) som förordat oss och stödjer oss som
bransch att medverka i projektet.
Att säkra framtida kompetensförsörjning är en

"Att säkra framtida
kompetensförsörjning
är en av SLRs absolut
viktigaste och
prioriterade frågor."
av SLRs absolut viktigaste och prioriterade frågor.
I SLRs handlingsplan som antogs på kongressen i
april 2015 är det fokus på dessa frågor med bland
annat beslut om framtagande av en ny strategi och
aktivitetsplan för utbildning och rekrytering.
Förslaget med branschskolor ligger väl i linje med
detta och vi ser fram emot en spännande fortsättning.
Benny Jansson
Förbundsordförande SLR

KASSASKÅPSNYCKELTILLVERKARSPECIALISTEN
Vi tillverkar alla typer av kassaskåpsnycklar. Speciellt Rosengrens nycklar och lås.
Vi utför öppningar och reparationer. Försäljning av nya och begagnade skåp.
Samma expertis under nya flaggor.
Hemsida med begagnade skåp:
www.sesamlas.se

KassasKåpsspecialisten

Första Långgatan 18
413 28 Göteborg
031-380 68 00

www.nokas.se
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UTBILDNING APL

Arbetsplatsförlagda lärandet, APL

Så fungerar samarbetet mellan
handledare och elev på arbetsplatsen
I förra numret av Säkerhetsinstallatören
berättade vi om nyheterna i det arbetsplatsförlagda lärandet, APL. Bland
annat att det numera finns en webbaserad
utbildning för handledare. Men hur
fungerar det i praktiken? Vi besökte
medlemsföretaget Stanley Security i
Skarpnäck utanför Stockholm för att
träffa en elev och en handledare på en
arbetsplats.
text mats moberg | foto mats moberg

Väl på plats träffar vi handledaren Natalie Winter
och eleven Bartek Laberg. Vi stötte även på läraren
Michael Prietzel. Han var på besök för att träffa sin
elev Bartek, som nu är inne på sin sista termin på
Praktiska Gymnasiet i Stockholm, och sin före detta
elev Natalie. Michael var där för att få lite feedback
på hur samarbetet mellan elev och handledare fungerar.
Natalie har varit på Stanley sedan januari och trivs
mycket bra. Via sin gamla skola samt via artikeln i
förra numret av Säkerhetsinstallatören fick hon upp
ögonen för den nya handledarutbildningen och hon
bestämde, tillsammans med sin arbetsgivare, att genomföra utbildningen. Företaget har ofta elever på
praktik och här såg man en möjlighet att ytterligare
förbättra kvaliteten på praktiktiden för eleverna.
Natalie anmälde sig till Skolverkets interaktiva
handledarutbildning, en interaktiv utbildning på totalt cirka tio timmar eller cirka två dagar. Utbildningen avslutas med ett test för att se att man uppfattat
allt rätt. Testet är gratis och kan göras om hur många
gånger som helst.

Först i landet

Natalie var en av de första i landet som hoppade på
denna utbildning.
– Jag vill verkligen rekommendera utbildningen.
Den ger en jättebra grund för att handleda på ett
bra sätt. En god planering för vilka arbetsuppgifter
praktikanten ska genomföra är mycket viktigt samt
att bedöma varje elev individuellt så att rätt inlärningspedagogik används. Man måste anpassa handledningen efter elevens förutsättningar, och allt detta
lär man sig i handledarutbildningen, säger Natalie.
– Kursen ger möjlighet till att repetera och gå tillbaka i materialet för att studera de olika avsnitten
igen. Jättebra om man är osäker på något eller glömt
bort något, säger Natalie.
Om man genomför de fyra modulerna i kursen
samt även fördjupningsdelen så får man ett diplom
som bevis på sin utbildning. Natalie visar stolt upp
sitt diplom när vi tar fram kameran för att ta några
bilder.

Dags för examen

Nu är Natalie handledare åt Bartek som gör sin sista
praktikperiod innan examen.
– Jag tycker det fungerar jättebra, säger Bartek.
Jag är på Stanley tre dagar i veckan. Natalie kollar

UPPFÖLJNING. Michael Prietzel, lärare på Praktiska i Stockholm, Natalie Winter (med sitt handledarbevis) och Bartek
Laberg.

och förbereder de uppgifter som jag ska göra och
vilka ute-jobb jag ska vara med på. Natalie har också
koll på vilka olika tekniker som ska gås igenom när
jag är på praktiken. Jag har en montör som fungerar
som min mentor och som jag oftast följer med ut på
jobb, men det blir även en hel del tjänst i butiken.

Ständig uppföljning

Arbetsgivaren bestämmer hur mycket och när
eleven ska vara på skolan, minimikravet är dock
att det ska genomföras minst 50 procent praktik
under de tre utbildningsåren. Ofta sker praktiken på
ett och samma företag men det är helt fritt att byta
under perioden. Under praktiktiden är det en ständig
uppföljning av elevens framsteg och utveckling
och där avslöjas också vad som eventuellt behöver
tränas mer på.
– Natalie är den första handledaren i Stockholm
som genomgått Skolverkets godkända handledarutbildning. Det här ger nu en bra och nyttig feedback
till skolan på hur det hela fungerar, säger Michael.
Många gånger tror företaget att det ska bli en belastning med en elev men ganska snart inser de flesta
att det faktiskt blir en tillgång och att det även kan
leda till en anställning på företaget. I Lärlingssystemet finns inga krav på anställningsavtal eller andra
bindningar. Eleven kan efter praktik få anställning
på företaget eller annars söka arbete på annat ställe.
Natalie tycker att det är jätteroligt och utvecklande
att vara handledare och rekommenderar varmt andra
att gå handledarutbildningen och att ta emot elever.

– Det finns många före detta elever ute på företagen och många av dem kan bli utmärkta handledare
då deras egna erfarenhet från skola och praktik är
mycket värdefull, avslutar Natalie.

Bidrag till företaget

För elever på APL som går ”lärling” (minst 50 procent praktik) är det möjligt för företaget att få
23 750 kronor i ersättning per elev och termin (vissa
villkor finns runt ersättningen) och om företaget har
en utbildad handledare som genomgått alla steg i
utbildningen så utgår ytterligare upp till 5 000 kronor
i stadsbidrag.
n

SAMARBETE. Handledare och elev i gott samarbete.
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FÖRETAGET KABA AB

Framtidsmål och fulla orderböcker!

VD. Dan Wikström, VD KABA AB.

NYA MEDARBETARE. Anders Johansson, ny logistikchef sedan december, och Anders Berghagen, ny försäljning- och
marknadsdirektör sedan januari.

NY I LEDNINGEN. Anders Berghagen, ny försäljnings- och
marknadsdirektör på KABA AB.

lag och order från Danmark går direkt till Eskilstuna
som tar hand om hela flödet.
– KABA AB har nu hand om Sverige och Finland,
i Norge är det en egen region där KABA MöllerUndall byggt upp ett återförsäljarnät som servar kunder
över hela landet.

tigt att följa kund och system över hela livscykeln.
Vi måste därför också anpassa vår egen verksamhet
eftersom vi ständigt förändrar våra produktområden
och våra erbjudanden utifrån marknadens behov.
– Men marknaden för traditionella lås och nycklar
ökar också, trots all ny teknik.

I Årsta har det hänt en del sedan sist. De tidigare
tomma kontorsytorna är nu fyllda och det sjuder av
liv i korridorerna.
– Vi har ett stort tryck nu och orderböckerna är
välfyllda, det kan bli aktuellt med fler nyanställningar då vi inte ser någon avmattning i orderingången,
säger Dan. Allt mer komplexa säkerhetslösningar
kräver att vi utvecklar vår egen organisation så att
service, support och utbildningar följer med i den allt
snabbare ”IT-intensifieringen” som nu pågår.
– Vi har i januari i år anställt två nya medarbetare
på helt nya positioner som enbart arbetar med att anpassa oss efter de nya förutsättningar som nu råder.
Anders Johansson, ny logistikchef (Supply Chain
Manager), och Anders Berghagen, ny försäljningsoch marknadsdirektör.

– Det är inte alltid det går att uppnå alla krav med
elektroniska produkter. Det finns många områden
där de fysiska systemen alltid kommer att ha sin naturliga plats och vara bästa val, säger Dan.
– Vi ser att det ibland kan finnas säkerhetsrisker med
elektroniska system, inte minst i debatten nu där media avslöjat säkerhetsluckor i IT-baserade system.
Det gäller att ständigt uppdatera sina system för att
undvika till exempel industrispionage och oönskade
intrång i systemen. 			
n

På företaget KABA AB har man inte legat
på latsidan sedan Säkerhetsinstallatören
var på besök för snart två år sedan. Här
har man satsat fullt ut i nya lokaler, med
ny personal och ny organisation. Och
trycket är stort och orderböckerna fulla.
text mats moberg | foto mats moberg

I augusti 2013 besökte vi VD-n Dan Wikström och
KABA AB i de då alldeles nya lokalerna på Byängsvägen 22 i Årsta Park, strax söder om Stockholm
City. Sedan dess har det hänt en hel del och vi får
en pratstund med Dan Wikström och Anders Berghagen, som är nyanställd på posten som försäljningsoch marknadsdirektör.
2011 köpte moderbolaget KABA AG det norska
bolaget Möller Undal Group där det svenska företaget DeJong ingick.
– DeJongs produktportfölj som bland annat innehöll låskistor, dörr- och fönsterautomatik samt dörrbeslag kompletterade Kabas utbud perfekt. Möjlighet att erbjuda marknaden heltäckande lösningar
breddar kundunderlaget och ligger helt i linje med
Kabas tillväxtstrategi för den nordiska marknaden,
säger Dan.
Under 2013 genomfördes det sista i sammanslagningen med DeJong och man passade då även på att
byta affärssystem. I augusti 2013 flyttade man även
in i nya lokaler i Stockholm som nämnts ovan. Under 2014 färdigställdes ombyggnaden av lokalerna i
Eskilstuna så att man fick logistik, lager och produktion på ett ställe. Eskilstuna är också produktservicecenter och samordnare av logistiken för KABA Danmark, KAD. Lager, cylinder- och nyckeltillverkning
som tidigare låg i Danmark är nu flyttat till Eskilstuna. I Danmark har man byggt upp ett nytt säljbo6
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– Vi arbetar bland annat med integrering, försäljning och leverans till större komplexa projekt, säger
Anders. På flygplatser och andra större objekt är det
i dag en blandning av fysiska och mjukvarubaserade
säkerhetslösningar som ska kopplas samman för att
nå avsedd skyddsnivå och komfort.
Man måste vara med hela vägen i projekten, från
planering till produktval, installation och service och
underhåll av installerade system, menar Anders.
– Vi måste också ständigt utbilda användare och
installatörer för att systemen ska fungera enligt kundens önskan. Många glömmer dessvärre att även ta
hand om kunden och kundenssystem efter installation och överlämning. I dag är det minst lika vik-

Världsledande med
verksamhet i 60 länder
b Kaba AB ingår i Kaba Group med verksamhet i drygt

60 länder och är ett av världens ledande företag inom
lås- och säkerhetssystem. Företagets produkter finns
installerade världen över i exempelvis flygplatser, banker, universitet, sjukhus, idrottsarenor och en rad andra
miljöer. Produktutbudet består av allt från mekaniska
lås till integrerade system för passage, tid och säkerhet.

1846 startades firman E.A. Naesman med bland annat
låstillverkning. August Ståhlberg övertog E.A. Naesmans låsfabrik år 1881 och firmanamnet ändrades till
E.A. Naesman & Co. Han utvecklade företaget och år
1894 ombildades det till aktiebolag under namnet Låsfabriks Aktiebolaget E.A Naesman & Co. Bolaget köptes
upp 1985 och heter numera Kaba AB.
Unican Luxembourg SA äger KABA Group där KABA AB
ingår. KABA AB har 65 anställda.

Batteridrivet kodlås för
inner- och ytterdörrar

NoKey force
NoKey force från RCO Security är en ny serie kodlås i fyra modeller som erbjuder smidig passage
både på företaget och i hemmet. NoKey force är
mycket enkelt att montera på exempelvis kontorsdörrar, datarum, arkiv och lager som har en
modulkista enligt nordisk standard.
LÅNG BATTERITID
Kodlåset använder sig av vanliga AA-batterier som
har väldigt lång livslängd – cirka tre år räknat på
hundra öppningar om dagen.
PASSAR ÄVEN HEMMA
NoKey force kan även monteras på villa- eller
lägenhetsdörrar och kompletteras då med cylinder
och hemma/borta-säker funktion.
HÖG KVALITET
NoKey force är en svensk produkt anpassad för
nordiska förhållanden där både utveckling och
konstruktion sker i Järfälla i Stockholm.

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

"Vi funderar på tvåskift för att

VÄXANDE VERKSAMHET. Robert och Thomas med några av alla de hänglås som man producerar i fabriken i Eskilstuna.

Thomas och Robert har fullt upp i den
gamla anrika fabriken vid Eskilstunaån.
Här växer verksamheten, produktportföljen och antalet kunder och man har snart
nått maxkapacitet på vad de 13 anställda
hinner producera.

materialkostnader.
– Närheten till våra leverantörer samt de duktiga
medarbetarna i vår egna verktygsavdelning innebär också att det är enkelt och smidigt att diskutera
produktutvecklingsfrågor samt att prova olika idéer
gällande till exempel materialfrågor, ytbehandlingsoch härdningsprocesser, säger Robert.

– Ja, vi börjar få problem med att klara produktions- Att man lyckats med materialval och härdning vitakten med enskiftsdrift i fabriken och vi börjar titta sade sig inte minst när de tog med sina produkter till
på möjligheterna för att gå över på tvåskift, säger England för att utsätta dem för provning enligt den
Thomas Eriksson, VD & Marknadschef på Anchor tuffa provningsnormen LPS 1654 som är en av de
Lås. Thomas har nu snart tre år som VD på företa- normer som ingår i klassningsget och alla pusselbitar börjar falla på plats gällande system enligt LPS 1175.
produktutveckling och marknad.
LPS 1175 är en speciell
I förra artikeln om Anchor Lås skrev vi ”Made in klassningsstandard framSweden” i rubriken och det är alltjämt ledstjärnan för
Thomas och delägaren Robert Fredriksson, vice
VD och produktchef.
– Jag tycker det är otroligt viktigt att vi
behåller yrkeskunnandet i Sverige, allt för
många kunskaper går förlorade om all produktion flyttar utomlands. Kvalitet och
snabba beslutsvägar är nyckeln för att lyckas
och med all produktion och alla leverantörer
i närområdet kan vi snabbt genomföra ändringar och snabbt korrigera eventuella problem. Det är ett jätteläge nu för svensk industri med vår relativt billiga krona och låga 840 hänglåset.
802-2 Oval.
8
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tagen för att bestämma det fysiska inbrottsskyddet
på byggnader och byggnadens motstånd mot angreppsförsök. Verktygslådan (vilka verktyg som får
användas vid provningen) och angreppstiderna är i
de högre klasserna mycket tuffa. Standarden har fått
stor användning i England på grund av de terroristhot som man lever under och man ser nu över till
exempel vattenverk och kraftstationer och uppgraderar säkerheten kraftigt för att förebygga eventuella
attacker.
LPS 1654 är speciellt framtagen för den engelska
marknaden för provning av hänglås. Man ansåg att
kraven i EN 12320 var för låga och inte stämde med
klassifiseringssystemet enligt LPS 1175. I Sverige
har vi liknande synsätt och här har vi normen SSF
014 som bygger på SS-EN 12320 men med tillägg
av bland annat dyrknings- och manipulationskrav.
Anchors hänglås klarade uppgiften galant
och Thomas och Robert fick ett kvitto
på att deras konstruktionsidéer fungerar i mycket hårda tester.
I februari i år presenterade de hänglåset Anchor 802-2 Oval för ovalcylinder, klassad i klass 2 enligt SSFN
014 och SS-EN 12320. Hänglåset
finns att tillgå i tre olika versioner,
standard, självlåsande och som väderskyddad med integrerade bygel-

A422

klara trycket"

CLIQ® för
explosiv miljö

SLIPAT. Automatiserad slipning av hänglåshus.

VIDAREUTVECKLAT. Klass 4-hänglåset med Eskilstunaån i bakgrunden.

tätningar. Hänglåset finns med bygelhöjd 25 mm, 60 mm eller 110 mm.
Anchor har nu hänglås för ovalcylindrar intygade i klass 2, 3 och 4 enligt
SSFN 014.
Anchor 840-4 Oval – Klass 4 Hänglås för ovalcylinder, har också vidareutvecklats så att det nu passar de allra
flesta ovalcylindrar på marknaden.
Cylindrar som tidigare krävt specialtäckbrickor som till exempel Kaba,
Dorma och MulTlock kan nu monteras
i ett standard hänglås. Låset är också
anpassat så att längre cylindrar som
till exempel ASSA 700-cylindrar går i
utan problem.
– Vi har bland annat tagit fram en ny
täckbricka med runt hål för att klara
ovalcylindrar med både vertikalt och
horisontalt uttagsläge och så har vi satt
dit en fjädrande regeltapp för att klara
skillnader i längd på ovalcylindrar.
Det är full fart i fabriken i Eskilstuna
och man planerar nu ytterligare förstärkning i maskinparken.
– Vi investerade nyligen i en ny robot
för slipning av ämnen. Med två robotar
har vi fått ett betydligt bättre flöde i fa-

briken. Nästa investering vi planerar är
några nya CNC-maskiner för att klara
efterfrågan.
Försäljningen ökade med 10 procent
2014 och första kvartalet 2015 har gått
ännu bättre.
– Vi har en stor försäljning även utanför Sverige och cirka 40 procent av
allt vi tillverkar säljs utanför landet.
Nya marknader för oss är Frankrike
och Tyskland som ser mycket lovande
ut och vi tittar även på hur vi ska kunna
bli större på den Norska marknaden.
Thomas och Robert har diskuterat
mycket med låssmeder runt om i landet
för att testa olika idéer samt för få tips
på hur man kan förenkla produkterna.
– Det är mycket viktigt att vi ständigt
utvecklar produkterna och gör dem
enklare att anpassa efter slutkundens
och låssmedens behov. Artikelreducering är något vi arbetar hårt med. Vårt
mål är att kunna erbjuda ett brett produktutbud där produkterna består av ett
fåtal standardiserade komponenter som
passar i så många applikationer som
möjligt, avslutar Thomas. 		
n

Nya ABLOY PROTEC2 CLIQ® klarar ATEXstandard. Det öppnar möjligheter för ett riktigt smart
låssystem i explosiv miljö som till exempel bensinstationer. Du kan naturligtvis få ABLOY PROTEC2
med CLIQ i väderskyddade cylindrar och hänglås.
PROTEC2 – double checked security

www.abloy.se

An ASSA ABLOY Group brand
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FÖRETAGET ASSA

För fem år sedan lanserades den – så

BIld från 2013 på produktionslinan i Eskilstuna. Joakim Spångberg här med Madeleine och Anna.

Säkerhetsinstallatören träffade Joakim
Spångberg, som är Produktchef Cylinder
på ASSA AB, för att höra lite mer.
text mats moberg | foto mats moberg

Annons från 1950.

Annons från 2010.
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2010 premiärvisades den nya låscylindern d12.
Innan den släpptes till marknaden hade den genomgått omfattande tester och prov hos återförsäljare.
Något som burit frukt då den mottagits mycket positivt. Antalet tillverkade d12-cylindrar passerade
2013 den gamla trotjänaren 700-cylindern. 700-cylindern kom ut på marknaden för första gången
1947! När den stod på topp såldes det cirka 1,2 miljoner cylindrar per år i Skandinavien. Nu är det inte
stopp på försäljningen av 700 bara för att d12 finns.
Nej, många vill fortfarande ha 700.
– Vi har ännu inte kunnat sätta någon bortre gräns
för när vi ska sluta tillverka 700 då det finns otaliga
dörrmiljöer där produkten ännu används, säger Joakim Spångberg.
Arbetet med d12 startade 2008 då man på ASSA
ansåg att det behövdes en ny och modernare plattform att bygga framtida teknologier på. 700-plattformen hade under de nästan 60 år som den funnits moderniserats och ändrats ett otal gånger men cylindern
var inte konstruerad för att möta moderna angreppsmetoder som till exempel ”Key Bumping” eller dagens krav på kopieringsskydd. (Då internet blev allt
mer använt av allmänheten i mitten av 1990-talet har
det blivit allt enklare att via filmer med mera blixtsnabbt sprida olika angreppsmetoder). Dessutom har
andra aktörer under åren kopierat cylinderkonceptet
så att det numera finns en uppsjö av liknande produkter på marknaden. Namnet d12 kommer av att
nyckelhålet är format som ett litet d samt att det är

12 nedskärningar på nyckeln.
– Den patenterade d12-plattformen medger, till
skillnad mot 700-cylindern, att olika säkerhetsnivåer kan erbjudas. d12-plattformen gav också
möjlighet till att flera olika funktionscylindrar
kunde tas fram, till exempel Postfackcylinder, Eurocylinder och den så kallade Vingacylindern och
allt detta utan att nämnvärt förändra prisbilden i
förhållande till 700-cylindern, säger Joakim.
– Det finns fyra varianter av d12, i två olika familjer. 1200-modellen (kopieringsskyddade, med
eller utan borrskydd) och 1300-modellen (ej kopieringsskyddade, med eller utan borrskydd).
– Under arbetet med att ta fram d12 låg fokus på
kvalitet. Det var mycket som skulle provas då vi
bland annat införde en helt ny stiftform (mejselformade stift) som provades i alla tänkbara miljöer, på
västkusten med saltstänk och fukt, i gruvmiljöer och
extrem kyla. Genom egna tester och en intensiv kontakt med utvalda låssmeder/återförsäljare, som under
lång tid fick prova produkten, nådde vi kvalitetsmålet. Vid lanseringen 2010 visste vi att produkten var
stabil och att det inte skulle bli några allvarliga kvalitetsproblem när vi rullade ut produkten på bred front.
Vi haft mycket få reklamationer. Användare och kunder är mycket nöjda.
De var även snabba med att uppdatera alla ”låspaket” så att bland annat bygg- och järnhandelns
låssortiment också hängde med och nu, fem år senare, är produkten större än 700-serien och spridd
över hela Skandinavien.
Det är enbart licenserade återförsäljare (låssmeder)
som får och kan göra kopior på nycklar till d12.
Under SLRs utbildningsdagar i januari passade
vi på att fråga några av SLRs medlemmar om deras syn på d12:

gick det för d12-cylindern

d12 skyddat mot angrepp

• Ingår i av försäkringsbolag ”godkänd låsenhet”.
• Angreppsskyddad.
• Dyrk- och manipulationsskyddad.
• Stiftcylinder med 6 spärrelement.
• Kombineras med ASSAs hänglåssortiment.

www.prodib.se

SILCA 399 PLUS

Åke Överström Järfälla Lås.

Mikael Asperholm Södra Vägens Låsservice.

Åke Överström på Järfälla Lås säger:
– Bra att d12 prismässigt är i samma segment som
700. d12 har också en smidig gång, mycket bättre än
gamla 700. Cylindern är uppskattad bland kunderna
och jag rekommenderar att alla kollegor går över till
d12 då den enbart kan tillverkas av licenserade låssmeder. Det blir mycket bättre säkerhet då det förhindrar olovlig kopiering. På minussidan tycker jag
att det är lite onödigt krångligt med data som inte
finns lagrat i vissa nyckelmaskiner.

Mikael Asperholm säger:
– Bra att den enbart är för licenserade låssmed så
att kunden känner sig säkrare. Det kunde vara en
större prisskillnad mellan d12 och 700 då den är så
pass mycket bättre. Det är bra att kunden kommer till
oss för att göra nycklar då vi samtidigt kan rådgöra
med dem även i andra säkerhetsfrågor, frågor som de
inte kan få svar på hos bygghandlaren eller i ”klackbaren”. De som ännu inte gått över till d12 bör göra
det, speciellt ur säkerhetssynpunkt för kunden.
n

30
PR ELOAD

40
PRELOAD

90
PRELOAD

- Datorstyrd nyckelfräsmakin för cylinder,
bil, mc och båtnycklar.

92
PR ELOAD

60
SILENT

STEP elslutbleck, marknadens bredaste sortiment
MED ELSLUTBLECK FRÅN STEP får du marknadens bredaste sortiment. Du klarar över 100 olika

dörrfunktioner, och kan anpassa din lösning perfekt till dagens krav på tillgänglighet, säkerhet,
utrymning och brandkrav. Oavsett situation kan du vara säker på att det fungerar. Läs mer om våra
lösningar på www.steplock.se.
Stendals El AB
Signalistgatan 17, SE-721 31 Västerås, Sweden | Telephone: +46 21-18 97 50
Telefax: +46 21-13 01 69 | E-mail: postmaster@steab.se | Internet: www.steplock.se
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FÖRETAGET BANDIT SVERIGE AB

"Vi har nya produktidéer men

I NYA LOKALER. Göran och Peder i det hemtrevliga kontoret i Jordbro.

Senast vi hälsade på Peder Nilsson och
Göran Malmeflod höll de till på Farsta Lås
i Farsta, i södra delarna av Stockholm.
Sedan hösten 2014 hittar vi i stället de
två kompanjonerna i Jordbro, som ligger i Haninge kommun på Södertörn. Där
driver de nu företaget Bandit Sverige AB.
I rymliga lokaler i ett industriområde i
Jordbro har de verkstad, kontor, utbildningslokal/demolokal och lager.
text mats moberg | foto mats moberg

Namnet Bandit kommer från det belgiska företaget
Bandit som 1992 började tillverka dimgeneratorer.
Nu är Bandit ett av de största märkena på marknaden
och produkterna säljs och installeras över hela världen. Peder och Göran startade 2013 bolaget Bandit
Sverige AB med adress Dåntorpsvägen 33 i Jordbro
och har, förutom dimgeneratorer, även låsprodukter
att erbjuda sina säkerhetskunder.
Den nyskapande kodcylindern Myloq som introducerades i slutet på 2011 ägs numera av Peder och
Göran samt även produkten CoinCode som tidigare
fanns i Assa ABs ägo.
– Vi installerade en hel del Myloq under tiden
vi hade Farsta Lås och både vi och kunderna var
mycket nöjda med kvaliteten och funktionen. När så
möjligheten gavs till att ta över produkten tvekade vi
inte, säger Peder.
– Vi tillverkar och levererar själva och årstakten är
nu cirka 1 500 kodcylindrar. Men inom kort kommer
vi att finnas med i Copiax sortiment och vi hoppas då
att försäljningen kommer att öka.
Myloq kodcylindern fungerar på de flesta cylinderlåsen med regel samt på flerpunktslås tillverkade
och monterade från 1950 och framåt. Kunden behöver bara byta den utvändiga cylindern. I stället för
nyckel har cylindern en knappsats för att öppna.
– Vid leverans medföljer en fabrikskod, kunden
12
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knappar in den koden och väljer sedan en administratörskod. Sedan är det bara att programmera de
olika koder du vill ha, och det går att ha upp till nio
olika koder samtidigt. Det är enkelt att programmera
och lika enkelt att radera koder. Slår du fel kod tre
gånger så låser sig cylindern i tre minuter. Detta kan
du häva om du direkt slår rätta koden två gånger. Vi
använder en sexsiffrig kod för manövrering för att få
hög säkerhet.
Johan Calleberg var den som utvecklade produkten
och startade 2011 företaget Myloq tillsammans med
Jerry Pull, tidigare på ASSA OEM i Eskilstuna, och
Peter Ivarsson, tidigare på FIX AB i Göteborg. 2014
sålde de verksamheten till Peder och Göran.
Johan lade mycket möda på att konstruktionen skulle vara robust och inbrottsskyddad. Kodcylindern är testades på SP (Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut) mot standarderna SS-EN 1303
(Låscylindrar – Krav och provning) samt den då preliminära prSS 3074 (Mekatronikcylinder – Krav och
provning). Johan tog även fram och patenterade en

Produktionsverktygen för Myloq.

del egna tuffa och unika provmetoder bland annat för
dyrkning, vibration, slag, tryckluft och magnetism.
Kodcylindern består av mycket zinkgjutningar och
syrafast rostfritt stål samt några plastdetaljer bland
annat för värmesäkring. Produkten har en härdad
cylinder, vilket försvårar borrning och angrepp, en
spinnande cylinderhylsa (i ett supertufft hemligt specialmaterial) vilket försvårar angrepp med rörtång
samt en frisnurrande låsmekanism.
Skulle man mot förmodan få bort vredet så kommer man ändå inte åt några vitala delar på låset enligt
Peder och Göran.
I sin ursprungsversion är kodcylindern och tastaturen
svartoxiderad men nu kan man få produkten i vilken
färg som helst om man vill. Peder och Göran fick överta
alla produktionsverktygen som nu står i deras lokal.
– Med den här utrustningen kan vi i nuläget montera cirka 80 kompletta cylindrar per dag, säger Peder. Alla komponenter är tillverkade av underleverantörer i Sverige så beslutsvägar och leveranstider
är korta, säger Göran.

vi vill gå försiktigt framåt"

RESULTATET. Rummet efter ca 1 sekund.

LARMET GÅR. Dimgeneratorn startar.

En annan av företagets produkter är alltså CoinCode. CoinCode är en komplett lösning med terminal, webbsystem och mobilappar, som ersätter mynt,
sedlar, nycklar och framförallt krångel med kontanter.
– Vår kodterminal kräver ingen internetanslutning
eller SIM-kort utan fungerar helt offline. Via mobiltelefonen och kodterminalen eller ”molnterminalen”
betalar man enkelt avgiften för greenfee på golfbanan eller hamn- eller ställplatsavgift. Den är också
mycket lämplig för offentliga toaletter, varuautomater eller solarium. Det är nog mest fantasin som sätter gränsen för var den kan användas.
– När betalningen registrerats sänds en temporär
tidsstyrd och krypterad accesskod för att till exempel

öppna dörren till den offentliga toaletten. Accesskoden bygger på en patentsökt teknik kallad mTAC
(Mobile Temporary Access Code).
En smart produkt då det är allt mer sällsynt att man
har kontanter på sig.
Den tredje produkten som Peder och Göran marknadsför är Bandits dimgenerator. Dimgeneratorer
(ska inte förväxlas med rökmaskiner som används
på konserter och teatrar och som bygger på en annan teknik) används i butiker och lokaler där man
snabbt vill förhindra ett pågående inbrott. Sekundsnabbt fylls lokalen av en tjock ogenomtränglig rök
som effektivt förhindrar all sikt. En inbrottstjuv eller

butiksrånare kan inte urskilja något i butiken och får
famlandes försöka hitta tillbaka till utgången utan att
få något värdefullt med sig.
– Vår maskin levererar 28 m3 rök i sekunden och
fyller de flesta utrymmen omedelbart. Den är perfekt
för att täppa till gapet mellan att ett inbrottslarm löst
ut och tills väktare eller polis kommer till platsen,
ibland kan det ta upp till 30 minuter innan någon
finns på plats för en åtgärd. Den kan generera rök
i 18 sekunder åt gången sedan måste den kyla ner i
cirka två minuter innan den är klar för användning
igen. Röken ska vara som tätast mellan 1,5–2 meters
höjd för att få bäst effekt.
Säkerhetsinstallatörens reporter får vara med på en

serie Bremen

serie Lecce

Bremen & Lecce
Attraktiv tvåfärgad design med välbeprövad teknik
HOPPE duraplus® produkter är moderna och funktionella.
Det gäller också på innerdörrhantagen Lecce och Bremen.

HOPPE AG · Östergatan 16 · 434 30 Kungsbacka · Tel. 0300-177 23 · Fax 0300-177 24 · info.nordic@hoppe.com · www.hoppe.com

på alla HOPPE
dörr- och fönsterhandtag!
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➣

FÖRETAGET BANDIT SVERIGE AB

VILKEN LURING! Det är bara golvsockeln som avslöjar att det är fondväggar och inte
riktiga personer eller varor i demorummet.

FÖRVILLANDE LIKT. Otrolig naturtrogna fondväggar omöjligt att skilja från verkligt
skyltfönster.

➣ provkörning i demorummet. Efter 1,5 sekund är det ceptet BANDIT Mobil Entreprenad. Konceptet inne- • Automatisk tillslag visst klockslag eller manuell
cirka 20 kvadratmeter stora rummet fyllt av rök. Det
är omöjligt att se eller urskilja något i rummet. Tur att
det var nära till utgången så att det gick snabbt att lämna rummet. Efter provet ligger röken kvar under en
lång tid trots vädring med korsdrag och frisk vind ute.
– Vi har kunder som är mycket tacksamma för vår
produkt då de undvikit att bli rånade och för att de
haft sina värdefulla varor kvar efter rånförsök.Bland
annat var det ett uppmärksammat rån i Tensta Centrum hösten 2014 där rånarna beväpnade med automatkarbiner, körde in en hjullastare i köpcentret för
att forcera en av butikerna. Vad de inte visste var att
butiken var utrustad med Bandits dimgenerator och
de tvingades avbryta rånet utan att få med sig något
alls, dock blev butiken förstörd av hjullastaren.
Under senhösten 2014 presenterades det nya kon-

bär en rad nya säkerhetslösningar som bland annat
tidiga förlarm, saferoom etablering för till exempel
stöldbegärliga verktyg, sensorer som talar om för
tjuven att han blivit upptäckt innan han ens påbörjat
brottet, samt förstås säkerhetsdimma på det, allt under konceptet Bandit Mobil Entreprenad. Konceptet
bygger på att en säkerhetsanalys utförs samt att säkerheten sedan byggs på med olika moduler beroende på hur objektet ser ut, moduler hyrs sedan under
den tiden man anser att det är nödvändigt.
Konceptet kan användas till exempel vid tillfälligt skydd av olika objekt såsom byggarbetsplatser,
platskontor, utställningar, mässor, säsongsverksamheter och innehåller bland annat:
• Uppkoppling mot larmcentral, med eller utan utryckning.

Öppnar dörrar snyggt,
smidigt och säkert

aktivering.
• Kameradetektorer som registrerar händelseförlopp samt sänder bilder till valfri mobil.
• Inferno siren.
• Extremt hög säkerhet mot falsklarm genom två av
varandra oberoende detektorer.
• Säkerhetsdimma som effektivt skyddar lokalen.
• Tidigt larm, skyddar redan innan tjuven tagit sig in
i lokalen.
Peder och Göran blickar nu framåt och ska under
kommande år fortsätta etableringen som en seriös
aktör på marknaden.
– Vi har lite nya produktidéer men vi vill gå försiktigt fram och sätta kvalitet och service i första rummet
innan vi sätter igång något nytt, avslutar Peder.
n

Säkerheten först.

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
CDVI Sweden
Box 9011
400 91 GÖTEBORG
Tel: 031-760 19 30
cdvi.se
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Med vårt stora urval av säkerhetsprodukter är vi en totalleverantör med allt från säkerhets-,
dokument-, värde- kläd och serverskåp till brandklassade och inbrottsfördröjande skåp.
I sortimentet har vi även flertalet produkter för kontanthantering. Vi har en helhetslösning,
där vi förutom produkterna också erbjuder rådgivning, installation, utbildning och service.

The installer’s choice
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Profsafe AB Box 140 334 23 Anderstorp Tel. 0371-52 32 90
info@profsafe.se www.profsafe.se

SHG SPALTEN

SEM GROUP SPALTEN

Ny informationsbroschyr och nya
ID-kort till SHGs medlemmar

CE-märkning i förhållande
till kvalitetsmärkningar

Svenska högsäkerhetsgruppen, SHG, samlar certifierade värdeförvaringstekniker runt om i Sverige.

Vad betyder de olika märkena
som vi ser på dörrar, lås och
beslag? Det råder en osäkerhet
över vad som gäller och vad
som är krav och vad som visar
på en produkts prestanda. Det
som skapar frågetecken är i
många fall CE-märkning.
Här reder vi ut begreppen.

VÄRDEFÖRVARINGSTEKNIKER

Certifierad
Värdeförvaringstekniker
– Specialister på vapen- och värdefö

rvaring!

När du vill vara riktigt säker

Sektionen, som har ett 70-tal medAnlita en Certifierad
lemmar, beslöt bland annat på sitt
Värdeförvaringstekniker!
årsmöte i Umeå att kommande
årsmöten ska förläggas i samband
med de årliga utbildningsdagarna
i januari på Arlanda stad.
Styrelsen ska också titta på
möjligheten att ytterligare utöka
kursprogrammet för värdeförvaringstekniker.
Ett aktuellt ämne är kurser för
blivande värdeförvaringstekniker, hur ska dessa kurser utformas och vad ska de innehålla?
SHG har under 2014 och unSatsa på en trygg förvaring – läs mer
på www.slr.se
der inledningen av 2015 arbetat
fram en informationsbroschyr
kansli, skicka din anmälan
som nu finns tillgänglig på www.slr.se
till kansli@slr.se
under fliken ”värdeförvaring” och den
SHG deltar nu i en arbetsgrupp med
går även att beställa från SLRs kansli.
berörda myndigheter, certifieringsorEtt ID-kort har också tagits fram för
gan samt normutfärdare för att göra
SHGs medlemmar.
en översyn på bland annat regelverk
Kortet är personligt och visar bland
och samordna utbildningsformerna för
annat att den certifierade värdeförvavärdeförvaringstekniker.
ringsteknikern innehar ett giltigt certiArbetet beräknas vara klart Q1
fikat samt giltighetstiden för certifika2016. 				n
tet. ID-kortet kan beställas från SLRs

CE-märket är EU-kommissionens mär
ke som visar produkters eller systems
egenskaper beskrivna i direktiv eller förordningar är uppfyllda. Det kan
vara CPR – Byggprodukt förordningen,
LVD – Lågspänningsdirektivet eller
EMC – Elektromagnetiskt kompabilitet. Detta för att säkerställa att produkter
beter sig på samma sätt inom EU samt
att de inte innebär fara för människor
och djur när de används på det sätt som
de är avsedda för. CE-märket visar att
ett eller fler av direktiven är uppfyllda.
Det är samma CE-märke oavsett vilken
förordning eller direktiv som avses –
till exempel kan en elmanövrerad beslagsprodukt vara CE-märkt mot CPR
– brand/rökgas och mot EMC.
Som konsument eller beställare behöver man inte fundera på om en produkt
skall vara CE-märkt eller inte eftersom

det inte är en konkurrensegenskap.
Det är tillverkarna eller importören av
produkten som skall säkerställa att berörd produkt är CE-märkt, det vill säga
uppfyller krav enligt EUs förordningar/
direktiv.
Kvalitetsmärkning baserad på standarder eller normer är däremot ett sätt
att visa produktens egenskaper som
konsumenten, användaren eller beställaren har nytta av. Den ger möjlighet
att jämföra produkter, deras egenskaper
och prestanda mot varandra. Är kvalitetsmärket baserat på standarder eller
normer är det tillverkarna som med
samma måttstock anger prestanda för
jämförelse. Exempel på kvalitetsbegrepp är motståndsklassning av dörrar
eller inbrottsskyddande klassning av
låsenheter. Kvalitetsmärken kan till exempel vara certifieringsmärken.
Som tidigare meddelats är nu SSF
3522 – ”Inbrottsskyddande låsenheter
för fast montering – Klassning, krav
och provning” samt den nyreviderade
SSF 200 utg. 5 – ”Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler” publicerade och i samband med detta startar
SEM Group, SLR & SSF Stöldskyddsföreningen kurser i ämnet. Kurserna
kommer att genomföras på rad orter
runt om i landet. 			
n

nya tillskott i vår
motorlåsfamilj
Motorlås

5188
5335
Förenklade motorlås

128
135

ML
ML

Vi har en spännande tjänst ledig för dig som
har ﬂerårig erfarenhet som projektör av lås, låssystem och dörrmiljöer.
Tjänsten innebär projektering av säkerhetslösningar
och låssystem i nära samarbete med våra kunder.
I rollen ingår ansvar för kalkylering, framtagande av systemlösningar, offerter och genomförande av projekt.
Vi erbjuder fördelaktiga villkor och ett fritt och omväxlande
arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Placering Göteborg.
Tillträde enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande.
Vid frågor kontakta Christer Benneklint, tel. 0707-15 26 22
Välkommen med din ansökan till
jobb@safeteam.se

läs mer på safetron.com

Läs mer om tjänsten på www.safeteam.se
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Vi är Sveriges ledande
Alla SLRs medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev och har en bred utbildning och ett gediget
kunnande. Medlemsföretagen finns över hela landet och din närmsta säkerhetspartner hittar du här.
Våra etiska regler och krav på Mästarbrev, garanterar en god service till en mycket hög kvalitet.
Alingsås Lås & Larmservice AB
Låsinväst Svenska AB (filial)
Bergs Låsverkstad AB
Låssmeden AB
Direct Larm & Lås AB
Lås & Slipexperten, AB
LåsTeam AB
Alviks Lås AB
Bromma Lås AB
Täby Danderyds Lås AB (filial)
Certego AB (filial)
Låsmästarna i E-tuna AB
S:t Erik Lås AB (filial)
Certego AB (filial)
Great Security Sverige AB
Wikströms Lås Protectum AB
Vadsbolås AB (filial)
Falu Lås & Nyckelservice AB
Farsta Lås AB
Nyckelkedjan, AB (filial)
Certego AB (filial)
Punctum Lås & Larm AB (filial)
Lås Larmteknik Värmdö AB
Låsab Lås- & Larmservice AB
Låscity i Gävle AB
Lås & Nyckel i Gävle AB
Låstjänst Alarm AB
Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB
Låfa, AB
Låset i Centrum HJK AB
Låsinväst Svenska AB
Låssmeden S Alexandersson AB
Låsspecialisten AB
Majornas Låssmed AB
Martin Mattson & Co Eftr AB
Nokas Låsteknik i Göteborg AB
SafeTeam i Sverige AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Certego AB (filial)
Södra Vägens Låsservice AB
Halmstad Låsservice AB
Lås & Larmspecialisten AT AB
Brandbergens Låshörna AB
Haninge Lås AB
Gränslås Service AB
Låsmekano Säkerhetscenter AB
Lås & Trygghet AB
Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB
Lås-Arne Malmström AB
Aspuddens Lås - Låstjänst HB
Bysmeden Lås AB

ALINGSÅS
ANGERED
BANDHAGEN
BODEN
BORÅS
BORÅS
BORÅS
BROMMA
BROMMA
DANDERYD
ENKÖPING
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
FALKENBERG
FALKENBERG
FALKÖPING
FALUN
FARSTA
FINSPÅNG
FLEN
GNESTA
GUSTAVSBERG
GÄLLIVARE
GÄVLE
GÄVLE
GÄVLE
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
HALMSTAD
HALMSTAD
HANDEN
HANINGE
HAPARANDA
HELSINGBORG
HELSINGBORG
HELSINGBORG
HUDDINGE
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN

www.alas.se
www.lasinvast.se
www.bergslas.se
www.lassmedboden.com
www.directlarm.se
www.lasslip.se
www.lasteam.se
www.alvikslas.se
www.brommalas.se
www.danderydslas.se
www.certego.se
www.stlas.se
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.protectum.nu
www.vadsbo.com
www.falulas.se
www.farstalas.se
www.nyckelkedjan.se
www.certego.se
www.punctumlas.se
www.laslarmteknik.se
www.lasab.se
www.lascity.se
www.nyckel.nu
www.lastjanst-alarm.se
www.gbglas.se
www.lafalas.se
www.lasetgbg.se
www.lasinvast.se
www.lassmeden-sa.se
www.lasspecialisten.com
www.martinmattsson.com
www.nokas.se
www.safeteam.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.sodravagenslas.se
www.halmstad-lasservice.se
www.las-larm.com
www.lashornan.se
www.haningelas.se
www.lasmekano.se
www.las-trygghet.se
www.obergs.com
www.las-arne.se
www.lastjanst.com
www.bysmeden.se

Certifierad anläggarfirma Lås SSF 1040
SLR Auktorisation

Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget
uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt
tagit fram.
Bland annat ska det finnas bevis på yrkeskunskap
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!

Certego AB (filial)
Västberga Lås AB
Nylunds Lås AB
Vällingby Låsservice AB
Hässleholms Låssmed AB
Allans Lås & Larm AB
Sickla Låsteknik AB
Järfälla Låsservice, AB
Norrlås, AB
Yxhage Lås & Europalarm AB (filial)
Yxhage Lås & Europalarm AB
Kalmar Låsservice AB
WB Lås AB
Blekinge Lås & Larmteknik AB
Ekbergs Låsservice eftr AB
Karlskrona Låsservice AB
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
Låsfixarna i Kiruna AB
Bysmeden Lås AB (filial)
Låssmeden i Kramfors AB
Citylåset AB
Certego AB (filial)
Låsmästarn i Värmland AB
Certego AB (filial)
Kungsbacka Låsservice AB
Sotenäs Låsservice AB
Certego AB (filial)
Lerums Lås & Larmservice, AB
Lidingö Lås & Larm AB
Vadsbolås AB (filial)
AB Allmänna Lås i Limhamn
Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB
Lås & Nycklar i Linköping AB
RTS Lås & Larm AB
Certego AB (filial)
Almqvist & Brunskog AB
Luleå Låskonsult, AB
All-Round Låsservice AB
Certego AB (filial)
Låssmeden i Umeå AB (filial)
Bengtssons Låsservice AB
Låscentralen E. Borgström AB
Nokas Lås-Aktuellt, AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Safeteam Lås-Borgström i Malmö AB
Certego AB (filial)
Mälardalens Säkerhetscenter AB
Vadsbolås AB
Säkerhetstjänst i Markaryd AB
Axet Lås i Mjölby AB

Certifierad inbrottslarmfirma

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard som rör
kvalitetsledning 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

HÄGERSTEN
HÄGERSTEN
HÄRNÖSAND
HÄSSELBY
HÄSSLEHOLM
HÖRBY
JOHANNESHOV
JÄRFÄLLA
JÄRFÄLLA
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
KALMAR
KALMAR
KARLSHAMN
KARLSKOGA
KARLSKRONA
KARLSTAD
KATRINEHOLM
KIRUNA
KISTA
KRAMFORS
KRISTIANSTAD
KRISTIANSTAD
KRISTINEHAMN
KUMLA
KUNGSBACKA
KUNGSHAMN
KÖPING
LERUM
LIDINGÖ
LIDKÖPING
LIMHAMN
LINDESBERG
LINKÖPING
LINKÖPING
LINKÖPING
LJUNGBY
LULEÅ
LUND
LUND
LYCKSELE
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MARIEFRED
MARIESTAD
MARKARYD
MJÖLBY

www.certego.se
www.vastbergalas.se
www.nylundslas.se
www.vallingbylas.se
www.hlmlassmed.se
www.allanslas.se
www.sicklalasteknik.se
www.jarfallalasservice.se
www.norrlas.se
www.yxhage.se
www.yxhage.se
www.kalmarlas.se
www.wblas.se
www.blekingelas.se
www.ekbergslas.se
www.kna-las.nu
www.certego.se
www.certego.se
www.lasfixarna.se
www.bysmeden.se
www.lås-smeden.se
www.citylaset.se
www.certego.se
www.lasmastarn.se
www.certego.se
www.kungsbackalas.se
www.sotenaslas.se
www.certego.se
www.lll.se
www.lidingolas.se
www.vadsbo.com
www.allmannalas.se
www.lasochnycklar.se
www.rtslasochlarm.se
www.certego.se
www.almbrun.se
www.lulealaskonsult.se
www.allroundlas.com
www.certego.se
www.lassmeden.com
www.bengtssonslasservice.se
www.lascentralen.se
www.nokas.se
www.safeteam.se
www.lasborgstrom.se
www.certego.se
www.vadsbo.com
www.sakerhetstjanst.se

Certifierad brandlarmsfirma

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 organisationer, samt hur ledningen och förbättringen
av systemet sköts.

säkerhetsföretag!
Certego AB (filial)
Nyckellås AB
Mölndals Låsservice AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
IT Installationsteknik Sverige AB
Nacka Lås & Larm AB
Lås & Nycklar i Norrköping AB
Låssmeden i Norrköping AB
Norrköpings Låsverkstad AB
Nyckelkedjan, AB
Certego AB (filial)
Norrtälje Låsservice AB
Spaak Säkerhet AB
Nybro Lås AB
Punctum Lås & Larm AB (filial)
Södertörns Lås AB
Sjögrens Lås & Brandskydd AB
Låsmekaniska i Piteå AB
Vadsbolås AB (filial)
Stanley Security Sverige AB
Axlås AB (filial)
Vadsbolås AB (filial)
Gerts Lås & Larm AB
Norra Stationen Lås & Larm AB
Schneider Electric Sverige AB
Sollentuna Lås (filial)
Axlås AB (filial)
Råsunda Låsservice AB
Spånga Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Axlås AB (filial)
Axlås AB
Begelås, AB
Brandts Lås & Nyckelservice
Corells Lås AB
Hornsplans Lås AB
Karla Låsservice AB
Kungsholms Låsservice AB
Kungslås AB
Lindells Låsservice AB
LS Svensk Larmteknik AB
Låsborgen AB
Låscentrum AB
Låskompetens i Stockholm AB
Låsmakarna AB
Låsman AB
Låssmeden FGJ AB
Låssnabben AB
Nybergs Lås AB
Punctum Lås & Larm AB (filial)
Punctum Lås & Larm AB (filial)

Certifierad CCTV firma
Vad är FR2000?

MOTALA
MÄRSTA
MÖLNDAL
MÖLNDAL
NACKA
NACKA
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRTÄLJE
NORRTÄLJE
NYBRO
NYKÖPING
NYNÄSHAMN
OSKARSHAMN
PITEÅ
SKARA
SKARPNÄCK
SKÄRHOLMEN
SKÖVDE
SOLLENTUNA
SOLLENTUNA
SOLLENTUNA
SOLLENTUNA
SOLNA
SOLNA
SPÅNGA
STENUNGSUND
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM

www.certego.se
www.molndalslas.se
www.safeteam.se
www.it-s.se
www.nll.nu
www.lasonycklar.se
www.lassmeden.se
www.norrkopingslasverkstad.se
www.nyckelkedjan.se
www.certego.se
www.ntjlas.se
www.spaaksakerhet.se
www.nybrolas.se
www.punctumlas.se
www.sodertornslas.se
www.sjogrenslas.com
www.lasmekaniska.com
www.vadsbo.com
www.stanleysecuritysolutions.se
www.axlas.com
www.vadsbo.com
www.gertslas.se
www.abatronic.se
www.schneider-electric.se
www.vallentunalas.com
www.axlas.com
www.rasundalas.se
www.spangalas.se
www.safeteam.se
www.axlas.com
www.axlas.com
www.begelas.se
www.lasochnyckel.se
www.corellslas.se
www.hornsplanslas.se
www.karlalas.se
www.kungsholmslas.se
www.kunglas.se
www.svensklarmteknik.se
www.lasborgen.se
www.lascentrum.se
www.laskompetens.se
www.lasmakarna.se
www.lasman.se
www.lassnabben.se
www.nybergslas.se
www.punctumlas.se
www.punctumlas.se

ISO 9001 och ISO 14001

I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö i
FR2000 liknande de som ställs i ISO 9001 respektive ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 14001
är internationallt erkända standarder för många
branscher är FR2000 branschanpassat till bland annat Låssmedsföretag och innehåller även lagkraven
på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för
kompetensförsörjning och kravet på en övergripande verksamhetsbeskrivning.

Certifiering

S:t Erik Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Solidlås, AB
Stockholms Låsservice City AB
Storstadens Lås HB
Söderlås vid Ringen AB
Certego AB (filial)
Låspunkten AB
Punctum Lås & Larm AB
Byggbeslag AB, Låsavd.
Lås & Maskinservice AB
Nokas Låsteknik i Göteborg AB (filial)
Axlås AB (filial)
Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial)
Certego AB (filial)
Telge Lås & Nyckel AB
Isgrens Lås AB
Dalek Lås & Larm AB
Tyresö Låsservice AB
Ensta Lås AB
Täby Danderyds Lås AB
Rikstvåans Låsservice AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Perssons Låsservice AB
Låssmeden i Umeå AB
Låskedjan i Umeå AB
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB
Vallentuna Lås AB
Great Security AB (filial)
Great Security AB
Lås & Nyckelservice Vimmerby
Gotlands Glas & Lås AB
Garantilås i Stockholm AB
Puttes Lås & Nyckelservice AB
Låsservice i Värnamo AB
Lundkvist Lås & Nycklar AB
Certego AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Certego AB (filial)
Skåne Lås, AB
Låshuset AB
Axet Låsservice AB
Lås & Säkerhet i Örebro AB
Certego AB (filial)
Låssmeden i Umeå AB (filial)
Övik Låsteknik AB
Gärdin & Persson AB
Låsservice i Mälardalen AB

ISO 9001

FR 2000

Vissa certifieringar avser företag, andra deras ledningssystem 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.

STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STRÄNGNÄS
SUNDBYBERG
SUNDBYBERG
SUNDSVALL
SUNDSVALL
SÄVEDALEN
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
TRELLEBORG
TROLLHÄTTAN
TYRESÖ
TÄBY
TÄBY
UDDEVALLA
UDDEVALLA
ULRICEHAMN
UMEÅ
UMEÅ
UMEÅ
UPPSALA
UTTRAN
VALLENTUNA
VARBERG
VARBERG
VIMMERBY
VISBY
VÄLLINGBY
VÄNERSBORG
VÄRNAMO
VÄSTERÅS
VÄSTERÅS
VÄSTRA FRÖLUNDA
VÄXJÖ
YSTAD
ÄNGELHOLM
ÖREBRO
ÖREBRO
ÖREBRO
ÖRNSKÖLDSVIK
ÖRNSKÖLDSVIK
ÖSTERSUND
ÖSTHAMMAR

www.stlas.se
www.safeteam.se
www.solidlas.se
www.sthlmslas.se
www.storstadenslas.se
www.soderlas.se
www.certego.se
www.laspunkten.se
www.punctumlas.se
www.byggbeslag.se
www.lasomaskin.se
www.nokas.se
www.axlas.com
www.certego.se
www.isgrens.se
www.dalek.se
www.tyresolas.com
www.enstalas.se
www.tabylas.se
www.rikstvaanslas.com
www.safeteam.se
www.lassmeden.com
www.byggbeslag.se
www.certego.se
www.certego.se
www.botkyrkalas.se
www.vallentunalas.se
www.greatsecurity.se
www.greatsecurity.se
www.lasochnyckelservice.se
www.glasolas.se
www.garantilas.se
www.varnamolasservice.se
www.lundkvistlas.se
www.certego.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.skanelas.se
www.lashuset.se
www.axet-las.se
www.lassakerhet.se
www.certego.se
www.lassmeden.com
www.lasteknik.com
www.gardinpersson.se

FÖRETAGET ASSA CONVENTION 2015

VÄLKOMMEN TILL ATEN. VD Urban Doverholt hälsar alla välkomna.

Stor uppslutning när
Assa ordnade event i Grekland
Strax sydväst om Aten i Grekland höll
Assa AB sitt återkommande Assa
Convention för Sveriges säkerhetsinstallatörer och låssmeder.
text mats moberg | foto assa ab

Vart annat år hålls dessa träffar där man informerar,
håller kurser och genomför grupparbeten om produktnyheter, utveckling och trender inom säkerhetsområdet.
– Att det är uppskattat märks inte minst på att det
rekordsnabbt blir fullbokat, säger Assa ABs VD Urban Doverholt.
Ja, ett hundratal deltagare hade i år anmält sig till
eventet. Under fyra dagar fick de ta del av ett digert
schema med mycket information och kunskaper. Givetvis fanns tillfälle till egen tid och lite avkoppling
från det svenska klimatet men det var mycket information som föreläsarna på Assa ville förmedla.
Allt fler tillverkare anordnar nu denna typ av event
och precis som SLRs egna utbildningsdagar är huvudsyftet att öka kunskapen, utbilda sig samt att få
tillfälle att diskutera och knyta kontakter med leverantörer och kollegor. Det kostar en bra slant att delta
så deltagarna förväntar sig att programmen på denna
typ av event är utvecklande och ger nödvändiga kunskaper för det dagliga säkerhetsarbetet.
– Vi har hittat ett väl fungerande koncept för våra
Assa Convention som uppskattas av deltagarna och
våra medarbetare på Assa AB och vi förbättrar och
utvecklar innehållet för varje tillfälle. Mycket tack
vare den feedback som vi får in och analyserar efter
varje Convention, säger Urban.
Och enligt Urban var detta det bästa Assa Convention hittills
– Ja, temat denna gång var ”Från Antiken till me18
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kaniken och till elektromekaniken”. Huvudbudskapet och inramningen var ”Den komplette leverantören”, säger Daniel Öhlander, som var huvudansvarig
för eventet. Daniel fortsätter:
– Att ha en komplett leverantör som har integrerat
många system underlättar naturligtvis bland annat
administration för slutkunder men tydliggör också
ansvar där man inte är flera leverantörer och ansvaret blir oklart. Dessutom finns Assa tillgängliga för
stöd när man som installatör har många nya tekniker
att ta till sig.
Temat ”Från Antiken till mekaniken och till elektromekaniken” passade absolut då man befann sig på
historisk mark där några av världen största filosofer
och vetenskapsmän agerade redan för flera tusen år
sedan. Vid deltagarnas ankomst hälsade VD Urban
Doverholt alla välkomna på klingande grekiska.
– Ja, jag har ju växt upp i Grekland då min far arbetade här under många år så det var inga problem.
De dagliga föreläsningarna inleddes sedan med en
kort språklektion i de vanligaste grekiska orden.
Men deltagarna behövde inte vänta länge innan
programmet med föreläsningar och produktpresentationer drog i gång. Peter Kazinczy talade om ”den
komplette leverantören” där vikten av ett brett produktutbud och samspelet mellan produkter och support blir allt viktigare. Peter berättade bland annat att
integration mellan olika tekniker underlättas om en
och samma leverantör kan erbjuda produkter inom
många områden.

Av Magnus Eriksson fick deltagarna bland annat kännedom om orientering i nyheterna i SSF
3522-normen och nyheter i utbudet av Yale-produkter. Magnus visade bland annat det nya hemlarmet
från Yale som nu introduceras i Sverige.
Johan Lokind informerade om d12-cylindern och
hur övergången från den gamla 700-cylindern har
gått. Fokus la Johan på fördelarna med d12 bland annat kopieringsskydd och högre säkerhet mot dyrkning
och manuella angrepp samt att nyckelaffären hamnar
hos licensierade återförsäljare. Johan berättade även
om nyckelhantering och säker förvaring där Trakasystemet (nyckelförvaringsskåp) utgör grunden för
säker förvaring och hantering av nycklar.

Han gjorde även en trendspaning där en av trenderna är ”nyckelfria hus” vilket inte innebär att man
kastar alla nycklar utan betyder att man med elektroniska/intelligenta nycklar/kodbärare förenklar
problem med borttappade nycklar, behörigheter med
mera. En annan trend är önskan om att färre administratörer ska kunna hantera flera olika säkerhetssys-

Joakim Eriksson fyllde på med att berätta om
”säkra låssystem” som omfattar alla steg i kedjan från
projektering, produkt, installatör till systemägare.
Begreppet innebär inte enbart säkerhet mot fysiska
angrepp utan omfattar även rutiner, service, support
och kunskap med mera hos alla inblandade.
Trycken och behör där Anders Birgersson bland

tem genom till exempel att integrera lås-, larm- och
passersystem och låta dem kommunicera via ett enda
övergripande system. Peter berättade vidare om Cliq
Remote och att det nu bland annat är ett stort intresse
runt användning av produkten i så kallade tekniska
utrymmen. Här avses utrymmen som till exempel elcentraler och pumpstationer för dricksvatten.
Försäljningschef Thord Avodin berättade om
säljaktiviteter samt satsningen på kundevent runt
STCC-racingen samt hur Assa kommer att exponera
varumärket i samband med motortävlingarna.
Jan Segerfeldt berättade om nyttan med starka varumärken och hur man arbetar med varumärken och
hur man får dem att förmedla ett innehåll och budskap till kunden.

HEMLARM. Magnus visade nya Yale hemlarm på mässan.

STUDIE. Magnus Wretman studerar Traka 21.

GENERAL. Daniel Öhlander var general för eventet.

GREKCHEFEN. Orförande i SAEK Siamos Charalambos.

PÅ HISTORISK MARK. Låssmeder på historisk mark i Aten.

PÅ KURS. Fördjupning under Break-Out-Session dagen.

HÄRLIG STÄMNING. Mingel under minimässaN.

FOKUSERAT. Full koncentration och mycket information.

DYRKARE. Dennis Blennmo visar hur man dyrkar ett lås.

annat berättade om den stora
nyheten Hygienic Handle
som speciellt tagits fram
för sjukvården. Och efter
förklaring av vad kravställningen var så förstår man
det konstiga utseendet bättre.
Kravet var: ”Dörrtrycket utformas så att det är lätt att få grepp om, helst så att det
kan manövreras med armbågen”. Hygieniska- och
tillgänglighetskraven var styrande i denna kravställning. Det skulle sitta på en höjd av 1 300 mm och
samtidigt vara nåbart för personer i rullstol, alltså
max höjd strax under 1 000 mm. Hur löser man ett
sådant problem på enklaste sätt? Jo, lösningen blev
det mycket ovanliga och kluriga Hygienic Handle.
Kenneth Svensson berättade om dörrstyrning och
den snabba utvecklingen där.

Det var välfyllda dagar och intressanta föredrag,
deltagarna kunde anmäla sig till fördjupningar och
diskussioner i de ämnen de fann särskilt intressanta
och en hel dag ägnades åt dessa så kallade BreakOut-Sessions.
Ordföranden i den Grekiska Låssmedsföreningen
SAEK, Siamos Charalambos, berättade om den grekiske låssmedens vardag. Deltagarna fick en rundtur
på deras låssmedsutställning där det även anordnades en dyrktävling där Dennis Blennmo, från Lås
och Trygghet i Helsingborg, visade grekerna hur det
ska gå till!

Matti Kuismin informerade om SMARTair, ”passersystemet utan kabeldragning”, Han pekade på den
enkla monteringen och det stora användningsområdet,
systemet förenklar behörighetskontrollen för det stora
företaget, storlagret, skolan, äldreboendet och även på
campingen och stugbyn då nyckelhantering och cylinderbyte kan undvikas. Dessutom är det stort värde för
slutkunden kombinerat med en snabb installation.
Matti hade även ett pass om säkerhetssystemet ARX
och alla möjligheter till integration som systemet har.
Assas nya serie av motorlås som nu produceras för
fullt samt brandgodkända slutbleck presenterades av
Stefan Lundin.

Det var en grupp mycket
nöjda deltagare som på
söndagen satte sig på flyget tillbaka till Sverige
igen.
– Min högerhand var
rätt sliten efter alla tack
jag fick när vi avslutade så
det verkar ha varit mycket
uppskattat, säger VD Urban Doverholt.
– Daniel har gjort ett jättejobb och hans arbete var
absolut avgörande för att
vi fick ett så lyckat AssaConvention i år säger Jan
Segerfeldt, kommunikations och marknadsdirektör på företaget.
n

GREKISK UTSTÄLLNING. Dan Dellerborn på besök i den
grekiska Låssmedutställningen.
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HÖRT & HÄNT FASTIGHETSMÄSSA I KISTA

300 utställare och många nyheter

STOR MONTER. ASSA slog på stort med en stor monter.

PÅ PLATS. KABA fanns på plats.

GLATT. Idel muntra miner i Safe Teams monter.

LYSANDE. Aptus oranga monter syntes väl bland de 300
utställarna.

NYKLASSAD. iLOQ visade sin elektroniska cylinder som
nu klassats enligt SSF 3522.

Axlås visade vad de kan installera för att underlätta för
fastighetsägare och hyresgäster.

18–19 mars deltog SLR-medlemmar och
medlemmar i SEM Group (tillverkare och
leverantörer) i årets fastighetsmässa
i Kista norr om Stockholm.

de senaste produktnyheterna inom fastighets- och
säkerhetsbranschen.
Mässans två scener var välfyllda och besökarna
kunde under de två dagar mässan pågick lyssna till
inte mindre än 25 kostnadsfria föreläsningar.
Patrik Åhnberg, säkerhetschef Stockholms Stad,
berättade bland annat om hur staden jobbar för att
hålla den säker:

”Stockholm är en av världens tryggaste och säkraste huvudstäder. Vi står dock inför en stor förändringsprocess. Stockholm växer med omkring
20 000 personer varje år och kommer år 2023 att
ha en miljon invånare. Detta kräver insatser för att
staden även framöver ska upplevas som ren, vacker
och trygg”. 				
n

Mässan som samlade cirka 300 utställare blev snabbt
fylld av intresserade besökare som kunde njuta av

UC-50/4M – unik centralenhet för mindre anläggningar och kedjeobjekt
UC-50/4M är en produkt speciellt framtagen för objekt
där man endast behöver säkra ett fåtal dörrar med hjälp
av en passer- och inbrottslarmlösning, men samtidigt vill
kunna sköta all hantering centralt via RCO:s mjukvara
R-CARD M5 och slippa administrera i flera olika system.
Butiker, förskolor eller olika typer av tekniska utrymmen är exempel på objekt där UC-50/4M erbjuder hög
säkerhet samt stor smidighet och kostnadseffektivitet.
UC-50/4M kan hantera upp till fyra online-dörrmiljöer
samt över tvåtusen av RCO:s nya NoKey offline-läsare.

ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

RCO Security AB | 08-546 560 00 | info@rco.se | www.rco.se
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SMART OCH
EKONOMISK
SÄKERHET
—

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

HÖRT & HÄNT SLF

Stockholmsföreningen

MÖTESDAGS. SLFS ordförande Jan Celsing i mitten, här med Mine Berglund, mötessekreterare, och mötesorförande
Dan Dellerborn.

VÄLSÖKT MIDDAG. Till middagen anlände allt fler och det
blev snabbt trångt i restaurangen.

PROVSMAKNING. Här provar före detta SLF-ordföranden
Anders Lindh en ädel dryck under den guidade turen.

GUIDAD TUR. Besökarna bjöds på en intressant och lärorik guidad tur av museets kunniga personal.

UTBILDNING. På SLFs årsmöte hölls information om olika
utbildningsvägar, ett ämne som engagerar SLF.

Den 13 mars firades det ordentligt då
Stockholmsföreningen, SLF, höll årsmöte
och samtidigt firade 70 år som förening.
Kvällen till ära hade man hyrt in sig på
det nyöppnade Spritmuseet på Kungliga
Djurgården.

denstierna en gråmulen höstdag 1944 kontaktade
låssmeden Herr Lundqvist.
Advokaten hade blivit uppringd av en upprörd klient som klagade på en låssmeds arbete och advokat
Hederstierna fick en idé. Det behövdes någon form
av branschorganisation som kunde sätta ramar för
hur ett hederligt låssmedarbete skulle bedrivas. Sagt
och gjort. Efter ett kort telefonsamtal var herrarna
överrens och grunden till SLF var lagd.

bolag börjat ställa allt högre krav på lås och dörrar i
den växande staden.
Polisens Rådfrågningsbyrå, förgångare till dagens
SSF Stöldskyddsföreningen, bildades i slutet på
1930-talet och med försäkringsbolagen som starka intressenter ställde man allt tydligare och strängare krav
på produkter och hur olika objekt skulle skyddas.
Man gav också råd och tips till allmänheten för
en ökad inbrottsäkerhet. Allt detta innebar att efterfrågan på tjänster och antalet låssmeder i Stockholm
ökade. Många av medlemsföretagen växte snabbt
och kom så småningom att bli stora aktörer med
många anställda.
Många av SLR-företagen runt om i landet har anknytning till något av de äldre SLF-företagen. Många
låssmeder har börjat sin karriär på något SLF-företag
och sedan tagit med kunskaperna ut i landet för att
starta nya lokala företag.

text mats moberg | foto susanne och sara dahlborg

Vid ett möte i december 1944 dit herr Lundqvist
bjudit in ytterligare fyra låssmeder väcktes ett
starkt intresse för saken. Advokat Hedenstierna skrev utkast till stadgar som
den 12 december fastslogs. Stockholms Låssmedsmästares förening var
bildad. I dag den äldsta aktiva föreningen för låssmeder i Sverige.
Under 1950 och 1960-talen växte
Stockholm kraftigt och nya stadsdelar
När SLF bildades var Stockholm en relaoch ytterområden växte fram i rasande
tivt liten stad med cirka 600 000 invånare
totalt, i dag är folkmängden nästan 1 mil- SLFs stagdar från 1944. tempo. Tunnelbanan invigdes 1950 och
en mängd nya kontor och affärer byggdes. Allt
jon, 2,2 miljoner om man räknar in förordetta gjorde att det blev bråda dagar för låssmederna
terna.
Den växande befolkningen i staden och krav på i Stockholm och antalet medlemmar i föreningen
ökat inbrottsskydd ledde till att advokat Claes He- växte stadigt. Samtidigt hade polis och försäkringsSLF bildades 1945 alltså före Riksförbundet (som
bildades 1955). Föreningens tidiga engagemang
utgjorde sedan grunderna i SLRs stadga och ändamålsförklaring. På SLRs
kansli finns SLFs stadgar från december 1944 bevarade och många av den
tidens tankar och uppmaningar i stadgan
känns fortfarande igen.
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Stadsmiljön i Stockholm bjuder på många utmaningar för SLFs medlemmar. En blandning mellan
det senaste inom IT och infrastruktur och gamla kulturskyddade objekt. Många av innerstadens gamla
fastigheter måste behandlas med största försiktighet
och att till exempel installera en dörrautomatik i en
gammal miljö är ingen lätt uppgift.

firade 70 årsjubileum!
Nostalgi på Vin- och spritmuseet

Med historia från förr

MAGSTARKT! Ett fodral till en ölflaska åt det mer magstarka
hållet.
terna fick provdofta på olika
MED DOFT AV BRÄNNVIN. Gäs
kryddade brännvinssorter.

hålla nästan vad
SMAKSÄTTARE. Öl kan inne
exempel.
ra
någ
Här
era.
num
som helst

SÅ GICK DET TILL. Lärorikt och spännande att se hur
det gick till att tillverka alkoholen.

Nya förutsättningar och ständigt ny teknik har
inneburit att man inom SLF satsat på utbildning och
information till sina medlemmar.
Under de senaste åren har detta växt ytterligare
och nu bedriver man ett kontinuerligt utbildningsarbete med kurser i bland annat ellära.
Ett nära samarbete med staden yrkesgymnasium
för låssmeder har bidragit till att många elever kun-

SPÄNNANDE MILJÖER.
Stora och påkostade mi
ljöer i det nya museet på
Djurgården.

nat erbjudas plats på företagen men arbetet med att
hitta nya lärlingar, både unga och äldre är prioriterat
då bristen på utbildad personal är stor och efterfrågan på tjänster ökar.
Jan Celsing har under de senaste åren varit föreningens ordförande och årsmötet beslöt att även denna
gång välja Janne till ordförande. Övriga i SLFs styrelse är Mine Berglund, Anita Esselström, Camilla Alm,

Håkan Hellgren, Börge Borgström och Anette Aava.
SLF valde att fira sin högtidsdag på det nya spritmuseet som är mycket sevärt, med fina utställningar
och massor av historia runt alkohol och tillverkning.
Museet har ett perfekt och vackert läge på kajen
strax bredvid Wasa museet och en välutrustad och
fin restaurang med sjöutsikt.		
n

TILLFÄLLE!

Vem köper min stora välkända
samling av antika lås och nycklar?
Mer än tusen spännande föremål
och hantverk på högsta nivå.
www. historicallocks.com
Se utställningen på Huskvarna
Stadsmuseum (Kruthuset)!
Kontakt: 076-234 13 14
raine.borg@gmail.com

CERTIFIERING

– BEVISAR ATT MAN ÄR BÄTTRE ÄN ANDRA!
Kontakta oss för ytterligare information
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tel: 08-783 70 70
www.sbsc.se
www.sakerhetsleverantorer.se
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HÖRT & HÄNT SLR KONGRESS
HÖR

TREVLIGT MINGEL. Glada och trevliga möten under minglet bland utställare.

Nyheter, nyval och en guidad tur
Umeå var denna gång hemvist för SLR
kongress och ett hundratal personer samlades i Umeå Folkets Hus fina anläggning
för två dagar med föresläsningar, möten
och utställning.

ska förläggas i samband med de årliga utbildningsdagarna i januari på Arlanda stad. Anledningen är att
samla så många som möjligt till sammankomsterna
då information som delges på SHG-möten är grundläggande för utövarna och mycket viktig för deras
dagliga arbete.

som berättar om SHG-medlemmens kunskaper och
arbetsområden.
Fredagen avslutades med middag och en uppskattad show.

Lördagen inleddes med föredrag om utvecklingen
inom yrket och nyheter inom regelverk och standarFredagen inleddes med lokalföreningsmöte i mellan- Då många av medlemmarna är enmansföretagare der.
svenska föreningen samt årsmöte för SLRs sektion är det önskvärt att försöka hålla nere antalet möten
Den nya standarden/normen för Godkänd låsenSHG. Mellansvenska föreningen leds av Glenn Hjal- och resdagar för att reducera kostnaderna för förlo- het samt den nyreviderade normen för Inbrottsskydd
marsson som öppnade mötet på fredagseftermid- rad arbetstid med mera. SHG har under de sista åren – Byggnader och Lokaler är nu äntligen utgivna och
dagen. Föreningen arbetar bland annat aktivt med varit mycket aktiva och det finns nu ett bra och nära det finns ett stort informationsbehov runt dessa. Proatt stötta medlemsföretag som skickar anställda på samarbete med myndigheter och kravställare i arbe- jektörer, kravställare, tillverkare, säkerhetskunder och
utbildningar och delar ut bidrag till dem som deltar tet med vapenskåp och värdeskåp.
installatörer måste ha god inblick i de nya utgåvorna
på olika kurser. Sedan många år är det hedersmedMats Nykom omvaldes till posten som ordförande för att säkerställa korrekta lösningar vid olika behov.
lemmen Bonde Ohlsson som skött sekreterarrollen och på årsmötet presenterades det nya ID-kort som
SLR erbjuder kostnadsfria kurser för sina medi föreningen, och så även detta år men sorgligt nog medlemmarna kan beställa samt den nya infoskriften lemmar och håll därför utkik efter när kursen komblev det Bondes sista
mer till din ort eller en
framträdande då han
ort i ditt närområde!
stilla somnade in efter
Under morgonen hade
SLR-kongressen. Mer
utställande företag dukat
om Bonde och hur vi
upp i en angränsande lominns honom sist i denkal och på de förlängda
na artikel.
fikapauserna gick det att
SHG står för Svenska
botanisera i allt spännanhögsäkerhetsgruppen
de som våra leverantörer
och samlar certifierade
har att erbjuda.
värdeförvaringstekniEtt stort tack till ASSA
ker. Sektionen som har
AB
(huvudsponsor),
ett 70-tal medlemmar
Dorma, Nexus, EvvaSalbeslöt på årsmötet, unto, Abus, Kaba, Copiax,
der fredagen i Umeå, HJÄLP FRÅN ÅVAN. Ibland krävs hjälp uppifrån för att få FULL KOLL. Mats Nykom ordförande i SHG kontrollerar att CDVI, Prodib, Prokey,
sekreteraren visar rätt bilder.
att kommande årsmöten agendan på plats!
Prosafe, Din Box Sve-
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VÄRDEFULLT ÅRSMÖTE. Värdeförvaringsteknikerna förbereder sig inför årsmöte.

KONSTITUTION. Den valda styrelsen för SLR konstituerar sig.

FRÅGESTUND. Många frågor diskuterades under kongressen.

DAGSF FÖR FÖRELÄSNING. Fokus på bildskärm under en av föreläsningarna.

bland världskända gitarrer …
rige samt STEP för ert deltagande under SLRs kongress 2015.
Resten av dagen ägnades åt SLR kongress där det
förutom formaliafrågor
även presenterades handlingsplaner med mera.
SLRs styrelse efter val
2015 är Benny Jansson
som ordförande. Ledamöter i styrelsen är Mats
Yxhage, Roy Dahlgren,
Dennis Blennmo och Håkan Hellgren. Som suppleanter sitter Sara Berggren och Mikael Asperholm.

SLR har en aktiv dialog med myndigheter och
ansvariga och förbundet deltar aktivt i pågående yrkesprogramutredningen som regeringen startat, förbundet medverkar även i
projekt för branschskolor i bristyrken.
Efter ordinarie mötet
hölls en öppen diskussion där olika frågor och
teman diskuterades fritt.
Framtidsfrågor såsom
marknadsföring, medlemformer och utbildning engagerar och kom att dominera diskussionen. Tankar,
förslag och åsikter från medlemmarna på den öppna
diskussionen kommer att ligga till grund för kommande arbete inom förbundet.

"Det saknas personal och
den snabba utvecklingen
inom yrket ställer nu
andra krav än tidigare"

Förbundet satsar mycket aktivt på utbildning,
både av befintliga medlemmar samt för personer
som vill komma in i yrket. Det saknas personal på de
flesta håll och den snabba utvecklingen inom yrket
ställer nu andra krav än tidigare.
Det behövs medarbetare med mekanikkunskaper,
el-kunskaper, kännedom om IT och integration med
nätverk och andra tekniker. Kameratekniken och
tillträdeskontroll (Access control) är områden som
ständigt utvecklas och växer och antalet lagar och
regler som styr verksamheten för medlemsföretagen
ökar konstant.
Under 2015 har även undervisningsmaterial till
Mästar- och Gesällutbildningarna moderniserats och
det finns nu interaktiv utbildning via filmer för att
förenkla och underlätta för eleverna.
Ett nytt gesällbrev togs fram under 2014 och det är
nu möjligt att ta gesällbrev i: Installatör – Inbrottslarm.

SLR kongress avslutades med en guidad tur och
middag på det mycket intressanta Guitar Museum i
Umeå där gitarrer av alla de slag visas. Grundarna,
tvillingarna Samuel och Michael Åhdén, har byggt
upp en världsunik samling av gitarrer och nu vallfärdar gitarrälskare från hela världen till brödernas
museum. Hundratals gitarrer av olika fabrikat visas
och många av dem har tidigare varit i världskändisars ägo men bröderna har med envishet, nyfikenhet
och stort kontaktnät samlat de mest unika och intressantaste fabrikaten i den gamla skollokalen mitt
i Umeå. Absolut värt ett besök om ni har vägarna
förbi Umeå.
Som berättades i inledningen på denna artikel blev
SLR kongress 2015 den sista gången vi fick träffa
Bonde Olsson. Vi är många som uppskattat Bondes

medverkan under åren och saknaden efter denne
gentleman är stor.
Förre SLR-ordföranden Håkan Svensson sammanfattar sina intryck av åren med Bonde Olsson på nästa
sida.

www.prodib.se

SILCA OMNIA

- Den senaste tillhållarmaskinen från Silca.
Kompakt, användarvänlig och precis.
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Utställningen bjöd på flera nyheter i branschen

INTRESSERADE GÄSTER. Det var ett bra tryck i utställningsrummet.

MÅNGA INTRYCK. Det var mycket att se i utställarnas montrar.

FÖRST. Tomas på Nexus var bland de första att få montern klar inför stundande besökare.

KLURIGT. Malin på Låssmeden i Umeå ställer en kuggfråga till Johan på ASSA AB.

GODSAKER. Mats & Benny från Prodib visade godis av alla de slag!

Bonde Olsson – en gentleman av bästa sort
Första gången jag träffade Bonde Olsson var i samband med att jag tog över Jonssons Lås & Nycklar i Växjö. Vi träffades på Stadshotellet i Växjö
tillsammans med förra ägaren. Bonde hälsade oss
välkomna i branschen på ett mycket vänligt och
förtroendegivande sätt.
För att så snabbt som möjligt komma in i låsbranschens speciella värld fick jag prya hos Bonde
i två veckor på ASSAs låsverkstad i Malmö. Där
fick jag också lära känna Bondes hustru Gulli som
precis som Bonde var en mycket principfast person men lika vänlig och förtroendeingivande som
26
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Bonde själv.
Jag vill påstå att utan Bonde och Gulli på ASSA i
Malmö hade vår tillvaro som låssmed varit mycket
besvärligare Hade de lovat något så höll de detta
löfte till 100 procent och alla vet att när ASSA
hade leveranstider på 10–12 månader på låssystem
så ringde man till Malmö och fick fram systemet
ibland på bara 1–2 månader. En bättre representant för ASSA AB med kunden i centrum är svår
att finna.
1994 valdes Bonde in som hedersmedlem i Mellansvenska föreningen och kort därefter fick han

uppdraget som revisor. 2002 blev han även sekreterare i föreningen och båda dessa uppdrag skötte
han med samma noggrannhet och inlevelse som i
sitt professionella liv.
Det är med stor sorg som jag tagit del av Bondes
bortgång och både min hustru Barbro och jag kommer att sakna honom väldigt mycket. Nu är han
borta men minnet av honom som en gentleman av
den bästa sorten kommer vi att alltid bära med oss.
Håkan Svensson
Växjö

HÖRT & HÄNT

SWESEC SPALTEN

Den första digitala
låscylindern certifierad!

"Vi kommer inte ge oss utan fortsätta
bevaka frågan om vandelskontroll"

Stöldskyddsföreningen, SSF, publicerade
nyligen normen SSF 3522 där för första
gången nu även digitala lås, det vill säga
elektromekaniska och mekatroniska
låsprodukter, kan certifieras. Det finska
företaget iLOQ var första aktör att få en
mekatronisk låscylinder certifierad.

Swesec fortsätter att driva opinion mot
lagförslaget som vill förbjuda vandelskontroll för i princip alla branscher.
Går förslaget genom så innebär det att
ingen arbetsgivare har rätt att begära
utdrag ur belastningsregistret i fortsättningen.

Kandidaterna lyser tyvärr med sin frånvaro i år.
Har du en persons om du tycker borde få priset så
hör av dig till kansli@swesec.se
Henrik Kolga, SWESEC

SLR har också uppmärksammat frågan bland annat i
denna tidning och genom uppvaktning.
Vi har fått uppmärksamhet i Dagens industri i
form av en helsida och även fått in debattartiklar i
SvD och ett antal lokaltidningar.
Ska man tro på Arbetsmarknadsdepartementet,
som är ansvarigt departement i denna fråga, så har
man noterat opinionsyttringarna.
Vad det betyder i praktiken återstår att se. Den ansvarige statssekreteraren låter hälsa via sin sekreterare
att frågan inte är aktuell tills vidare.
Vi nöjer oss givetvis inte med det beskedet och
kommer fortsätta att bevaka frågan tills den grävs ner.
En annan viktig fråga som Swesec driver är ITsäkerhet.
Vi diskuterar för närvarande med ett antal aktörer
om hur vi kan forma en allians som kan driva ITsäkerhetsfrågor mer systematiskt.
Swesec, där delbranschföreningarna SLR,
Swegroup, Svebra och SEM Group ingår i, har årsmöte tisdagen den 19 maj.
Normalt delas Hans Wermdalens stipendium på
10 000 kronor ut till en person som under året gjort
förtjänstfulla insatser inom vår bransch.

SILCA FUTURA

Elektromekaniska lås kommer att förändra branschen i grunden, på samma sätt som digitalkameran
revolutionerade fotobranschen. Den nya certifieringen som nu också inkluderar denna typ av lås gör
att skolor, sjukhus, studentboende, bostadsrättsföre
ningar och kommersiella fastigheter nu kan installera säkra, godkända och kostnadseffektiva lås, och
framöver även slippa oroa sig för borttappade nycklar och illegal kopiering, säger Mårten Persson, VD
iLOQ Sverige.
Låssystemet är det första och hittills enda digitala system som certifierats enligt den nya svenska
normen. Sedan tidigare är iLOQs digitala låssystem
godkända i Finland, Tyskland och Holland.
Det patenterade låset blir nu, också i Sverige, ett
reellt alternativ för såväl mekaniska lås som andra
typer av elektroniska lås. Våra låscylindrar kräver
varken batterier eller kablar och installeras till en
bråkdel av kostnaden för många andra elektroniska
lås. Låsbranschen har länge släpat efter i utvecklingen och digitaliseringen i den övriga världen, det
kommer förändras nu, säger Mårten Persson.
Den nya normen publicerades tidigare i år och har
tagits fram i ett samarbete mellan SSF, SEM Group
och SLR. 				
n

www.prodib.se

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

Har du känslan?
Vi har den!
Säkerhet – med en känsla för kvalité och precision sedan 1924.

www.abus.com
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Lyckad Norrlandsträff i Härnösand

MÖTE I MÄSSEN. Årsmöte i officersmässen.

INLEDNING. Mötet leddes av Christer Nylund.

Norrlands Låssmedsmästares Förening,
NLF, sammanstrålade i Härnösand 12–15
februari. Det blev en lyckad helg.
Nylunds Lås stod som värd för arrangemanget som
började på torsdagen med ett utbildningsprogram
som Copiax arrangerade. De utbildningar som bjöds
var Elektrisk låsning, ASSA, Elektrisk låsning, Safetron, CCTV, Hikvision, Installationsmaterial med
logo, Nexus.
Efter avslutade utbildningar på fredagsförmiddagen fick vi på eftermiddagen en presentation och
visning av värdföretaget Nylunds som har anor från
1930-talet. Trevliga och ändamålsenliga lokaler med
bra läge i Härnösand.
Med inhyrd buss gick sedan turen till Hernö Gindestilleri. Förutom besök i produktionsanläggningen
där den intrimmade pannan Kierstin är hjärtat i processen, bjöds även på en mycket informativ presentation om hur gin framställs. Besöket avslutades med
ginprovning där det gällde att utröna vilka smaker
som gick att förnimma.
Hernö Gin startade 2011 och har verkligen rivstartat och vänt upp och ner på gin-världen med sina nya
idéer och recept. Redan 2013 blev man mest prisbelönt vid Gin Masters. En fantastisk utveckling på så
kort tid.
Fredagskvällen avslutades med god middag på
Hamnkrogen där det även bjöds på underhållning av
unga musiktalkanger blanda annat gruppen We R Artists förstärkta med låssmedsdottern Maja Nylund.
På lördagsmorgonen for Låssmedsbussen iväg till
Hemsön som ligger norr om Härnösand. Efter överfärjning på smala slingriga vägar med höga snövallar
kom vi fram till slutmålet som var Hemsö Fästning.

PÅ VÄG. Buss & Färja till Hemsön.
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Hemsö Fästning är en Sveriges största befästningar från kalla krigets dagar. Försvarsmakten
började bygga den 1953 och den stod klar fyra år
senare. Fästningen sprängdes ur det 140 meter höga
Storåsberget och betecknades som atombombssäker.
Hemsö fästning togs ur drift 1989 och är sedan 1998
statligt byggnadsminne.
Väl inne i bergets startade dagens digra program
med årsmöte i NLF följt av speeddating med de
medverkande leverantörerna samt SLR. Det blev
totalt tio stationer i olika rum i fästningen som medlemmarna besökte två och två. Sju minuters snabbmöte och sedan vidare till nästa station. Detta blev
mycket uppskattat och fungerad väldigt bra. Många
små personliga möten.
Utöver detta bjöds det visning av fästningen och
även en poängpromenad kombinerad med Fångarna
på fästning-tävling.
vällen avlutades med god middag och underhållning av lokal trubadur i en av tunnlarna.
Stort tack Nylunds Lås som drog i lasset denna
NOSTALGI.
Gammal Affi
gång och fick till en väldigt fin träff.
n

sch.

ORIENTERING. Det gäller att orientra sig.

NAVET. Ledningscentralen.
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SPEEDDATING HEMSÖ FÄSTNING. Benny SLR, Hanna J
och Fredrik L från Kiruna Låsfixare.

GLATT. Norrlandslåssmeder med Kim från Abloy. SÄKERT. På väg ner i Hemsö Fästning.

SLR WEBBUTIK VIKTIGA MEDLEMSFÖRMÅNER!

SLRs smarta hjälpmedel
underlättar arbetet
Populär bokserie
utbildar dina
anställda.

Lär

Nya krav
innebär noggrann
datering.
Lärobok i larmteknik

lärobok i låsteknik
1

Dekaler för
olika typer av larm
underlättar.

Plombera tydligt
med våra plomberingsdekaler.

visition visition
visition
Nyckel-Cylinderrekvisition
___________________________
___________________________
____________________
_______
Systemägare: ___________________________
______________________________
______________________________
____________________
__________
system nr: ______________________________

Nycklar
Antal

Fabrikat

Märkning

Löpnummer

Anmärkning

Cylindrar
Antal

Fabrikat

Märkning

Löpnummer

Fakturaadress

Leveransadress

Beställare

Expedierad av

Namn

Anmärkning

Anmärkning

Håll ordning
på kundens
larmanläggning.

Anmärkning

Rekvisition
behövs. En blankett
gör det enkelt.

Ort
Datum

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.

Dörrdekalen används
vid arbete på certifierad dörr.

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.

Pappåsar med
reklamtryck.

HÖRT & HÄNT

Grattis! Nya mästare och
gesäller hyllades i Helsingborg

SKICKLIGA HANTVERKARE. Stolta mästare Thomas Engström och Samuel Blennmo och en lika stolt Gesäll, Michael Marklund..

www.prodib.se

SILCA PRO-TECH

Torsdagen den 19 mars var det högtidlig
utdelning av Mästar- och gesällbrev i
Helsingborgs Rådhus.
Hantverksföreningen i Helsingborg bjuder varje år
in till en högtidlig ceremoni där Helsingborgs Kommunfullmäktiges ordförande och tillika Borgmästare
Mats Sander delar ut Mästar- och gesällbrev. Tal
hölls av Johan T Stendal, VD Hantverkarna, samt av
Magnus Hellman, KåKå:s provbakare, som är bör-

dig från Helsingborg. Efter utdelningen bjöds det på
middag i Hantverksföreningens lokaler.
Det bör nämnas att äldsta medlemen i hantverksföreningen i Helsingborg är Handskmakaren Ernst
Andersson i femte generationen.
Låssmedsyrket var i år välrepresenterat med två
Mästare; Thomas Engström, Låsmekano Säkerhetscenter AB, Samuel Blennmo, Låssmedjan i Höganäs AB och en Gesäll; Michael Marklund, Lås &
Trygghet AB. 				
n

Kompetensbevis till skickliga hantverkare

b Mästarbrev kallas ett kompetensbevis som efter ansökan får tilldelas förtjänta och skickliga hantverkare i ett

- Perfekt för dig som gör mycket system.
Alla moment i en enda maskin.
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visst yrke, ett 40-tal hantverksyrken handlar det om, bland annat boktryckare, perukmakare och tapetserare.
Detta regleras i lagen om mästarbrev för hantverkare. Mästarbrev utfärdas av Sveriges Hantverksråd.
Man måste ha arbetat minst sex år i yrket och kunna uppvisa yrkesskicklighet och kompetens som behövs
för att leda företag i yrket. Gesällbrev är hantverksyrkenas grundläggande kompetensbevis och är grunden för
fortsatt kompetensutveckling i yrket på väg mot mästarbrevet.
Systemet med gesäller och mästare har lång tradition i Sverige. De första skråsammanslutningarna bildades
på 1300-talet. Efter skråväsendets avslutande i mitten av 1800-talet dröjde det till 1994 innan förordningen för
hantverkare kom till. Sveriges Hantverksråd arbetar för att bevara statusen i hantverksyrkena och sprida kunskap
om värdet av gesäll- och mästarbrev.
Söker du efter en professionell hantverkare som garanterat står för kvalitet och yrkesskicklighet?
Nu finns mästarregistret på webben. En samlingsplats där du som kund enkelt kan söka efter hantverkare
inom många olika yrken. Bara hantverkare med mästarbrev är med i registret.
Satsningen på Mästarregistret görs av Sveriges Hantverksråd.
www.mastarregistret.se www.hantverksrad.se

KRYSSET

Var med & tävla!

Vinnarna och lösningen till nr 1-2015

b Var med och tävla om en Trisslott och få chansen till en stor-

Stort grattis säger vi
till följande tre som
får varsin Trisslott:
Cathrin Andreasson,
Malmö, Cay Näslund Sundsvall, och
Kristina Johansson
Nybro.

vinst! Tre vinnare får varsin Trisslott hemskickad i brevlådan.

Så gör du:

Lös krysset ovan. Mejla svarsraden i de blå fälten tillsammans
med ditt namn, adress och mejladress till: info@slr.se
I ärendefältet i mejlet skriver du Kryss 2/2015.
Du kan också skicka in ditt tävlingsbidrag.
Skriv ner svarsraden i de blå fälten tillsammans med ditt namn och
adress på till exempel ett vykort och skicka det till:
SLR, Transportvägen 9, 117 43 Stockholm.
Den 4 augusti 2015 är sista tävlingsdag. Lösningen och
vinnarna presenteras i nästa nummer av Säkerhetsinstallatören.

Redaktionen håller
tummarna för än mer
tur med lottvinsterna!

SLR WEBBUTIK MEDLEMSFÖRMÅN

Satsa på läroböcker – ett
måste för den vetgirige!

b SLRs läroböcker har blivit en naturlig del i
undervisning 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 låssmedsföretag/säker-

hetsföretag som stöd i utbildning av lärlingar
samt även som uppslagsverk för mer erfarna
säkerhetstekniker.
Den senaste boken i serien handlar om inbrottslarm och är ett helsvenskt projekt, (de
två tidigare böckerna bygger på underlag från
Norska Låssmedsförbundets läroböcker).
Boken Inbrottslarm med 180 sidor rikt
illustrerad text, tar ett samlat grepp om allt
från lagar och regelverk till teknik och utförande.

knik

låste
Lärobok i

tromekanisk
ElLek
ärobok isteknik
lärobok i lå larmteknik
1

Beställ boken redan idag!
1

Gå in och beställ på
www.slr.se
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POSTTIDNING B
SLR
Transportvägen 9
117 43 STOCKHOLM

Unik
teknologi

ICS – Mekaniskt låssystem
ICS är en idealisk lösning för låssystem med komplex struktur/uppbyggnad och
stort antal nycklar med många olika användargrupper. Systemet medger också
omfattande utbyggnadsmöjligheter utan att åsidosätta säkerheten.
Kontakta oss för mer information: www.evvasalto.se | 08-555 982 00

