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Nu är vårt intelligenta  
låssystem ännu smartare

Det optimala låssystemet är nu ännu 
bättre! Kaba experT pluS låssystem 
håller högsta kvalitet och har nytt 
patent sökt till 2033. Den vändba-
ra 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

Patent sökt 
på nyckel och 
cylinder till 

2033
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I detta nummer av Säkerhetsinstallatören skriver vi bland 
annat om SLRs utbildningsdagar som nästa gång sker 25–
28 januari 2016.

Det blir då elfte året i rad som vi genomför våra utbildnings-
dagar, fantastiskt roligt att SLRs utbildningar under alla år va-
rit så uppskattade och med så många deltagare varje gång. Det 
visar vilken nyfi kenhet och vilja till att lära som fi nns bland 
SLRs medlemsföretag. 

Kommande utbildningsprogram är bland de mest välfyllda 
gällande olika kurser som vi någonsin presenterat och vi hop-
pas att det även denna gång ska bli välbesökt och uppskattat.

Kunskapsbevis blir allt viktigare både vid stora upphand-
lingar och när privatpersoner söker en säkerhetsinstallatör. 

De senaste åren har vi noterat en stadig ökning av frågor från 
myndigheter, företag och privatpersoner som vill försäkra sig 
om att de får tag på ”rätt” installatör vid köp, installation och 
service av säkerhetsprodukter, ”rätt” med avseende på kun-
skap, seriositet och serviceanda. 

Krav på auktorisation, certifi eringar och bevis på att perso-
nal är utbildad på de produkter de tillhandahåller är i dag van-
ligt förekommande vid många upphandlingar, vilket är sunt 
och bra och håller ”lycksökare” borta. 

Men det är inte bara krav på teknisk kunskap som ökar, allt 
fl er efterfrågar nu även bevis för uppfyllnad av olika lagställda 
krav vid en upphandling. 

I vår bransch fi nns det en mängd lagar och förordningar som 
ska följas, och antalet växer hela tiden. Förr räckte det med 
att installationsföretaget följde de lagar och regler som fanns, 
numera krävs det allt oftare även någon form av skriftligt bevis 
för att detta sker och att man har adekvat utbildning. 

Det ställs allt oftare krav på att man har intyg, licenser och 
certifi eringar för att till exempel få utföra så kallade heta arbe-
ten, att man är utbildad inom BAS (Byggarbetsmiljösamord-
nare). Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM ska bedrivas och 
protokoll från det arbetet ska föras och följas. Det ska fi nnas 
kvalitets- och miljöledningssystem och många beställare krä-
ver att företaget har checklistor för egenkontroll mm.

Allt detta innebär en kraftig ökning av det administrativa ar-
betet för installationsföretaget, och ju mindre företaget är desto 
svårare blir det att hänga med, ha råd att utbilda samt att vara 
uppdaterad på alla krav. 

SLRs utbildningsdagar samt allmän omvärldsbevakning med 
informationsutskick är här en viktig hjälp för medlemsföretagen. 
Vanligtvis dyra utbildningar kan hållas på en rimlig prisnivå när 
många deltar och man behöver inte själv ha konstant kontroll på 
vilka nya lagar och förordningar som dyker upp.

Men även återväxten är extremt viktig och olika projekt pågår 
nu där SLR deltar som en av parterna. Olika utbildningsvägar 
och utbildningsprogram diskuteras och förslag på branschskolor 
för bristyrken är, som tidigare nämnts, nu under utredning. Sä-
kerhetsinstallatören kommer att bevaka och informera om hur 
detta fortskrider och vilka möjligheter som kan öppnas i framti-
den gällande utbildningar och olika lärlingsprogram.

I detta nummer rapporterar vi också om den traditionsenliga 
träffen med gymnasieelever från Praktiska Gymnasiet i Stock-
holm. 

Vi har även tagit pulsen på medlemsföretag runt om i Sverige 
och i ett av reportagen får vi en inblick i en värdeskåpstillverka-
res verksamhet.

Ha en säker höst tills vi hörs igen! 
Mats Moberg
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Sveriges Lås och Säkerhetsleve-
rantörers Riksförbund, SLR, är 
en rikstäckande organisation för 
låsmästare från Trelleborg till 
Kiruna. SLR har 149 medlemsfö-
retag med 49 fi lialer och totalt 
198 säkerhetsbutiker spridda 
över hela landet.
SLR är anslutet till SWESEC 
(Svenska Säkerhetsföretag), Euro-
pean Locksmith Federation samt 
Företagarnas Riksorganisation. 
SLR bildades 1955 och har i sam-
arbete med bland annat Svenska 
Stöldskyddsföreningen, SSF, 
och Svensk Brand och Säker-
hetscertifi ering, SBSC, utarbetat 
regelverk och krav för auktorisa-
tion samt tredjepartscertifi ering 
av verksamheten.

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

Utbildning och bevisad 
kunskap i fokus!

"Kunskapsbevis blir allt 
viktigare både vid stora 
upphandlingar och när 

privatpersoner söker en 
säkerhetsinstallatör" 

www.prodib.se

SILCA FASTBIT II

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

Pålitlig och precis.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET  Benny Jansson

Missa inte Brottsplats Sverige!

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

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

Hemsida med begagnade skåp:
www.sesamlas.se

www.nokas.se

Första Långgatan 18
413 28 Göteborg

031-380 68 00 
KassasKåpsspecialisten

Brottsplats Sverige är namnet på ett nytt direkt-
sänt TV-program med Hasse Aro som pro-
gramledare. Programmet, som delvis är inspi-

rerat av Efterlyst som sändes under många år i TV3, 
kommer att visas på torsdagskvällar i TV4 kl 21:00.

Förutom själva programmet kommer man att ska-
pa en digital plattform där alla brottsrelaterade nyhe-
ter i TV4-gruppen kommer att samlas.

Stöldskyddsföreningen, SSF,  med VD Annika 
Brändström i spetsen kommer att vara huvudsponsor 
för programmet. Även SLR medverkar som delspon-
sor och presentatör i programmet men även delvis i 
den digitala delen. 

Vi ser vår medverkan i programmet som en na-
turlig uppföljning på vår tidigare sponsorsatsning i 
våras med Stoppa Tjuven! som sändes i TV3.

I Stoppa Tjuven! medverkade SLR-med lems-
företag i samtliga avsnitt med att hjälpa till med att 
säkra upp privatbostäder efter fi ngerade inbrott som 
utfördes av före detta inbrottstjuvar. 

Stort tack till de medlemsföretag och leve rantörer 
som medverkade och ställde upp med såväl tid som 
material med kort varsel! Tyvärr blev installations-
delarna väldigt hårt nedklippta i programmet och 

enligt vår uppfattning under exponerade, som en li-
ten kompensation vill jag lyfta fram och nämna dem 
medverkande företagen.

Medverkande SLR-medlemsföretag
i Stoppa Tjuven var:
Axlås, Stockholm
Låsspecialisten, Göteborg
Byggbeslag, Sundsvall
Great Security, Varberg
Alingsås Lås & Larmservice, Alingsås
Nokas Låsteknik, Göteborg

En enad säkerhetsbransch!?
När undertecknad som nytillträdd ordförande i SLR 
och vice ordförande i Swesec fi ck frågan om hur jag 

såg på att det numer fanns två paraplyorganisationer 
i säkerhetsbranschen, så svarade jag att jag ser det 
som ett stort misslyckande.

SLR som delbranschorganisation välkomnade 
senhöstens och vinterns överläggningar om att utre-
da förutsättningarna för ett samgående mellan Swe-
sec (paraplyorganisation som SLR är en del av) och 
SäkerhetsBranschen.

Efter att förhandlingarna avslutats när Säkerhets-
Branschen drog sig ur så har det i säkerhetsmedia 
kommenterats att särintressena styr. 

Björn Eriksson, ordförande i SäkerhetsBranschen, 
uttrycker i senaste numret av tidningen Detektor att 
Swesec och indirekt SLR är bäst på att administrera 
sitt inre liv och kanske inte så förändringsbenägna?!

SLR har blivit anklagade för att vara ålderdom-
liga. SLR är en idéburen organisation med 60 år på 
nacken. 

Vi är så gammaldags att vi fortfarande jobbar med 
demokratiska grundprinciper och representativ de-
mokrati. Detta är vi stolta över och att även den lilla 
medlemmen kan göra sin röst hörd. 

Vårt ”interna” arbete innebär att mycket tid läggs 
ner på ”torra” saker som standarder, normer och att 
bevaka och verka för att dessa får fortsätta att fi n-
nas kvar på den unika nivån där vi varit ledande i 
Europa. Europeiska Unionen i all ära, men när kon-
sekvenserna vad det gäller normer och krav skulle 
bli en återgång till 1960–1970-talen blir det inte bra.

Vidare driver vi frågorna, det för oss självklara 
kravet på god vandel för de personer som ska jobba 
inom säkerhet och lås. Aktuellt nu är arbetet med en 
strategi och aktivitetsplan för utbildning och kompe-
tensförsörjning.

SLR utreder också förutsättningarna för att starta 
en nationell branschskola/kompetenscenter.

Jag tror att det på sikt krävs att vi har en enad stark 
branschorganisation men det får inte ske till priset 
av att det är de med störst plånbok som styr och har 
infl ytande.

Snart påbörjas anmälningarna till den största årli-
gen återkommande utbildningssatsningen för säker-
hetsföretag i Sverige - SLR Utbildningsdagar 2016.

Läs mer om detta på annan plats i tidningen.
Kunskap är aldrig tungt att bära! Man blir aldrig 

fullärd!

Benny Jansson
Förbundsordförande SLR

"Vi är så gammaldags 
att vi fortfarande jobbar 

med demokratiska 
grundprinciper och 

representativ demokrati"

www.prodib.se

SILCA FUTURA

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

borrade nycklar på kod och cylindernycklar.
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UTBILDNING  SLR

Under juni månad inleddes en av SLRs 
större utbildningssatsningar någonsin för 
anställda på medlemsföretagen runt om 
i landet.

Anledningen till satsningen är de nya normerna från 
Stöldskyddsföreningen, SSF 3522 samt SSF 200. På 
grund av de stora förändringar som gjorts i normerna 
beslöt SLRs styrelse under senvåren att kostnadsfria 
kurser skulle erbjudas till medlemmarna runt om i 
landet.

Trots sommar och semestertider har, fram till mit-
ten av september, redan 16 kurspass på 10 olika orter 
genomförts. Cirka 400 deltagare har fått en genom-
gång i de nya regelverken. Utbildningssatsningen 
fortsätter under resten av 2015 och planerad avslut-

ning är på SLRs utbildningsdagar i januari 2016.
Utbildningssatsningen är ett led i pågående 

arbete med att informera och utbilda så många 
som möjligt av landets återförsäljare, installatörer, 
kravställare, kunder och tillverkare med mera. SLRs 
ansvarsområde i detta är att utbilda återförsäljare 
och installatörer. Övriga grupperingar kommer att 
utbildas och informeras via satsningar som SEM 
Group (medlemsförening för tillverkare, importörer 
och grossister) och Stöldskyddsföreningen driver. 

Varför då denna satsning på utbildningar?
Sedan mer än 30 år tillbaka har inbrottsskydd av 
kommersiella- och offentliga objekt samt i viss mån 
även privata bostäder styrts av standarder, normer 
samt försäkringskrav som enbart redovisat krav för 
mekaniska produkter. Under åren har allt fl er av 

dessa produkter ”elektrifi erats” och på senare år även 
digitaliserats men kravdokumenten har inte tagit 
hänsyn till detta. Många installationer har därför 
gjorts på ”dispens” eller efter särskilt godkännande 
av kravställare/kund.

Sedan våren 2015 är det nu möjligt att ställa 
krav även på elektromekaniska och elektroniska 
produkter. I och med den nya normen SSF 3522 
Godkänd Låsenhet, samt den reviderade SSF 200 
Inbrottsskydd – Byggnader och lokaler, kan man nu 
även ställa krav på dessa produkter. Det är då viktigt 
att alla marknadens aktörer får relevant information/
utbildning så att de vet om att dessa möjligheter fi nns 
och vad de innebär.

Se www.stoldskyddsforeningen.se för mer infor-
mation runt de nya normerna och för att beställa 
dem.               ■

SLR-medlemmar på utbildning

KURSSTART. Det är dags för utbildningsstart i Norrköping.

Håkan Hedlund från SSF undevisar i Göteborg.Fullsatt på 2 pass i Malmö.
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UTBILDNING  SLR UTBILDNINGSDAGAR 25–28 JANUARI 2016

25–28 januari 2016 öppnar portarna för 
det årliga arrangemanget SLR Utbild-
ningsdagar i Arlanda stad. Det är elfte 
året i rad som detta sker och med ett 
snitt på 200-300 deltagare varje år har vi 
all anledning att skryta om detta. SLRs 
medlemmar är nyfi kna och kunskaps-
hungriga, något som absolut gagnar alla 
säkerhetskunder runt om i Sverige.

Utbudet av kurser på våra utbildningsdagar är svår-
slaget, allt från ledarskapsutbildning och regelverk 
till upphandlingsjuridik och teknik, samlat under 
ett och samma tak. Kurskatalogen är snart klar och 
kommer att distribueras ut så fort tryckfärgen torkat, 
den fi nns då även att se på vår hemsida www.slr.se.

Det är glädjande att vi nu kan erbjuda en prepa-
randkurs för Gesällbrev i Inbrotts-
larm.

Under 2015 blev provbestämmelser, 
frågor och labb-utrustning klart för 
gesällbrevs prov i ”Installatörsyrket – 
Inbrottslarm”. En första prov omgång 
genomfördes i Jönköping i slutet på 
maj för att se att konceptet fungerade. 
Deltagarna och Anders Gustafsson 
som höll i provet var mycket nöjda 
med provet och upplägget och endast 
smärre justeringar och förtydliganden 
i provet har gjorts efter det.  

På våra utbildningsdagar kommer 

en prepa randkurs att hållas samt tillfälle till prov-
avläggelse. Provet är ”mobilt” så vi kommer att 
kunna erbjuda preparandkurs samt provavläggelse 
även utanför våra utbildningsdagar. Precis samma 
gäller för prov avläggelse Gesäll samt Mästarbrev i 
Låsmästaryrket.

Mer information samt anmälningsblanketter till 
Preparandkurs och/eller provavläggelse kommer in-
om kort, men du kan även anmäla ditt intresse direkt 
till kansli@slr.se

Värdeförvaringsteknikerna inom SLR sektion SHG 
kommer den 25 januari att få en full dag med bland 
annat utbildning i regelverk och produktnyheter. Da-
gen avslutas med årsmöte i föreningen som idag har 
ca 70 certifi erade medlemmar.

Preparandkurs för Gesäll Låssmed kommer som 
vanligt att hållas och givetvis många kurser i pro-

duktteknik, lagar och förordningar, projektering, fö-
retagande, normer & standarder, upphandling med 
mera.

Utbildning och fortbildning är ett måste, det hän-
der massor i vår bransch och ny teknik tillkommer 
ständigt. Inom området inbrottsskydd fi nns det 
mängder av lagar, standarder, produkter och artiklar 
som man måste ha kunskap om. Inom elektromeka-
niken kommer det ständigt nya produkter och utbu-
det av mjukvarustyrda produkter ökar snabbt. Kun-
skap om nätverk och hur man kopplar in produkter 
på befi ntliga nätverk är ofta ett krav idag.

Den nya tekniken innebär förutom nya möjligheter, 
dessvärre även nya ”risker”. Vi läser allt oftare om 
identitetsstölder, datorintrång och ”skumma” mobil-
appar som har elaka program som kan arbeta i bak-
grunden. 

Det är därför mycket viktigt att hålla 
sig upp daterad på den nya tekniken och 
hur man kan hjälpa säkerhetskunden att 
skydda sig mot oönskade intrång i pro-
dukter. 

Nu är inte utbildningar enbart till för 
att lära, det är minst lika viktigt att träffa 
kollegor och utbyta erfarenheter samt 
bygga allianser. Vi kommer att få se en 
ökad specialisering inom vår bransch där 
företagen inriktar spetskompetensen på 
en viss typ av produkter eller område. 
Detta är en naturlig utveckling då den 
breda produktfl oran omöjliggör att man 
ska kunna allt, och då behövs allianserna 

Snart är kurskatalogen klar – håll utkik redan nu!

Kontrollbild inkoppling magnetkontakt.

TID FÖR RAST. Fikapaus och prat med kollegor.
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Stendals El AB
Signalistgatan 17, SE-721 31 Västerås, Sweden  |  Telephone: +46 21-18 97 50  

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

STEP elslutbleck, marknadens bredaste sortiment
MED ELSLUTBLECK FRÅN STEP får du marknadens bredaste sortiment. Du klarar över 100 olika 
dörrfunktioner, och kan anpassa din lösning perfekt till dagens krav på tillgänglighet, säkerhet, 
utrymning och brandkrav. Oavsett situation kan du vara säker på att det fungerar.  Läs mer om våra 
lösningar på www.steplock.se.
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t är kurskatalogen klar – håll utkik redan nu!

PÅ KURS. Datoriserade program för projektering av låssystem med mera.

och samarbetet mellan medlemsföretagen, oavsett 
storlek. Därför är även tiden utanför de schemalagda 
kurserna väl så viktig och vi kommer som vanligt att 
anordna kvällsaktiviteter under trevliga former för 
social tid och trevligt umgänge.

Våra utbildningsdagar och det rika kursutbudet, 
till mycket humana priser, är unika för en bransch av 
vår storlek. Allt detta är enbart möjligt att genomföra 

tack vare det stora intresset för utbildning som fi nns 
bland SLRs medlemmar och våra leverantörer.        ■

Missa inte!
SLR UTBILDNINGENSDAGAR
Datum: 25–28 januari 2016 i Arlanda stad
Detaljerad kursplan med all info kommer inom kort! 
Läs mer på: www.slr.se

LÄS MER OM KURSERNA! 
På nästa sida hittar du ett urval av alla 
intressanta kurser du kan välja bland. ➣

www.prodib.se

SILCA UNOCODE 199

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

cylindernycklar, bil, mc och båtnycklar. 
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UTBILDNING  SLR UTBILDNINGSDAGAR 25–28 JANUARI 2016

ÖVERVAKNING. Kurs i CCTV-kameraövervakning.PRAKTISKT PROV. Pågående praktiskt prov Gesällprov.

I DETALJ. Produktkurs dörrautomatiker. FESTSTÄMNING. Kvällsmingel med leverantörer.LABORERAR. Kurs i el- och telelära med laborationer.

GESÄLLPROV. Inkoppling i centralenhet Gesällprov.VIKTIG MEKANIK. Goda kunskaper i mekaniken är trots all 
elektronik fort farande grunden i yrket.

FORTBILDNING. Certifi erade Värdeförvaringstekniker i sektion  SHG på fortbildning.

SLRs populära kurser är svårslagna
FORTS. 

Ett urval av kurserna
25-28 januari 2016

• Brand & utrymning
• Preparandkurs låsgesäll

• Preparandkurs larmgesäll
• Entreprenadjuridik
• Konsumentjuridik

• Teleteknisk dokumentation
• Aff ärsmässigt kundbemötande

• CCTV teknik i tiden
• El- och telelära med labororationer

• SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
• BAS-P & BAS-U grundkurs 
• Inbrottslarm projektering

• Riskhantering
• LOU nya regler

• Personlig eff ektivitet
• Provavläggelse Gesäll
Inbrottslarminstallatör

• IP- och Nätverkskunskap
• Lagar och regler för dörrautomatiker 

• Nyheter i standarder och normer

Samt en mängd olika produktkurser 
och mycket mer...



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

Läs mer på dorma.com

 SMART OCH 
 EKONOMISK 
 SÄKERHET
—

vårslagna
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UTBILDNING  PRAKTISKA GYMNASIET

Petra Tesch och elever från Låsprogrammet 
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Hej!
Här kommer årets andra nyhetsbrev om vad 

som händer runt SLRs framtidsprojekt som 

vi kallar 10–20. 

FLERA SPÄNNANDE NYHETER PÅ GÅNG

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

hot samt att se de möjligheter som också finns"

RoSiTA NYLuND info@nylundslas.se 

JoAcim PERSSoN 
joacim.persson@brodernapersson.se

ARNE mALmSTRöm info@las-arne.se

THomAS ENGSTRöm thomas@lasmekano.se

JAN THöRNER janne@martinmattsson.com

HÅkAN SvENSSoN hsg.svensson@gmail.com

GLENN HJALmARSSoN glenn@sakerhetstjanst.se

mATS mobERG mats@slr.se

SuSANNE DAHLboRG susanne@slr.se

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

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

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

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

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

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

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

hemsida, till arbetsförmedlingen, YouTube med mera. Via vår 

hemsida ska ni kunna hämta filmen för att till exempel kunna 

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

med mer information när allt fungerar.

vÅR mobiLA APP PÅ GÅNG

Arbetet med vår mobila app för anställda på medlemsföretag börjar 

bli klart. Testversion har utvärderats och provats av arbetsgruppen 

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

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

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

snart ska finnas en testversion ute för en bredare test.

vÅR TiDNiNG bYTER NAmN TiLL 

SÄkERHETSiNSTALLATöREN! 

SLR är ett brett medlemsförbund med sektioner för inbrottslarm och 

värdeförvaringstekniker. Medlemsföretagen utvecklas allt snabbare 

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

mekaniklösningar samt CCTV. År 2012 skedde ett trendbrott då 

försäljningen av elektroniska produkter ökade mycket kraftigt 

samtidigt som försäljningen av mekaniska produkter backade 

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

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

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

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

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

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

Viktigt att vår tidning då speglar medlemmarnas bredd och kunskap.

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

information i nästa nyhetsbrev.

medlemspris
 

PRODUKTBLAD A4
  803:-

Enkels. 500 ex

PRODUKTBLAD A4
  1155:-

Enkels. 1000 ex

PRODUKTBLAD A4
  1622:-

Dubbels. 1000 ex

PRODUKTBLAD A4
  1094:-

Dubbels. 500 ex

 
VISITKORT
  247:-

Enkels. 200 ex

VISITKORT
  346:-

Enkels. 500 ex

VISITKORT
  557:-

Dubbels. 500 ex

VISITKORT
  398:-

Dubbels. 200 ex

 VEPA
  749:-

inkl skenor, 100x150 cm

 ROLLUP
 825:-

inkl stativ & väska
85x200 cm
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ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG
RCO Security AB | 08-546 560 10 | info@rco.se | www.rco.se

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

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

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

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

NoKey force
Batteridrivet kodlås för 
inner- och ytterdörrar
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FÖRETAGET  BERGS LÅS

I slutet på maj var det öppet hus och fest 
på Bergs Lås i Rågsved i södra Stock-
holm. Det blev snabbt fullt med gäster då 
många ville komma och gratulera. 

– Jätteroligt att så många kom, säger Mine Berglund. 
Det blev drygt 100 gäster under dagen och alla 

verkade trivas.
Historien om Bergs Lås började när Sven Berg, 

som är född och uppväxt i Hälsingland, som 17-åring 
fl yttade till Stockholm och började som lärling på 
Gösta Jonssons Låstjänst. Efter en tid på fi rman ville 
Sven starta eget och den 1 februari 1955 öppnades 
Sven Bergs Låsverkstad i en källarlokal i Bandha-
gens Centrum.

– Han åkte runt på sin cykel med lite handverktyg, 
borrsväng, stämjärn, skruvmejslar och hammare. 
Det var tuffa tider. Den första månaden hade han 275 
kronor i omsättning. Men  med tre små barn var han 
och mamma tvungna att jobba extra. Pappa diskade 
på kvällarna på en restaurang och mamma delade ut 
tidningar på mornarna. Så småningom kunde han 
köpa en motorcykel och sedan bil, det gick sakta 
framåt, berättar Mine.

Tio år senare fl yttade Sven företaget till en bu-
tikslokal i Rågsveds Centrum. Det var en före detta 
sportaffär. Med på köpet följde en del av sportaf-
färens lager. Så under några år sålde Sven även 
hockey klubbor, skridskor, pingisracket, luftgevär, 

pulkor och lite andra sportartiklar. 
– Vi är fortfarande kvar i Rågsved och är nu inne 

på fjärde generationen, vilket vi och framför allt 
Sven, är stolta över. Utvecklingen har ju gått framåt 
och från att ha tillverkat nycklar och cylindrar, öpp-
nat dörrar och monterat lås, lagat dörrstängare med 

mera är vi i dag väldigt breda. Elektronik och data är 
viktiga kunskaper för dagens låssmeder. 

I dag ligger tonvikten på installationer på bland 
annat passersystem men vi installerar fortfarande 
även lås och cylindrar med mera. Vi hoppas på att 
få fortsätta många år till, avslutar Mine.                 ■

Fyra generationer fi rade 60-årsjubileum

FAMILJEFÖRETAG. Fyra generationer Bergs lås: Mine, Fredrik (Mines dotterson), Gunnel, grundaren Sven, Bosse, Rita och Peter.

NOSTALGI. Utdrag ur företagets historia fanns uppsatta runt om i lokalen.
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rade 60-årsjubileum

MINGEL. Susanne från SLR kansli i samspråk med Peter 
Arkelöw på Bergs Lås.

BARSNACK. Roff e, Stig Alkelöw och Sven Berg.

MINGLARE. Roff e Quist, Ronald Eriksson och Roland Lil-
jestrand minglade och trivdes.

MÅNGA GRATULATIONER. Peter Berglund och Sven Berg framför det välfyllda gratulationsbordet.

GOD JUBILEUMSMAT. Grillbuff én avsmakas av Bosse och Magnus.

www.prodib.se

SILCA OMNIA

- Användarvänlig nyckelmaskin för 
tillhållar- och kassaskåpsnycklar. 

Med LED -belysning och ergonomisk design.
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FÖRETAGET  SALTO

Ett 30-tal kunder till Evvasalto 
besökte i maj Salto i San Sebas-
tian. VD-n Anders Karlemark med 
personal hade ordnat en tredagars 
tur med fabriksvisningar och 
presentationer på huvudkontoret. 

Grundarna och ägarna av Salto, Marc 
Handels och Javier Roquero, hälsade alla 
gästerna välkomna till huvudkontoret i 
San Sebastian.

– Alla verkade mycket nöjda och hu-
möret var på topp trots det lite trista väd-
ret, säger Anders Karlemark. 

Så i stället för beachen ägnades fritiden under lör-
dagen åt promenader, besök i Gamla Stan, shopping, 
besök på en och annan tapasbar med mera. 

Team Evvasalto vill tacka alla som var med för en 
riktig höjdare. 

– Minnesvärt, vill jag lova! hälsar Anders Karle-
mark.                      ■

FIKASTUND. Kaff epaus behövdes också emellanåt. 

FABRIKSBESÖK. Besökarna på väg till fabriksvisning hos i San Sebastian.

Svenska kunder på besök 
hos Salto i San Sebastian 
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CLIQ® för 
explosiv miljö 

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

PROTEC2 – double checked security

 
www.abloy.se 

A422

An ASSA ABLOY Group brand

VÄLKOMNA! Ägarna av Salto Marc Handels, tv, och Javier Roquero hälsade välkomna.

NYHETER. Presentation av nya produkter.

MIDDAGSDAGS. I väntan på middagen fanns det tid för umgänge och en stunds prat. 



Vi är Sveriges ledande  

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

Vad är ISO 9001? 
ISO 9001 är en internationell standard som rör 
kvalitetsledning och gäller för alla organisationer 
inom alla branscher och verksamheter. Den 
innehåller åtta huvudämnen:
4 Kundfokus 
4 Ledarskap 
4 Medarbetarnas engagemang 
4 Processinriktning 
4 Systemangreppssätt för ledning 

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

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

 Certifierad anläggarfirma Lås SSF 1040      Certifierad inbrottslarmfirma      Certifierad brandlarmsfirma           

      Alingsås Lås & Larmservice AB ALINGSÅS www.alas.se
      Låsinväst Svenska AB (filial) ANGERED www.lasinvast.se
      Bergs Låsverkstad AB BANDHAGEN www.bergslas.se
      Låssmeden AB  BODEN www.lassmedboden.com
      Direct Larm & Lås AB BORÅS www.directlarm.se
      Lås & Slipexperten, AB BORÅS www.lasslip.se
      LåsTeam AB BORÅS www.lasteam.se
      Alviks Lås AB BROMMA www.alvikslas.se
      Bromma Lås AB BROMMA www.brommalas.se
      Täby Danderyds Lås AB (filial) DANDERYD www.danderydslas.se
      Certego AB (filial) ENKÖPING www.certego.se
      Låsmästarna i E-tuna AB ESKILSTUNA 
      S:t Erik Lås AB (filial) ESKILSTUNA www.stlas.se
      Certego AB (filial) ESKILSTUNA www.certego.se
      Great Security Sverige AB  FALKENBERG www.greatsecurity.se
      Vadsbolås AB (filial) FALKÖPING www.vadsbo.com
      Falu Lås & Nyckelservice AB FALUN www.falulas.se
      Farsta Lås AB FARSTA www.farstalas.se
      Nyckelkedjan, AB (filial) FINSPÅNG www.nyckelkedjan.se
      Certego AB (filial) FLEN www.certego.se
      Punctum Lås & Larm AB (filial) GNESTA www.punctumlas.se
      Lås Larmteknik Värmdö AB GUSTAVSBERG www.laslarmteknik.se
      Låsab Lås- & Larmservice AB GÄLLIVARE www.lasab.se
      Låscity i Gävle AB GÄVLE www.lascity.se
      Lås & Nyckel i Gävle AB GÄVLE www.nyckel.nu
      Låstjänst Alarm AB GÄVLE www.lastjanst-alarm.se
      Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB GÖTEBORG www.gbglas.se
      Låfa, AB GÖTEBORG www.lafalas.se
      Låset i Centrum HJK AB GÖTEBORG www.lasetgbg.se
      Låsinväst Svenska AB GÖTEBORG www.lasinvast.se
      Låssmeden S Alexandersson AB GÖTEBORG www.lassmeden-sa.se
      Låsspecialisten AB GÖTEBORG www.lasspecialisten.com
      Majornas Låssmed AB GÖTEBORG 
      Martin Mattson & Co Eftr AB GÖTEBORG www.martinmattsson.com
      Nokas Låsteknik i Göteborg AB GÖTEBORG www.nokas.se
      SafeTeam i Sverige AB GÖTEBORG www.safeteam.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) GÖTEBORG www.safeteam.se
      Certego AB (filial) GÖTEBORG www.certego.se
      Södra Vägens Låsservice AB GÖTEBORG www.sodravagenslas.se
      Halmstad Låsservice AB HALMSTAD www.halmstad-lasservice.se
      Lås & Larmspecialisten AT AB HALMSTAD www.las-larm.com
      Brandbergens Låshörna AB HANDEN www.lashornan.se
      Haninge Lås AB HANINGE www.haningelas.se
      Gränslås Service AB HAPARANDA 
      Låsmekano Säkerhetscenter AB HELSINGBORG www.lasmekano.se
      Lås & Trygghet AB HELSINGBORG www.las-trygghet.se
      Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB HELSINGBORG www.obergs.com
      Lås-Arne Malmström AB HUDDINGE www.las-arne.se
      Aspuddens Lås - Låstjänst HB HÄGERSTEN www.lastjanst.com
      Bysmeden Lås AB HÄGERSTEN www.bysmeden.se
      Certego AB (filial) HÄGERSTEN www.certego.se

      Västberga Lås AB HÄGERSTEN www.vastbergalas.se
      Nylunds Lås AB HÄRNÖSAND www.nylundslas.se
      Vällingby Låsservice AB HÄSSELBY www.vallingbylas.se
      Hässleholms Låssmed AB HÄSSLEHOLM www.hlmlassmed.se
      Allans Lås & Larm AB HÖRBY www.allanslas.se
      Sickla Låsteknik AB JOHANNESHOV www.sicklalasteknik.se
      Järfälla Låsservice, AB JÄRFÄLLA www.jarfallalasservice.se
      Norrlås, AB JÄRFÄLLA www.norrlas.se
      Yxhage Lås & Europalarm AB (filial) JÖNKÖPING www.yxhage.se
      Yxhage Lås & Europalarm AB JÖNKÖPING www.yxhage.se
      Kalmar Låsservice AB KALMAR www.kalmarlas.se
      WB Lås AB KALMAR www.wblas.se
     Blekinge Lås & Larmteknik AB KARLSHAMN www.blekingelas.se
      Ekbergs Låsservice eftr AB KARLSKOGA www.ekbergslas.se
      Karlskrona Låsservice AB KARLSKRONA www.kna-las.nu
      Certego AB (filial) KARLSTAD www.certego.se
      Certego AB (filial) KATRINEHOLM www.certego.se
      Låsfixarna i Kiruna AB KIRUNA www.lasfixarna.se
      Bysmeden Lås AB (filial) KISTA www.bysmeden.se
      Låssmeden i Kramfors AB KRAMFORS www.lås-smeden.se
      Citylåset AB KRISTIANSTAD www.citylaset.se
      Certego AB (filial) KRISTIANSTAD www.certego.se
      Låsmästarn i Värmland AB KRISTINEHAMN www.lasmastarn.se
      Certego AB (filial) KUMLA www.certego.se
      Kungsbacka Låsservice AB KUNGSBACKA www.kungsbackalas.se
      Sotenäs Låsservice AB KUNGSHAMN www.sotenaslas.se
      Certego AB (filial) KÖPING www.certego.se
      Lerums Lås & Larmservice, AB LERUM www.lll.se
      Lidingö Lås & Larm AB LIDINGÖ www.lidingolas.se
      Vadsbolås AB (filial) LIDKÖPING www.vadsbo.com
      AB Allmänna Lås i Limhamn LIMHAMN www.allmannalas.se
      Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB LINDESBERG 
      Lås & Nycklar i Linköping AB LINKÖPING www.lasochnycklar.se
      RTS Lås & Larm AB LINKÖPING www.rtslasochlarm.se
      Certego AB (filial) LINKÖPING www.certego.se
      Almqvist & Brunskog AB LJUNGBY www.almbrun.se
     Luleå Låskonsult, AB LULEÅ www.lulealaskonsult.se
      All-Round Låsservice AB LUND www.allroundlas.com
      Certego AB (filial) LUND www.certego.se
      Great Security Sverige AB (filial) LUND www.greatsecurity.se
      Låssmeden i Umeå AB (filial) LYCKSELE www.lassmeden.com
      Bengtssons Låsservice AB MALMÖ www.bengtssonslasservice.se
      Låscentralen E. Borgström AB MALMÖ www.lascentralen.se
      Nokas Lås-Aktuellt, AB MALMÖ www.nokas.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) MALMÖ www.safeteam.se
      Safeteam Lås-Borgström i Malmö AB MALMÖ www.lasborgstrom.se
      Certego AB (filial) MALMÖ www.certego.se
      Mälardalens Säkerhetscenter AB MARIEFRED 
      Vadsbolås AB MARIESTAD www.vadsbo.com
      Säkerhetstjänst i Markaryd AB MARKARYD www.sakerhetstjanst.se
      Axet Lås i Mjölby AB MJÖLBY 

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



Vi är Sveriges ledande  säkerhetsföretag!

Vad är FR2000? 
I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö 
i FR2000 liknande de som ställs i ISO 9001 
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 
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.

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

      Certego AB (filial) MOTALA www.certego.se
      Nyckellås AB MÄRSTA 
      Mölndals Låsservice AB MÖLNDAL www.molndalslas.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) MÖLNDAL www.safeteam.se
      IT Installationsteknik Sverige AB NACKA www.it-s.se
      Nacka Lås & Larm AB NACKA www.nll.nu
      Lås & Nycklar i Norrköping AB NORRKÖPING www.lasonycklar.se
      Låssmeden i Norrköping AB NORRKÖPING www.lassmeden.se
      Norrköpings Låsverkstad AB NORRKÖPING www.norrkopingslasverkstad.se
      Nyckelkedjan, AB NORRKÖPING www.nyckelkedjan.se
      Certego AB (filial) NORRKÖPING www.certego.se
      Norrtälje Låsservice AB NORRTÄLJE www.ntjlas.se
      Spaak Säkerhet AB NORRTÄLJE www.spaaksakerhet.se
      Nybro Lås AB NYBRO www.nybrolas.se
      Punctum Lås & Larm AB (filial) NYKÖPING www.punctumlas.se
      Södertörns Lås AB NYNÄSHAMN www.sodertornslas.se
      Sjögrens Lås & Brandskydd AB OSKARSHAMN www.sjogrenslas.com
      Låsmekaniska i Piteå AB PITEÅ www.lasmekaniska.com
      Vadsbolås AB (filial) SKARA www.vadsbo.com
      Stanley Security Sverige AB SKARPNÄCK www.stanleysecuritysolutions.se
      Axlås AB (filial) SKÄRHOLMEN www.axlas.com
      Vadsbolås AB (filial) SKÖVDE www.vadsbo.com
      Gerts Lås & Larm AB SOLLENTUNA www.gertslas.se
      Norra Stationen Lås & Larm AB SOLLENTUNA www.abatronic.se
      Schneider Electric Sverige AB SOLLENTUNA www.schneider-electric.se
      Sollentuna Lås (filial) SOLLENTUNA www.vallentunalas.com
      Råsunda Låsservice AB SOLNA www.rasundalas.se
      Spånga Lås AB SPÅNGA www.spangalas.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) STENUNGSUND www.safeteam.se
      Axlås AB (filial) STOCKHOLM www.axlas.com
      Axlås AB STOCKHOLM www.axlas.com
      Begelås, AB STOCKHOLM www.begelas.se
      Brandts Lås & Nyckelservice STOCKHOLM www.lasochnyckel.se
      Corells Lås AB STOCKHOLM www.corellslas.se
      Hornsplans Lås AB STOCKHOLM www.hornsplanslas.se
      Karla Låsservice AB STOCKHOLM www.karlalas.se
      Kungsholms Låsservice AB STOCKHOLM www.kungsholmslas.se
      Kungslås AB STOCKHOLM www.kunglas.se
      Lindells Låsservice AB STOCKHOLM 
      LS Svensk Larmteknik AB STOCKHOLM www.svensklarmteknik.se
      Låsborgen AB STOCKHOLM www.lasborgen.se
      Låscentrum AB STOCKHOLM www.lascentrum.se
      Låskompetens i Stockholm AB STOCKHOLM www.laskompetens.se
      Låsmakarna AB STOCKHOLM www.lasmakarna.se
      Låsman AB STOCKHOLM www.lasman.se
      Låssmeden FGJ AB STOCKHOLM 
      Låssnabben AB STOCKHOLM www.lassnabben.se
      Nybergs Lås AB STOCKHOLM www.nybergslas.se
      Punctum Lås & Larm AB (filial) STOCKHOLM www.punctumlas.se
      Punctum Lås & Larm AB (filial) STOCKHOLM www.punctumlas.se
      S:t Erik Lås AB STOCKHOLM www.stlas.se

      SafeTeam i Sverige AB (filial) STOCKHOLM www.safeteam.se
      Solidlås, AB STOCKHOLM www.solidlas.se
      Stockholms Låsservice City AB STOCKHOLM www.sthlmslas.se
      Storstadens Lås HB STOCKHOLM www.storstadenslas.se
      Söderlås vid Ringen AB STOCKHOLM www.soderlas.se
      Certego AB (filial) STRÄNGNÄS www.certego.se
      Låspunkten AB SUNDBYBERG www.laspunkten.se
      Punctum Lås & Larm AB SUNDBYBERG www.punctumlas.se
      Byggbeslag AB, Låsavd. SUNDSVALL www.byggbeslag.se
      Lås & Maskinservice AB SUNDSVALL www.lasomaskin.se
      Nokas Låsteknik i Göteborg AB (filial) SÄVEDALEN www.nokas.se
      Axlås AB (filial) SÖDERTÄLJE www.axlas.com
      Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial) SÖDERTÄLJE 
      Certego AB (filial) SÖDERTÄLJE www.certego.se
      Telge Lås & Nyckel AB SÖDERTÄLJE 
      Isgrens Lås AB TRELLEBORG www.isgrens.se
      Dalek Lås & Larm AB TROLLHÄTTAN www.dalek.se
      Tyresö Låsservice AB TYRESÖ www.tyresolas.com
      Ensta Lås AB TÄBY www.enstalas.se
      Täby Danderyds Lås AB TÄBY www.tabylas.se
      Rikstvåans Låsservice AB UDDEVALLA www.rikstvaanslas.com
      SafeTeam i Sverige AB (filial) UDDEVALLA www.safeteam.se
      Perssons Låsservice AB ULRICEHAMN 
      Låssmeden i Umeå AB UMEÅ www.lassmeden.com
      Låskedjan i Umeå AB UMEÅ www.byggbeslag.se
      Certego AB (filial) UMEÅ www.certego.se
      Certego AB (filial) UPPSALA www.certego.se
      Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB UTTRAN www.botkyrkalas.se
      Vallentuna Lås AB VALLENTUNA www.vallentunalas.se
      Great Security AB (filial) VARBERG www.greatsecurity.se
      Great Security AB VARBERG www.greatsecurity.se
      Lås & Nyckelservice Vimmerby VIMMERBY www.lasochnyckelservice.se
      Gotlands Glas & Lås AB VISBY www.glasolas.se
      Garantilås i Stockholm AB VÄLLINGBY www.garantilas.se
      Puttes Lås & Nyckelservice AB VÄNERSBORG 
      Låsservice i Värnamo AB VÄRNAMO www.varnamolasservice.se
      Lundkvist Lås & Nycklar AB VÄSTERÅS www.lundkvistlas.se
      Certego AB VÄSTERÅS www.certego.se
      Finlarm AB VÄSTERÅS www.protectyou.se
      SafeTeam i Sverige AB (filial) VÄSTRA FRÖLUNDA www.safeteam.se
      Certego AB (filial) VÄXJÖ www.certego.se
      Skåne Lås,  AB YSTAD www.skanelas.se
      Låshuset AB ÄNGELHOLM www.lashuset.se
      Axet Låsservice AB ÖREBRO www.axet-las.se
      Lås & Säkerhet i Örebro AB ÖREBRO www.lassakerhet.se
      Certego AB (filial) ÖREBRO www.certego.se
      Låssmeden i Umeå AB (filial) ÖRNSKÖLDSVIK www.lassmeden.com
      Övik Låsteknik AB ÖRNSKÖLDSVIK www.lasteknik.com
      Gärdin & Persson AB ÖSTERSUND www.gardinpersson.se
      Låsservice i Mälardalen AB ÖSTHAMMAR 
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FÖRETAGET  PROFSAFE

Säkerhetsinstalltören träff ade Jimmy 
Åsedal på Profsafe i Anderstorp för att 
få höra lite mer om företaget och dess 
verksamhet.

Jimmy Åsedal tar emot i den cirka 2 500 kvadratme-
ter stora byggnaden i Anderstorp där 2 200 kvadrat-
meter utgörs av lager. Den övriga ytan används till 
kontor och konferensrum samt till utställning.

Profsafe AB är ett svenskt företag med delägarna 
verksamma i den operativa driften. Huvudkontor 
och lager fi nns i Anderstorp. Säljkontor och utställ-
ning ligger i Bromma i Stockholm. Med VD-n Leif 

Lysebring är man totalt 15 person på företaget.
Allt startade i början av 1990-talet med produk-

tion och försäljning av vapenskåp, då under namnet 
Zugil International. Men sedan 2007 heter företaget 
Profsafe AB. 

Sortimentet har sedan starten succesivt breddats 
till att i dag omfatta allt från enklare tunnplåtsskåp 
till värdeskåp i högre grader. Man distribuerar också 
maskiner för hantering och sortering av sedlar och 
mynt.

All utveckling av värdeförvaringsenheter och öv-
riga tunnplåtskåp sker i egen regi och tillverkningen 

sker i Sverige, Polen och Asi-
en, i ISO 9001-certifi erade fa-
briker. Cirka 90 procent av all 
produktion sker i Polen där 
man haft tillverkning sedan 
företaget startades. Special-
inredningar med mera görs i 
Anderstorp. Sedelhanterings-
maskinerna köps in från före-
tag i Tyskland. 

Standardsortimentet le-
vereras normalt omgående 
från centrallagret i An-
derstorp där det fi nns cirka 

1 000 produkter ständigt på lager. Lagret omsätts 
cirka tio gånger per år så det är en stor efterfrågan på 
olika sorters värdeförvarande och brandskyddande 
produkter runt om i landet.

Största marknaden är Sverige men man växer i 
Skandinavien och man har även fokus på några ut-
valda marknader inom Europa. Huvuddelen av kun-
derna är återförsäljare/retail, banker, sjukhus och 
offentlig sektor, polis och militär, företag och privat-
personer. 

Profsafe erbjuder även olika tjänster till sina kun-
der så som utbildning, säkerhetsanalyser, rådgiv-
ning, service samt montering. 

För återförsäljarledet fi nns ett butikskoncept fram-
taget för att underlätta försäljningen.

– Allt fl er produkter specialanpassas och vi kan 
erbjuda hela konceptlösningar som kan byggas in i 
skåpen. Det fi nns många tillval och speciallösningar 

SPECIAL. Olika specialinredda skåp.

FLERA KONSEPT. 
Jimmy Åselal på 
Profsafe berättar 
att man erbjuder 
olika butikskon-
cept för återför-
säljare.

FÖR PENGARNA. Kontanthanteringsprodukter.

"Många köper stöldskyddsskåp när det inte längre fi
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beroende på vad kunden önskar. Något som ökat 
kraftigt senare år är specialanpassade skåp för Lap-
topförvaring. Bland annat har i dag nästan alla skolor 
Laptops som eleverna får låna och när de inte an-
vänds låses de in i våra specialbyggda skåp. Samti-
digt som de är skyddade mot stöld så innehåller även 
skåpen utrustning för laddning av datorerna, säger 
Jimmy. 

En annan produkt som ökat kraftigt är brand-
avskiljande skåp för förvaring av kemikalier, så kall-
lade miljöskåp. 

– Nästan varje bensinmack och bygghandel har 
numera skåp för förvaring av olika kemikalier, skåp 
som står ute i butiken. Förr var det vanligt att dessa 
varor förvarades i separata rum eller utrymmen, nu 
kan de i stället användas för att visa upp varorna i bu-
tiken då de är försedda med härdat glas i dörren samt 
många gånger även med invändig belysning.

Jimmy berättar också att man nu ser ett ökat in-
tresse för produkter runt kontanthantering. 

Under hösten 2015 börjar det stora utbytet av mynt 
och sedlar i Sverige och 2017 ska allt vara klart. 

– Vi räknar med en kraftig försäljningsökning 
framöver då många måste byta maskiner för att kun-
na hantera de nya sedlarna. 

Profsafe har kontanthanteringsmaskiner för se-
del sorterare och sedelräknare, myntsorterare, mynt-
packare, värderäknare, sedel- och myntvågar samt 
maskiner för äkthetsverifi ering.

Vapenskåp är självklart en produkt som ständigt 
efterfrågas, det fi nns många jägare i vårt land. 

–Vi har många varianter på vapenskåp och vi bru-
kar rekommendera kodlås så att innehavaren slipper 
gömma nyckeln i fastigheten. Det blir högre säkerhet 
med ett kodlås. 

Sedan bankkontor blivit allt mer sällsynta i vårt 
samhälle har försäljning av stöldskyddsskåp ökat 
kraftigt. 

– Kunderna kan inte längre få tag på bankfack och 
då väljer många att köpa ett stöldskyddsskåp för för-
varing av värdesaker i hemmet. 

Profsafe säljer många till privatbostäder men även 
till en hel del till kommersiella fastigheter.

Samarbetet med Värdeförvaringsteknikerna i 
SLRs sektion SHG är mycket värdefullt och givande 
berättar Jimmy. 

Låsbyten, reparationer och öppningar efterfrå-
gas ofta och då är det tryggt att rekommendera 
kunden att vända sig till en värdeförvaringstekni-
ker.                        ■

MONTERING. Slutmonteringsstation.

FÖRVARING. Laptopförvaring med laddningsmöjligheter.

NYA SKÅP. Nytillverkade skåp på fabriken i Polen.

STORT UTBUD. Flera varianter och storlekar erbjuds.LACK. Full aktivitet i lackeringslinan.

PRODUKTER. Jimmy vid några av alla olika produkter.

LAGER. En liten del av det 2 200 kvadratmeter stora lagret.

KONTANTHANTERING. En del av sortimentet för kontanhantering.

yddsskåp när det inte längre fi nns några bankfack"

I BUTIKEN. Brandavskiljande miljöskåp för butiksmiljö.
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FÖRETAGET  S:T ERIKS LÅS

För cirka tre år sedan började Rickard 
Qvarfordt, säkerhetschef på Kungliga 
Operan i Stockholm, fundera på att 
uppgradera Operans ålderstigna mekanis-
ka låssystem mot något modernare.

Funderingar på att gå över från mekaniska lås till elek-
troniska lås på Kungliga Operan diskuterades med Kai 
French, S:t Eriks Lås, som sedan fl era år haft Kungliga 
Operan som kund. Efter utvärderingar och test föll va-
let på Standalone-enheter och mjukvara från KABA.

– Besparingen att använda sig av samma kort på 
alla dörrar i stället för att även dela ut mekaniska 
nycklar var en av de avgörande faktorerna för att väl-
ja ett elektroniskt system med Standalone-enheter. 
Vi såg att största vinsten var tidsbesparingen inom 
nyckeladministration då man lätt kan ändra behörig-
het på korten och stoppa förlorade kort, detta trots 
att det är fråga om standalone teknik, säger Rickard.

– Rickard ansåg att kvaliteten tillsammans med 
en tilltalande design var en avgörande faktor i va-
let. Möjligheten att kunna anpassa enheterna till de 
krav som Operan har i sin K-märkta miljö var ett 
krav. Nya produkter måste smälta in och det får inte 
ske någon åverkan på de anrika dörrmiljöerna, säger 
Björn Ottosson, ansvarig på KABA.

– I och med att vi kunde erbjuda möjligheten till 
att få Kabas C-lever Compact i en kombination av 
svart och mässing gör att enheterna passar bra in i 
miljön, en kombination av modernt och klassiskt.

Nu byts de mekaniska låsen ut och Rickard är 
mycket nöjd med hur lätt det är att sköta systemet.

Mjukvaran som används för att styra behörighet i 
standalone-enheterna är KABA exos 9300. 

– Det är otroligt enkelt att lägga till fl er dörrar i syste-
met och trots att de är standalone fungerar korten direkt 
i nya dörrar. För att ge ökad säkerhets så använder vi 
oss av en tidsstämpel på korten så att vi vet när kortet 
slutar fungera om det skulle tappas, säger Rickard.

KABA är sedan fl era år en väl etablerad spelare inom 
passagesystem på den europiska marknaden. Sedan 
några år tillbaka arbetar Björn Ottoson på KABA med 
att etablera systemen även på den svenska marknaden. 

– KABA exos 9300 är ett mycket bra och fl exibelt 
system som använder sig av färdiga gränssnitt för in-
tegration till andra system.

Att använda sig av ett centralt system i ett decen-
traliserat företag är inget problem, så länge man har 
en IP-adress så kan man få kontakt med vår under-
central, om det sedan är via intranätet eller via GPRS 
modem spelar ingen roll.

– Vi tittade på en lösning för ett företag tillsam-

mans med Multicom Security där vi via deras kom-
munikationslösning kunde placera en läsare i princip 
var som helst så länge det fi nns ström till modemet 
och läsare. Som slutkund märker man inte om läsa-
ren är on-line eller standalone, avslutar Björn.          ■

ELEGANT. Trapphuset i Operan från 1898.

SÄKERHETSPRAT. Björn Ottosson KABA i samtal med 
Kungliga Operans säkerhetschef Rickard Qvarfordt.

PRAKTFULLT. 
Kungliga Operan 
i Stockholm i all 
sin prakt. 

Kungliga Operan byter till elektroniska lås

❂ Kungliga Operan är sedan 1773 Sveriges national-
scen för opera och balett. Kung Gustaf III ville skapa en 
svensk ensemble som kunde framföra svenska operor. 
1782 invigdes det nya Kungliga Teaterhuset. Under 
1800-talet betraktades huset som en av de vackraste 
byggnaderna i Stockholm. Knappt tio år efter invigning-
en 1792 sköts kungen vid en maskeradbal. Det gustavi-
anska operahuset stod kvar i ytterligare hundra år efter 
kungens död men då var huset så pass slitet, omodernt 
och brandfarligt att man beslöt riva det 1892. På samma 

plats lät man uppföra ett nytt operahus som kallades 
det oscarianska efter den då regerande monarken Oscar 
II. Det tog nästan sju år att färdigställa den nya Operan. 
Det nya operahuset invigdes av Oscar II 1898.  Exteri-
ören på det nya huset byggdes i nyrenässans medan 
trapphuset, foajén och salongen fi ck en nybarock 
utformning. Marmor från Norge användes i entréhal-
len för att knyta an till unionen med vårt grannland. 
Guldfoajén med takmålningar av Carl Larsson påminner 
utseendemässigt om Garnieroperan i Paris.

Kungliga Operan tog sju år att bygga – klart 1898
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Säkerhet och skydd på arbetsplatsen!  
ABUS Serie 74

Icke ledande | Anti magnetisk | Extra tålig för värme och fukt

www.abus.com

www.prodib.se

- Profilavläsningsmaskinen som snabbt 
hittar profilen på din nyckel. 

SILCA OPTIKA LIGHT

DIGITALT. Även en del digitalcylindrar ingår i bytet.

LÅS I GULDSTIL. De guldpläterade låsen passar bra in i 
den K-märkta miljön.

YTBEHANDLAT. C-lever Compact med speciell ytbehand-
ling för att passa i miljön.

ter till elektroniska lås
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ELF CONVENT  DUBLIN 2015

ELFs Convent gick i år av stapeln 
i Malahide Dublin, Irland 22–24 maj. Det 
handlade både om spännande nyheter 
och intressanta rapporter.

Nytt för i år var ”Lock Conference” som konferen-
sen inleddes med på fredagen. Det var välbesökt 
och mycket givande med bland annat tal av Tzachi 
Wiesenfeld, President ASSA ABLOY EMEA, som 
berättade om nuvarande och kommande trender i 
låsbranschen. Han berättade att mekaniska produkter 
ökar med några få procent per år samtidigt som pro-
dukter inom elektromekanik och elektronikområdet 
ökar med 15–20 procent per år.

Tillverkarorganisationen ARGE har under en 
längre tid arbetat med standardiserade protokoll för 
miljödeklarationer. Detta och mycket mer berättade 
Hans Weisenboeck, Kaba, samt ordförande i ARGE, 
om på sitt anförande. Hans berättade även kort om 
sammanslagningen mellan Kaba och Dorma.

Peter Östman, tidigare VD i ELF och numera leda-
mot av riksdagen i Finland, berättade om lagstiftning 
för låssmeder och installatörer i Finland. Peter berät-
tade att det nu fi nns en lag som reglerar vilka som får 
utöva yrket och lagen införs nu succesivt under en 
kommande tvåårsperiod. Även Irland och Italien har 
lagstiftningar och standarder på gång runt detta och 
det blir intressant att följa utvecklingen framöver.

Låsbranschen i USA belystes av Tom Dermont ord-
förande i Aloa Security Professionals Association. 
Tom visade statistik över medlemmars geografi ska 
placering samt lönestatistik för låssmeder i USA. 
Han berättade vidare att man precis som vi i Sverige 

diskuterar och funderar över titlar och identitet, är 
man låssmed eller säkerhetstekniker. 

Integration av mekaniska lås och elektronik/meka-
tronik på säkerhetsmarknaden i Skandinavien redo-
visades av Benny Jansson. Här belystes bland annat 
hur långt framme vi är i Norden rörande integration 
av mekanik, elektromekanik och elektronik i olika 
säkerhetsinstallationer.

Ett möte i Nordic ELF hölls på lördagen där Dan-
mark berättade om förberedelserna inför 2016 års 
ELF Convention i Köpenhamn (De blev väldigt gla-
da när Benny meddelade att SLR lägger sin kongress 
i samband med ELF)

Norge rapporterade bland annat om ett nytt certifi -
kat/godkännande (EComnet certifi cation) som kom-
mer att krävas för all personal som drar kabel i larm, 
passersystem etc. Medlemmarna har att välja på att 
utbilda sig eller söka samarbeten.

Rapport om pågående arbetet med branschskolor 
för bristyrken lämnades från Sverige.

ELF Board Meeting hölls med som vanligt många 
deltagande länder på plats. Dave o Toole omvaldes 
som ordförande för ELF på två år.

Diskussionen om organisation och uppdelning av 
organisationen fortsatte. Östeuropa, med vissa un-
dantag, kommer att få frågan om att ingå i egen sek-
tion med lägre avgift. Denna sektion ska företrädas 
i ELF Board av en engelsktalande person som har 
en röst. Beslut om detta ska tas på nästa ELF-möte.

Det blev mycket diskussion om ”legislation” med 
utgångspunkt från det arbete som italienska förbun-
det drivit. Just nu är det ett läge där ett enskilt land 
kan väcka frågan om detta ska vara unionsgemen-
samt. EU är då skyldiga att starta en kommitté och 

utredning. Mötet ansåg att det är bättre om det är 
ELF som väcker frågan och då få större möjlighe-
ter till infl ytande i utredningen. Detta behöver ske 
skyndsamt och ett ELF-möte kommer att hållas i 
mitten av oktober i Bryssel där denna fråga ska dis-
kuteras med deltagande från relevanta länder.

Väl mött i Köpenhamn 2016 
hälsar Benny Jansson

Nyheter, diskussioner och intressanta människ

Fina upplevelser och spännande kurser i låsdyrkning

Välbesökt ELF Board Meeting.

Dave o Toole lämnar över stafettpinnen till Damnark.

Reserapport från Gustav Johansson på 
Lås & Trygghet i Helsingborg och Thage 
Thells stipendiat.
Vi börjar vår resa från Helsingborg kl 06.00 mot 
Kastrup där vi (jag, Dennis och Cvetka Blennmo) 
tar fl yget mot Dublin. När vi checkat in på hotel-
let åt vi en lättare lunch i kafeterian. Efter det så 
gick vi ner till byn för en rundtur. Senare på kvällen 
mötte vi upp representanterna från Nederländerna 
och hade en trevlig middag med dem.

På torsdagen åkte vi till Dublin och Jameson de-
stilleri. Där fi ck vi en guidad tur i det gamla destil-
leriet och vi fi ck även prova whiskey. Efter detta 
åt vi lunch i en gammal kyrka. Lämpligt nog he-
ter krogen The Church. Detta följdes av en shop-
pingrunda i Dublin som avslutades i en irländsk 
pub med kvällsmat. 

Fredagen började med frukost och en snabb titt 
på ELF-konferensen innan vi tog bussturen utmed 
östkusten och avslutade turen med en guidad tur i 
Malahide Castle. När vi kom tillbaka till hotellet 
hade utställningen öppnat så vi gick runt där och 
pratade med utställare och tittade på nyheter. Craig 
från Advanced Diagnostics visade upp den nya 
seriellkabeln för att kunna förprogrammera trans-
pondrar vid bilen efter man läst ut Pre-coden.  

På lördagen började kurserna. Jag var inbokad på 
olika bilprogrammeringskurser. Vi började på mor-

gonen med Fords nya system. Killarna från ALA, 
The Auto Locksmith Association, var riktigt duktiga 
och hjälpande. Vi dyrkade låsen, läste ut delningen 
och tillverkade en nyckel med en Silca Futura. De 
kunde sätta instrumentpanelen i serviceläge genom 
en mjukvara så att man kunde programmera in nya 
nycklar. Vi fi ck även en förhandstitt på Advanced di-
agnostics nya program för just Ford-programmering 
som har minskat programmeringstiden från fyra tim-
mar till åtta minuter.

På eftermiddagen gick jag en kurs i VWs nya 
system. Det var komplicerat men vi fi ck hjälp med 
att prova programmera nycklar in i EEPROM. ”Det 
är bara att lossa ratten, airbagen och sedan kom-
mer du till två skruvar som håller fast klockorna. 
På baksidan om denna är det en plastkåpa som ska 
lossas. Där under hittar du ett kretskort. På detta 
kretskort hittar du det chippet vi vill komma åt.” 
Detta tyckte jag var mycket men när killarna från 
England förklarar lät det som en barnlek. 

Vi fi ck även här prova att dyrka lås. Advanced 
diagnostics berättade om de nya verktygen som 
krävs  för att klara av EEPROM-
programmering. Detta är under ut-
veckling men beräknas att komma 
ut innan årets slut.

Efter kursen gick jag och Den-
nis till ett möte för att försöka få i 
gång en internationell billåssmeds-

grupp. Låssmeder från hela världen kommer vara re-
presenterade bland annat Dennis från Sverige.

Denna kväll var det galamiddag på menyn med lo-
kal underhållning i form av Riverdance och fyra killar 
i kilt som spelade trummor. Jag hade jättetrevligt och 
pratade med kollegor från resten av Europa.

Söndagen gick jag kurs i BMWs nya system. 
Även detta var avancerat men än en gång var kil-
larna från ALA där och hjälpte oss. Detta var med 
hjälp av mycket speciella verktyg och programva-
ror för att kunna läsa ut och ändra i BMWs system. 
Man måste löda fast fl ertalet trådar på styrkortet 
för att kunna läsa ut info och lägga tillbaka infor-
mation till styrkortet. Stor försiktighet ska tas när 
man jobbar med all bilelektronik men BMW är 
väldigt känsligt och misstag kan göra att du måste 
byta allt som har med styrsystemet att göra. Även 
här dyrkade vi lås och tillverkade nycklar efter det. 

Efter kursen möttes vi upp och åt en lättare lunch 
innan vi satte oss i taxin för resan mot fl ygplatsen. 

Resan var givande att vi åkte en dag innan så vi 
kunde utforska Dublin på egen hand gjorde att resan 
inte bara kändes som jobb. Kurserna var bra och le-
darna ännu bättre. Jag vill tacka Tage Thells fond som 
möjliggjort denna resa för mig och tacka alla som an-
ordnar ELF-mötena/kurserna för chansen att utveck-
las och knyta kontakter med de bästa i Europa.

Gustav Johansson
Låstekniker, Lås & Trygghet AB
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, diskussioner och intressanta människor

PUBBESÖK. 
På besök i puben 

The Church.

NORDISKT UMGÄNGE. Svensk-norska bordet på Gala Dinner.

SAMMANSLAGNING. 
Information om samman-
slagningen av Kaba och 
Dorma presenterad av 
Hans Weisenboeck.

IRLÄNDSK LÅSBUTIK. Gustav och Cvetka framför Dave o Tooles butik i Dublin.
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REPORTAGE  RUNDRESA I LÅSSMEDSSVERIGE

I Ljungby hittar vi Patric Brunskog, VD, samt lås-
mästaren Daniel Åkerblad i deras fräscha butik och 
lokaler som de äger. Totalt är man tio anställda.  
2011 fl yttade företaget in i de nuvarande lokalerna 
som är på cirka 600 kvadratmeter. Nu servar de 
kunderna runt om i trakten med allt inom inbrott- 
och brandlarm, passersystem och lås, och de har 
stora företag som kunder. Runt Ljungby har det 

alltid funnits mycket industri och på senare år har 
trakten även blivit en viktig plats för logistik, lager 
och omlastning för många stora distributörer och 
företag i Sverige.

– Det fi nns hur mycket som helst att göra för våra 
industrikunder men även på privatfastigheter ser vi 
en ökning, många fastigheter väljer nu att installera 
passersystem, säger Patric. 

Skrea Lås & Smide i Falkenberg
I september 2014 drog Iréne och Sven-Åke 
Hermansson (båda sedan länge välkända i bran-
schen) i gång en ny verksamhet på Oktanvägen i 
Falkenberg. I nya lokaler med ett perfekt läge har 
de nu fullt upp med både gamla och nya kunder i 
och runt om Falkenberg.

– Det blir allt mer installationer av dörrautoma-
tiker då kommunen ställer hårda krav på tillgäng-
lighetsanpassningar av fastigheter, säger Iréne. 

Sven-Åke ser dock ett bekymmer med att allt 
mer i dörrmiljöerna nu levereras färdigprojekterat 
från dörrtillverkare, det är inte alltid allt stämmer 
när det sedan ska på plats. 

Med Irénes öga för detaljer samt Sven-Åkes fi -
nurlighet har de nu en mycket fi n butik och verk-
stad med ett perfekt läge och gott om p-platser.

VÄLKOMNAR. VD-n Patric och låsmästare Daniel tar 
emot i butiken i Ljungby.

MORGONDIS. Tidig morgon i ett sommardisigt Ljung-
by. Moderna och stora lokaler hos Almkvist & Brunskog.

KONST. Sven-Åkes skaparglädje syns. Detta konstverk 
han gjort för att lätta upp den kala stålväggen.

FINA LOKALER. Stort, ljust och fräscht hos Almqvist & 
Brunskog i Ljungby.

FINA LOKALER. Irene, Sven-Åke, Oliver och Fredrik stortrivs i de nya lokalerna med ett perfekt läge.

Sommarens rundresa bjöd på både 
nyheter och spännande möten med 
drivna låsföretagare. Den här gången 
reste Säkerhetsinstallatören söder ut.

Almqvist & Brunskog AB

Nyrenoverade lokaler och full fart hos låsföretagen i södra Sverige
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Hans-Olof Lloyd på 
Allmänna Lås AB i Limhamn
I det vackra Limhamn, i sydvästra Malmö hittar 
vi Hans-Olof i hans lite speciella butik. Stora 
skyltfönster och en gigantisk entrétrapp är det 
första som möter kunden. Och hans butik syns 
lång väg då den ligger i öppet läge. När vi häl-
sar på har Hans-Olof varit sex månader i de nya 
lokalerna som tidigare var en hårsalong. Han 
har lagt ner ett stort jobb på att renovera och 
iordningställa, allt arbete gjort av Hans-Olof, 
för att få lokalen anpassad efter företagets be-
hov. Snyggt blev det! 

Hans-Olof startade som låssmed 1995, sam-
ma år som företaget startades. 2011 tog han 
mästarbrev och sen dess har det rullat på. I dag 
är de tre stycken på företaget samt en lärling. 
Kunderna består av en mix mellan större fastig-
hetsbolag, Malmö stad samt bostadsrättsfören-
ingar, villor, hotell med mera.

Staffan Björkman och Jonny Jacobsson tar emot i 
ett soligt Eksjö när reportagebilen stannar till vid 
Optimeras stora bygghandel i utkanten av staden. I 
ett annex till bygghandeln huserar de båda låsmäs-
tarna där de har byggt upp en låsbutik och verk-
stad i ljusa och fi na lokaler. Företaget har ansökt 
om medlemskap i SLR och vi hoppas inom kort 
kunna hälsa dem välkomna i förbundet.

Staffan, som påbörjade sin bana som låssmed 
1998, berättar att de har fullt upp med att serva alla 
kunder i staden med omnejd. Fortifi kationsverket, 
sjukhuset, kronofogdemyndigheten, landstinget 

och fastighetsbolag är några av de kunder de ser-
var med allt från lås till passersystem med mera. 

I Eksjö fi nns en gammal K-märkt stadskärna och 
när de utför arbete på dessa krävs många gånger 
speciallösningar för att inte göra åverkan på den 
skyddade miljön. Tillsammans med byggavdel-
ningen på företaget försöker de nu sälja färdiga 
lösningar till säkerhetskunderna. Färdigbeslagna 
fönsterdörrar och säkerhetsdörrar är några av de 
produkter de erbjuder kunderna. Företaget växer 
och Staffan säger att de snart måste anställa fl er då 
orderingången hela tiden ökar.

TRIVS. Staff an Björkman och Jonny Jacobsson stortrivs 
i de fi na lokalerna.

NYRENOVERAT. Ordning och reda i Hans-Olofs bu-
tik i Limhamn som han renoverat själv.

I ANNEXET. De båda låsmästarna Staff an och Jonny har sina lokaler i annexet till bygghandeln Optimera i Eksjö.

BRÅDA DAGAR. Jonny och Staff an har bråda dagar i Eksjö där de servar stora och små säkerhetskunder.

UTSTÄLLNING. I butiksdelen fi nns det även utrymme för 
produktutställningar.

FLOTT ENTRÉ. Imponerande entré hos Allmänna Lås. 

STOLT. Hans-Olof Lloyd har all anledning att vara 
stolt över sin nya butik.

Optimera i Eksjö

▲

art hos låsföretagen i södra Sverige
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REPORTAGE  RUNDRESA I LÅSSMEDSSVERIGE

NY BUTIK. Christer i den nya butiken på Branteviksgatan i Malmö.

I BUTIKEN. Distriktschef Johan Kihl och arbetsledare 
Jörgen Davidsson tar emot i butiken.

Bengtssons Låsservice AB 
Efter att kryssat mellan vattenpölarna på E6 i 
Sommarsverige kom vi så småningom till Malmö 
där vi först träffade Christer Larsson på Bengts-
sons Låsservice. I de 200 kvadratmeter stora lo-
kalerna på Brante viksgatan 3 i Malmö huserar nu 
Christer och hans fyra anställda. Butiken ligger 
centralt men ändå fi nns det gott om parkerings-
ytor för kunder och fi rmabilar. Christer berättar 
att de fått många nya kunder på senare tid, bland 
annat fastighetskunder samt privatkunder men 
service av kommunens låssystem är fortsatt en av 
huvudsysslorna. Huvud inriktningen på företaget 
är mekanikprodukter men att efterfrågan på de 
elektromekaniska produkterna ökar.

FORTS. 

I mars 2015 bytte dåvarande Swesafe namn till 
Certego och sedan dess har vi vant oss vid att se 
rödorange bilar och fi rmaskyltar runt om i landet. 

I Malmö träffar vi Johan Kihl, distriktschef, samt 
Jörgen Davidsson, arbetsledare, i den stora och mo-
derna fi lialen i Västra Hamnområdet. 

2011 fl yttade företaget in i lokalerna och nu är 
det cirka 15 personer som har sina arbetsplatser här. 

Johan har som distriktschef ansvar för Certegos 
verksamheter i Skåne samt Växjö och det blir en 
hel del resande för Johan. 

I Malmö har man en ganska jämn fördelning med 
projektering och installation av mekaniska-, elek-

tromekaniska- och elektroniska system. 
– Ständig utbildning är mycket viktigt för oss. 

Både i ren teknik men även i mjuka värden så som 
ledarskap med mera, säger Johan. 

Som de fl esta andra har även Johan och Jörgen 
fullt upp och arbetsorderna växer. 

– Vi har haft tur och än så länge hittat bra och 
duktiga medarbetare men det blir allt svårare att 
hitta utbildad personal, därför satsar vi inom Cer-
tego på lärlingar. 

Man har även haft ett visst samarbete med utbil-
dare i Danmark för att säkerställa återväxten inom 
företaget. 

Certego Malmö

BESÖKSRUM. Perfekt rum för kundbesök och utbildningar på 
Bengtssons Låsservice.

VÄLKOMNAR. Christer Larsson hälsar välkommen till 
Bengtssons Låsservice.

Elegant entré till Certego i Malmö.
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Los Angeles – Tidlös design i mässing

Los Angeles är en av de nya moderna serierna i mässing från HOPPE.  Det utmärker sig genom 
sin minimalistiska design med markant kvadratformade rosetter. En harmonisk kombination av 
elegans och tidlös, modern design! Naturligtvis ingår: HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning, 10 års 
funktionsgaranti och Resista® – HOPPE´s ytskyddsgaranti.

HOPPE Nordic Countries Oy · Östergatan 16 · 434 30 Kungsbacka · Tel. 0300-177 23 · info.nordic@hoppe.com ·  www.hoppe.com

10-års
funktionsgaranti 

DIN EN ISO 14001
Miljövänlig tillverkning

Tillverkas i Europa 

VAD ÄR DIN BIL
UTAN NYCKLAR?
INGENTING!

KOPIERA
DIN NYCKEL NU!

PRODIB AB
VI KAN TRANSPONDERNYCKLAR

NYA FÄRGER. Det mesta går nu rödorange sedan man 
bytte namn till Certego.

Great Security i Lund
Efter några dagars rundresa i Sommarsverige 
var det dags att stanna till i Lund och besöka 
Pierre Weinelin, platschef, och Ulf Pettersson, 
regionchef Mekanik, samt deras kollegor på 
Great Security i Lund.

Nu hade reportageteamet rest runt i fl era da-
gar under konstant störtregn och vår reporters 
kamera gav till slut upp i vätan, dessvärre blev 
det därför inga foton från besöket. 

Vi får återkomma i senare nummer med bil-
der på personal och butik. 

Före 2012 gick företaget under namnet Lås 
& Larmteknik men numera är det namnet Great 
Security i Lund som gäller. I Lund har man en 
stor verksamhet och de cirka 50 anställda har 
fullt upp med projektering, installation samt 
service av kamerasystem, brandlarm, inbrotts-
larm, passage anläggingar och låsinstallationer. 

Ulf berättar att man tycker det är mycket 
viktigt att ta in lärlingar och elever från olika 
säkerhetsutbildningar för att säkra kompetens-
försörjningen. 

Kurser, utbildningar samt olika certifi eringar 
prioriteras och är viktiga för att kunna ge kun-
derna bästa service och hjälp.

Vi får som sagt anledning att återkomma till 
Pierre och Ulf längre fram och då med en torr 
kamera!

Missa inte!
SLR UTBILDNINGENSDAGAR
Datum: 25–28 januari 2016 i Arlanda stad
Detaljerad kursplan med all info kommer inom kort! 
Läs mer på: www.slr.se
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HÖRT & HÄNT

Baloba Inter AB, som är en 
del i Teletec koncernen, har 
tagit fram ett nytt erbjudande 
med trygghetskameror och 
larmsystem till den svenska 
säkerhetsmarknaden. 
Baloba utvecklar mobila tjäns-
ter inom säkerhet och erbjuder en 
mycket enkel, fl exibel och tillgäng-
lig lösning för både slutkunder och 
partners. Med företagets nya moln-
tjänst och mobilappar hanteras allt 
via mobilen eller surfplattan. 

Säljare och tekniker använder 
surfplattan för att hantera kunder, 
offerter, avtal och serviceärenden. 

Användaren når sina system di-
rekt via apparna och kan där se live 
video, inspelat material, styra sina 
larmfunktioner, hantera sina servi-
ceärenden och mycket annat. 

Och kundens abonnemang löper 
helt utan bindningstid och uppsäg-
ningstid. 

– Det är vad vi menar med enkelt, 
fl exibelt och tillgängligt, säger To-
mas Norderstål, COO och erbjudan-
deansvarig på Baloba Inter AB. 

Baloba har vuxit fram genom ett 
stort antal djupintervjuer med säker-
hetsinstallatörer och slutkunder. 

Vi har tittat på olika beteende-
mönster i målgruppen och analyse-
rat trender på andra marknader. Det 
i kombination med att köpmönstret 
hos slutanvändarna i allt större ut-
sträckning svänger till att man vill 
handla tjänster i stället för hårdvara 
har gjort att vi utvecklat Baloba. 

Vi har sett att marknaden behöver 
enklare, fl exiblare och mer tillgäng-
ligt alternativ för att möta behovet. 

Baloba har utvecklat använ-
darvänliga appar för Android och 
iOS, en kraftfull molntjänst för 
slutanvändare och partners och ett 
mycket enkelt webbverktyg för att 
räkna fram priser och skapa avtal. 

Baloba vänder sig till företags-
marknaden och i abonnemangen 
erbjuds trygghetskameror med in-
byggd funktion för inbrottslarm, 
knappar för trygghetslarm och 
möjlighet att koppla upp systemen 
till larmoperatör och väktare. 

Installationen är enkel, all hård-
vara är förkonfi gurerad och ansluts 
med plugandplay. 

Installation och försäljning på de 
lokala mark naderna görs av Balo-
bas partners som ofta är installa-
törer i Teletecs kundbas. Det fi nns 
också renodlade säljbolag, som 
exempelvis vaktbolag som enbart 
säljer Balobas säkerhetslösning. 

Inom Baloba fi nns egen säljper-
sonal och Baloba Kundcenter tar 
hand om fi rstlinesupport och andra 
inkommande frågor. 

– Nu bjuder vi in säkerhetsinstal-
latörer och andra aktörer på den 
svenska säkerhetsmarknaden att 
bli partners till Baloba. 

Vår målsättning är att vara riks-
täckande inom några månader och 
intresset har varit väldigt stort. 

Läs mer på www.baloba.com.   ■

Från och med 1/10 startar 
Joakim Johansson en ny 
tjänst som projektsäljare i 
Evvasalto Access AB. Joa-
kim har många års erfaren-
het i säkerhetsbranschen i 
företag som Securitas Tek-
nik, RCO, Bravida och nu 
senast i Multicom Security/
AddSecure.

Tjänsten i Evvasalto riktar sig hu-
vudsakligen mot elsegmentet, som 
för Evvasalto är ett relativt nytt och 
spännande område att bearbeta. 

Joakim Johanssons profi l, tidi-
gare arbetsuppgifter och kontakt-
nät, är viktiga parametrar i denna 

bearbetning. 
Stationeringsorten blir Malmö, 

men ansvaret täcker södra Sverige 
samt Stockholm, Göteborg och 
Malmö.                                ■

Jocke Johansson.

Ny aktör erbjuder trygghetskameror 
och larmsystem till marknaden

Ny Projektsäljare 
i Evvasalto Access AB

HÖRT & HÄNT

The installer’s choicecdvi.se

Komplett dörrautomatik godkänd enligt 
EN16005 med FULL POWER och 

Low Energy i samma enhet

Öppnar dörrar snyggt, 
smidigt och säkert

NU MED RETURFJÄDER 

FÖR BRANDDÖRRAR

                  Säkerheten först.

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

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

Tomas Norderstål. 
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Paraplyorganisationen Swesec, 
dit SLR hör, bedriver ett aktivt 
arbete för att bidra till ett säk-
rare samhälle. Ett sätt är att 
upplysa allmänheten om hur 
man kan skydda sin egendom. 

I våras gick vi ut med en pressrelease 
som varnar för tjuvar i samband med 
bostadsvisningar. 
Det uppmärksammades av bland annat 
TT, Aftonbladet och i senaste numret 
av Råd & Rön. 

Inför sommaren har vi tipsat allmän-
heten om hur man skyddar sitt hem un-
der semestertider. 

En motsvarande variant har vi även 
gjort för företagare.

Swesecs kampanj för att stoppa lag-
förslaget om slopad vandelskontroll 
har uppmärksammats av bland annat 
tidningen Entreprenör som skriver om 
detta i senaste numret. 

Lagförslaget innebär att du som fö-
retagare inte kan begära utdrag ur be-
lastningsregistret för att kontrollera en 
arbetssökande som ska arbeta inom vår 
bransch. 

Swesec anser att lagförslaget ska 
skrotas eftersom hela vår verksamhet 
bygger på ömsesidigt förtroende där 
kunden alltid ska lita på oss och våra 
medarbetare.                  ■

A3
56

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Dörrstängare
du kan lita på 
 

Redan 1930 började vi tillverka våra första dörrstängare och idag är  
ASSA ABLOY en av världens ledande producenter. Vi kan därför tryggt påstå 
att den senaste dörrstängarserien är vår bästa och mest tekniskt avancerade 
hittills. ASSA ABLOY DC-serien är mycket mångsidig och passar till alla dina 
dörrar. Montaget är snabbt och enkelt tack vare en dold monteringsplatta 
och ett stort urval tillbehör. Välj mellan utanpåliggande eller infällt  
montage och fyra standardfärger.

ASSA ABLOY DC – dörrstängare du kan lita på. 
 
 
www.assa.se

SWESEC  SPALTEN

SEM GROUP  SPALTEN

Swesec ska bidra till tryggare samhälle

Förvirrat om Godkänt Lås för många
SEM Group har inlett diskus-
sioner med SSF, Stöld skydds-
föreningen, om hur vi ge men-
samt kan marknadsföra SSF 
3522 gentemot försäkringsbo-
lag och allmänhet.

Det är viktigt att både företagare och 
allmänhet får klart för sig vad exempel-
vis begreppet Godkänt Lås står för. 

I dag råder stor förvirring på mark-
naden. Därför arbetar vi aktivt för att få 
en tydlig och enhetlig norm utåt så att 
konsumenterna förstår skillnaden mel-
lan ett godkänt lås och ett icke-godkänt 
lås.

SEM Groups höstmöte kommer i år 
att hållas den 15 oktober, kallelser och 
mer information sänds ut separat samt 
fi nns att se på www.semgroup.se        ■

ygghetskameror 

ML     M ML5757

safetron.comläs mer på

NYHET | ML 57

med tillhörande stolpsortiment
listtrycksteknik
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Vi har en spännande tjänst ledig för dig som 
har fl erårig erfarenhet som projektör av lås, lås-
system och dörrmiljöer. 

Tjänsten innebär projektering av säkerhetslösningar
och låssystem i nära samarbete med våra kunder. 

I rollen ingår ansvar för kalkylering, framtagande av system-
lösningar, 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

Vi har en spännande tjänst ledig för dig som 
har fl erårig erfarenhet som projektör av lås, lås-
system och dörrmiljöer. 

Tjänsten innebär projektering av säkerhetslösningar
och låssystem i nära samarbete med våra kunder. 

Läs mer om tjänsten på www.safeteam.se

– Nu utökar vi vår tillgänglighet på mark-
naden genom att öppna en ny säljkanal 
via Copiax, som redan är en nära sam-
arbetspartner när det gäller mekaniska 
Evva låscylindrar och nycklar. 

– Evvasalto är glada för det fördjupade samarbe-

tet med Copiax som syftar till att marknaden ska 
kunna ta del av Copiax snabba leveranser och den 
ökade tillgängligheten som samarbetet innebär, 
säger Anders Karlemark, VD Evvasalto. 

– Marknaden vill se en ökad tillgänglighet av 
Salto och vi på Copiax är glada att nu kunna göra 
våra kunder nöjda, säger Jan Ebrell, VD för Co-
piax.                  ■

CERTIFIERING 
– BEVISAR ATT MAN ÄR BÄTTRE ÄN ANDRA!

 

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

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

www.sakerhetsleverantorer.se

HÖRT & HÄNT

Peter Junhem Copiax och Anders Karlemark, VD Evvasalto ser fram emot framtida samarbete.

Copiax ny distributör av Salto

Lidingö Lås & Larm 
renodlar verksamheten
Efter att i 77 år drivit en mekanisk 
verkstad har nu Lidingö Lås & Larm 
beslutat att avyttra verkstaden och 
helt satsa på lås och säkerhet.

– Tiderna förändras och det har blivit allt 
svårare att driva en mekanisk verkstad i li-
ten skala. För att värna om lönsamheten och 
möjligheten att hänga med i utveck lingen har 
Larssons Plåt förvärvat verksam heten i Brö-
derna Persson Mekaniska Verkstad AB. 

För oss som tidigare ägare till Bröderna 
Persson Mekaniska Verkstad (tredje genera-
tion en Persson i ett av Lidingös äldsta famil-
jeföretag) innebär detta steg att vi får möjlig-
het att lägga alla våra krafter på systerbolaget 
Lidingö Lås & Larm, en växande verksam-
het i en bransch med snabb och spännande 
teknikutveckling.

Vi kan nu fokusera helt på att bli ännu bätt-
re på att serva Lidingöborna med allt inom 
lås och säkerhet till exempel nycklar, lås, 
värdeförvaring, larm, passage system, ka-
merabevakning, säker hets dör rar, säkerhets-
besiktningar, säger Joacim Persson, VD på 
Lidingö Lås & Larm.                ■
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Var med & tävla! Vinnarna och lösningen till nr 2-2015
❂ Var med och tävla om en Trisslott och få chansen till en stor-
vinst! Tre vinnare får varsin Trisslott hemskickad i brevlådan. 

Så gör du:
Lös krysset ovan. Mejla svarsraden i de blå fälten tillsammans 
med ditt namn, adress och mejladress till: info@slr.se
I ärendefältet i mejlet skriver du Kryss 3/2015. 

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 30 november 2015 är sista tävlingsdag. Lösningen och 
vinnarna presenteras i nästa nummer av Säkerhetsinstallatören.

Stort grattis säger vi 
till följande tre som 
får varsin Trisslott:
Jerry Sommar 
Kungsbacka, Saimi 
Degerfalk Arjeplog 
och Ulf Schotte 
Stockholm.

Redaktionen håller 
tummarna för än mer 
tur med lott vinsterna!

KRYSSET

1

   

Lärobok i låsteknik

1

   

Elektromekanisk

lärobok i låsteknikLärobok i larmteknik

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

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

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

Den senaste boken i serien handlar om inbrotts-
larm och är ett helsvenskt projekt, (de två tidigare 
böckerna bygger på underlag från Norska Lås-
smedsförbundets läroböcker). 

Boken Inbrottslarm med 180 sidor rikt 
illustrerad text, tar ett samlat grepp om allt 
från lagar och regelverk till teknik och utförande.

Satsa på läroböcker – ett 
måste för den vetgirige!

SLR WEBBUTIK  MEDLEMSFÖRMÅN

Beställ boken redan idag!
    Gå in och beställ på 

www.slr.se
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SALTO SYSTEMS WORLDWIDE: 
Australia, Belgium, Canada, China, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Italy, Mexico, The Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Singapore, Slovak Republic, South Africa, Spain, Switzerland, UAE, UK, & USA.

Nya XS4 Mini är mer än bara ett elektroniskt lås. 
SALTO presenterar nästa generations elektroniska lås. 
En lösning som tillfredsställer alla tänkbara behov kring 
dörr och användare. 

Elegant design har alltid varit SALTOs varumärke. Tack 
vare XS4 Minis diskreta storlek, kombinerad med en 
modern och ren LED estetik, har vi höjt dessa redan 
höga standarder. Tillgänglig i två färger. Enkel och 
snabb installation. Med SALTOs genuina trådlösa 
nätverksteknologi, är vår nya SALTO XS4 Mini redo till 
att omdefiniera din säkerhetsvärld. 

NYA

XS4
  

MINI

SSTTOOCCKKHHOOLLMM ((HHKK))))
Elektravägen 22   
126 30 Hägersten   
08-555 982 00 

GGÖÖTTEEBBOORRGG
Flöjelbergsgatan 20C 
431 37 Mölndal 
08-555 982 23 

SSUUNNDDSSVVAALLLL
Regementsvägen 4  
852 38 Sundsvall  
08-555 982 25 

LLUUNNDD
Järnåkravägen 3
222 25 Lund
08-555 982 16

SVN data-on-card card card teknologi. EliminerE andet av mekaniska mekaniska 
system innebär automatiskt sänkta kostnader. system innebär automatiskt sänkta kostnader. system innebär automatiskt sänkta kostnader.  ko

Trådlös realtidrealtidrealtid innebär att du omedelbart omedelbart kontrollerar kontrollerar och 
administrerar administrerar administrerar vem som öppnar vilka dörrar och när.vem som öppnar vilka dörrar och när.vem som öppnar vilka dörrar och när.

Enkel att att att installera och använda.använda.nda. Snabb ersättning av 
befintliga standarddörrlås utan behov av borrningbefintliga standarddörrlås utan behov av borrningbefintliga standarddörrlås utan behov av borrningbefintliga standarddörrlås utan behov av borrning.

RFIDRFID. NFC NFC & smartkortteknologi låter dig integrera alla dina 
användares fysiska säkerhetsbehov i ett enda kort. 

Design. Gå över till morgondagensmorgondagens passerkontroll-design och 
njut av hög säkerhet ochch tidlöstidlös estetik redan i dag. 

Kraftfull programvara för att kontrollera vem, var och när, 
samt realtidsöverföringar av loggfiler. 

Säkerhet och pålitlig passerkontroll 24/7. Säkerställ och 
kontrollera varje dörr trådlöst. 

INNOVATION 
HÅLLER DIG 
ETT STEG 
FÖRE

Passerkontrollteknologin du kan lita på. www.evvasalto.se/


