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Ordföranden har ordet

Intressant besök i Sveriges riksdag

Namn: Benny Jansson.
Född: 2 april 1957.
Familj: Fru, fyra barn, fem barnbarn.
Bor: Västra Göteborg.
Karriär: Utbildade sig till möbelsnicka-
re med mål att bli slöjdlärare. Jobbade 
därefter som båtbyggare i några år innan 
en drygt 30-årig karriär som säkerhets-
entreprenör och låssmedsmästare tog 

vid. Efter försäljning av låsföretaget 2006 
byggde han sig en båtverkstad och åter-
vände till rötterna i båtbyggeriet som nu 
delas med uppdraget som SLRs ordföran-
de. Benny är även vice ordförande i Swesec 
samt ledamot i European Locksmith 
Federations styrelse.
Hobby: Att resa, bygga på sommarstu-
gan, båtar och SLR. 

ORDFÖRANDE I SLR

"Riksdagen visar sig 
vara ett extremt väloljat 
maskineri som i princip 

hade fungerat utan 
riksdagsmännen"
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ast!

Efter samling på Riksgatan 3 släpps vår 
grupp in i maktens korridorer, men 
först måste vi passera säkerhetskon-

trollen som lika gärna kunde vara hämtad 
från en fl ygplats. Otroligt speciell känsla att 
få komma in i denna byggnad, eller komplex 
av byggnader som det skulle visa sig, alla 
förbundna av underjordiska tunnlar.

SLR är med i något som heter Företagarnas 
Branschförbunds representantskap där vi är 
24 branschförbund som träffas 3-4 gånger 
per år. Varje möte har ett tema och ofta får vi 
möjlighet till direkta samtal med politiker och 
även ministrar som besöker oss för dialog och 
information. 

Denna gång får vi möjlighet att hålla 
vårt årsmöte på deras arbetsplats i Sveriges 
Riksdags lokaler. Efter avklarat möte får vi 
en rundvandring och förklarat för oss hur en 
arbetsdag för en riksdagsman ser ut. 

Förvånande rutiner
Riksdagen visar sig vara ett extremt väloljat 
maskineri som i princip hade fungerat utan 
riksdagsmännen. Styrkeförhållanden och 
positioner är kända av de politiskt obundna 
tjänstemän som bemannar utskottskanslier 
och som bereder ärenden. 

Till min stora förvåning får vi reda på att 
man i utskotten aldrig diskuterar ärenden. 
I utskotten expedierar man färdiga förslag 
utifrån vilka styrkeförhållanden som råder 
och röstar därefter. 

Denna dag är det utrikespolitisk debatt och 
det kommer att vara en votering på efter-
middagen, därför får vi tyvärr inte möjlighet 
att besöka riksdagssalen. Innan det ska vara 
votering ljuder en signal i alla utrymmen i 
riksdagskomplexet. Då har man åtta minuter 
på sig att ta sig till sin riksdagsstol och detta 
gäller även om man skulle befi nna sig i 
bastun. Korridorsystemets knutpunkt går över 

i något som kallas rännarbanan och där gäller 
det att inte bli nedsprungen.

Riksdagsmännen har tredagarsvecka 
tisdag–torsdag. Resterande tid är avsett för 
valkretsarbete och övriga politiska möten. Alla 
riksdagsmän har fria resor inom Sverige under 
eget ansvar. Resorna är offentlig handling och 
kan närsomhelst granskas av den som önskar 
och då gäller det att ha bra på fötterna.

Allting är noga reglerat och den som varit 
statsminister i minst tio år föräras med en byst i 
den pampiga trapphallen, resterande statsmi-
nistrar få nöja sig med en plakett på väggen.

När Riksdagshuset byggdes var planen att 
det skulle försetts med en stor glaskupol men 
kungen lade in sitt veto då byggnaden hade 
blivit högre än slottet. Man gav efter för detta 
och tänkte att kungen får ha högsta huset, 
men vi ska ta hand om den verkliga makten. 

Pampig byggnad
Riksdagshuset är för övrigt en fantastiskt 
vacker och pampig byggnad med många fi na 
rum som vi alla svenskar är delägare i.

När vår rundvandring närmar sig sitt slut 
så frågar jag vår ciceron som även är riks-
dagsman vad voteringen i dag gäller. 

Vi får ett högst ärligt svar och det är att 
han inte vet och inte heller hur han ska rösta. 
Riksdagsarbetet är kollektivistiskt och det är 
respektive utskottsansvarig eller expert från 
varje parti som bestämmer var rösten ska 
falla och sedan röstar alla utifrån det. 

Jag inser att det är detta som kallas att följa 
partilinjen. Säkerligen är det effektivt då det 
kanske i princip är omöjligt för varje enskild 
riksdagsman att sätta sig in i alla frågor, men 
personligen har jag naivt nog trott att varje 
Riksdagsledamot hade mer koll och var fattas 
egentligen de verkliga besluten när allt verkar 
vara förutbestämt?

Äntligen beslutdags
I början av januari 2018 gjorde minister Ylva 
Johansson ett medialt utspel i frågan om lag-
förslaget gällande förbud mot registerutdrag 
i arbetslivet. 

Regeringen är nu redo att ta detta snart 
fyraåriga förslag till beslut. Glädjande nog 
berättar ministern att man kommer att utöka 
det antal yrken som kommer att få ett författ-
ningsenligt undantag.

SLR har tidigare fått ett muntligt förhands-
besked på att man kommer att tillmötesgå 
SLR:s propåer om det självklara att låssme-
der ges möjlighet att vandelskontrollera sin 
personal. ■

Benny Jansson, ordförande SLR
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Företaget AXS

Historien om AXS Nordic 
AB började för ett antal 
år sedan på en mässa i 

Düsseldorf. Branschvännerna 

Larry Örneholt och Johnny 

Anckar fi ck där en idé om att 

starta eget. För att bredda sin 

kunskap om att starta upp en 

verksamhet hörde de av sig till 

kompisen Peter Stålstad. Han 

hade själv ingen koppling till sä-

kerhetsbranschen men blev sugen 

på att haka på projektet. 
– I april 2013 började vi vår 

resa med AXS Nordic i Möln-

lycke med fokus på glaslösningar 

och dörrautomatiker. Nyligen tog 

vi över konkursboet och säker-

hetsgrossisten Prokey här i Årsta, 

förklarar Peter samtidigt som 

besökare väller in för att ta del av 

deras öppet husarrangemang. 

Stor aktivitet
Både nya som gamla leverantörer 

och kunder är på plats. Leve-

rantören Geze visar upp nyheter 

inom dörrautomatik och borta 

hos Salto hittar vi även en liten 

hund bland besökarna. Att det 

händer mycket för AXS just nu 

råder det inga tvivel om. Överta-

gandet av Prokeys verksamhet är 

en del i detta. Det är tillsammans 

med det danska systerföretaget 

Hansen Lellinge A/S som för-

värvet skett. Prokeys befi ntliga 

verksamheten drivs vidare av i 

det nystartade AXS Security AB. 

– Vi har enbart fått positiv 

respons från marknaden i och 

med övertagandet. Det fi nns en 

stor efterfrågan och behov av 

alternativ på marknaden. Fokus 

”Vi föll för personalen”
Innanför AXS Securitys, gamla Prokeys, 

lokaler går uppstarten och kreativiteten på 

högvarv. Säkerhetsinstallatören besökte 

kontoret i samband öppet hus. Vi fi ck även 

en pratstund med VDn Peter Stålstad.

TEXT OCH FOTO VICTORIA E. KISS NYLUND

kommer att ligga på gedigen 

kunskap, brett produktutbud, stort 

personligt engagemang och en 

ypperlig kundservice, berättar 

Peter och fortsätter: Allt fanns 

redan och alla bitar var på plats, 

personal, infrastruktur och leve-

rantörer. Att vi klickade så bra 

med den befi ntliga personalen var 

defi nitivt en stor del i beslutet. 

Trogna medarbetare
Att få ha kvar personalen från 

Prokey har varit väldigt viktigt 

för AXS och sju av åtta anställ-

da valde också att stanna kvar 

efter övertagandet. Alexandra 

Milakovic, som fortsatt i rollen 

som inköpschef, känner glädje 

över nystarten och hennes nya 

arbetsgivare.
– Det känns hur bra som helst 

att börja i en ny anda. Självklart 

är jag också tacksam över att per-

sonalen fått vara kvar. Jag har nya 

och helt fantastiska chefer, säger 

Alexandra med ett brett leende. 

Peter berättar att de haft lite 

växtvärk den senaste tiden. 
– AXS Nordic gick från sju 

till tio anställda under 2017 och 

ökade sin omsättning från 26 till 

43 miljoner förra året. Det fi ck 

oss att fundera lite kring vad vi 

egentligen gett oss in på när vi 

valde att ta över Prokey, men vi 

insåg också att ett tillfälle likt 

detta bara dyker upp en gång, så 

vi körde på.
När företaget AXS Nordic var 

nytt fokuserade man på glaslös-

ningar för interiört och exteriört 

bruk. Därefter kom de automa-

tiskt in på dörrautomatik och en 

rad andra områden som de idag 

kokat ner en aning.
– Vi insåg att vi är vassast på 

glas och dörrautomationer så det 

är våra huvudområden idag, för-

klarar Peter. Det är viktigt att vi i 

respektive bolag fortsätter bygga 

vidare på det vi är bäst på. Samti-

digt vill vi skapa samma anda och 

drivkraft i båda bolagen.

Ny fas i verksamheten
Övertagandet av Prokey innebär 

också att de kan ge sina kunde 

det som de efterfrågat under en 

längre tid, det vill säga helhetslös-

ningarna.
– Det hade vi inte möjlighet till 

innan och det känns fantastiskt 

att påbörja denna nya fas i vår 

verksamhet. 
Att de positiva vindarna blåser 

åt AXS håll råder det inte tvivel 

om. 
Det enda Peter egentligen 

känner sig orolig för just nu ur ett 

framtida perspektiv är beman-

ningen, eftersom det redan råder 

personalbrist branschen.
All personal från Prokey har 

erbjudits andra jobb i branschen, 

det är så det ser ut just nu och 

därför måste vi hela tiden utveck-

la oss och vara attraktiva arbets-

givare, säger Peter som också 

ser fram emot alla de stundande 

och framtida utmaningarna som 

branschen har att vänta. ■

Den lilla hunden var en av besökarna under Öppet hus i Stockholm.

AXS delar av 
personalen: Pe-
ter S till vänster 
om Alexandra.

CLIQ® för 
explosiv miljö

Med vår nya CONNECT-funktion tar ABLOY 

ytterligare ett steg mot ännu bekvämare access.

Med din CONNECT-nyckel kopplad till ditt CLIQ® 

system via din smartphone är du fri att uppdatera 

din access var du än befinner dig i din vardag.

PROTEC2 – double checked security

www.abloy.se 

An ASSA ABLOY Group brand

A469

ATEX-klassad

12TOMMY LINDGREN, M4B
Rusta ditt företag
för framtiden!

20BENGT OLCEDER 
Låssmed från Stockholm
på biltur i Europa 1961

18FLER INBROTT
Stor risk med 
kopierade nycklar 

21SSF INFORMERAR
ny norm SSF 1075 
Digitala nycklar 
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"Nytt år
nya löften"

Hasse Aro, sid 14
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Inför SLR-dagarna 9–13 april

Utbildningsdagarna som SLR anordnar 

hålls 9–13 april och omfattar 42 

kurser för låssmeder. ASSA kommer 

hålla 15 kurser. Flera av dem avhandlar 

passersystemet ASSA ARX. Grundkursen 

för installatörer och driftsättare omfattar två 

dagar och täcker in både hård- och mjukvara.

– Låssmederna har en mycket viktig 

roll när det gäller säkerheten. Den syftar 

ytterst till att rädda liv, skydda egendom och 

förhind ra brott. Våra kunniga produktchefer 

svarar för utbildningen av låssmederna på 

SLR-dagarna. Rätt kunskap är en förutsätt-

ning för att installationen ska fungera och sä-

kerheten bli optimal, säger Daniel Öhlander. 

Utbildningen täcker in mekaniska och 

elektroniska produkter och passar för såväl 

erfarna låssmeder som IT-inriktade yngre. 

Möjligheten att fortbilda sig varje år kan 

underlätta rekryteringen och en välutbildad 

installatör är attraktiv på arbetsmarknaden. 

– Nu kan vi visa vilket innovativt företag 

ASSA är, inte minst på den elektroniska 

sidan. Eftersom innovationstakten är hög är 

kunskap en färsk vara. Den behöver fyllas på 

regelbundet för att låssmederna skall kunna 

hänga med i det snabba produktflödet. 

En välutbildad låssmed kan ta tillvara fler 

funktioner hos produkterna och därigenom 

öka sin försäljning. 
– Det fulla värdet uppstår först när produkten 

är korrekt installerad och fungerar som kunden 

förväntar sig. Därför är utbildning viktig. På SL-

R:s utbildningsdagar får vi också feedback som 

vi har stor nytta av i vår produktutveckling. 

Nytt för i år är att SLR infört fler halvdags-

pass för att kunna öka kombinationsmöjlig-

heterna under utbildningsdagarna.  

Kunskap är ej tungt att bära, lyder ett tale-

sätt. Men att sakna den kan vara desto tyngre. 

Särskilt som teknikutvecklingen sker i ett allt 

högre tempo, där dagens spjutspetsprodukt är 

morgondagens museiföremål. Ta för dig från 

kunskapens väldukade smörgåsbord! ■

ASSA bjuder på ett stort 
smörgåsbord av kurser
Efterfrågan på välutbildade säkerhetsinstallatörer är stor. Dess-

utom är innovationstakten på säkerhetsprodukter hög vilket gör 

att möjlighet till utbildning måste ges av oss som utvecklar dem.

– Att SLR arrangerar utbildning i egen regi, där vi får vara med, 

är ett mycket bra sätt att skapa denna möjlighet, säger Daniel 

Öhlander.

■ – ASSA ARX 
kommunicerar via 

kundens befintliga 

datanätverk, säger 

Lasse Walmann, 

teknisk utbildare 

på ASSA. 
Kraven på 

installatören är 
därför större än vid 

installation av traditionella passersystem 

som kommunicerar på annat sätt. Det krävs 

goda kunskaper om hur ett datanätverk 

fungerar, både för en korrekt installation och 

för dialogen med nätverksteknikern inför 

driftsättningen. Efter kursen kan deltagar-

na installera, konfigurera och administrera 

ASSA ARX och får också ett intyg på det. 

God datorvana och kunskap om svagström 

är bra att ha med sig i bagaget inför kursen. 

ASSA ARX uppfyller högt ställda sä-

kerhetskrav och används, bland annat av 

PostNord.

– Passersystemet används från Ystad 

till Umeå och är därmed en av våra största 

installationer. 
Det finns också hos cirka 65 procent av 

landets kommuner. 

Lasse Walmann har varit ARX–lärare i tio 

år. Han har vid flera tillfällen hållit kurs på 

SLR-dagarna.
– Det är ett bra forum för förkovran och 

erfarenhetsutbyte mellan låssmedskolle-

gor från hela landet. 

Hittills har Lasse utbildat 950 personer. 

– Ofta kommer deltagarna från en lås- 

och larmfirma eller är elinstallatörer. 

Men det finns också många låssmeder 

som installerar passersystem. Med kun-

skap om ASSA ARX kan låssmeden vigda 

affären och kanske anställa en svagström-

selektriker som till exempel underhåller 

kommunens ARX-installation. 

ARX-kompetens underlättar också 

rekryteringen av unga medarbetare med 

stort IT-intresse. 

LARS-ÅKE WALMANN

ARX – installation, konfiguration och administration

■ Thord Avodin, försäljningschef på ASSA, 

ser fler fördelar med SLR:s utbildningsda-

gar.
– Det är ett gyllene tillfälle för SLR:s 

medlemmar att samlat kunna delta i flera 

kurser. Hög kompetens blir allt viktigare i 

dagens högteknologiska samhälle, säger 

Thord Avodin. 
Det finns en dokumenterad process för 

att bli ASSA-certifierad. Grundkunskapen 

kan inhämtas såväl praktiskt – ”learning by 

doing” – som teoretiskt. 

– Låssmederna kan utbilda sig både på 

SLR:s utbildningsdagar och på ASSA-sko-

lan för att bli certifierade. De kan också 

fortbilda sig där för 

att behålla certifie-

ringen. 
Webbaserad 

utbildning är också 

något som ligger i 

tiden.  
– Alla som håller 

utbildning borde ta reda på vilka fördelar en 

webbaserad utbildning skulle innebära för 

deltagarna, inte minst tids- och kostnads-

mässigt, menar Thord Avodin. ASSA har 

stor erfarenhet av webbutbildning genom 

ASSA ABLOY University och en väl utveck-

lad pedagogik på området. 

THORD AVODIN
Webbaserad utbildning ligger i tiden

BJÖRN KARLSSON
DESFire – framtidens 
kortteknologi

ERIK JOHNSSON
Grundkurs CLIQ Remo-
te

■ En teknisk 
grundkurs om 
det elektromeka-

niska låssyste-
met ASSA CLIQ 
Remote. Störst 
utbyte av kursen 

får de låssmeder 

som tidigare gått 

en mekanisk 

grundkurs så att de förstår ASSA:s cylin-

derkoncept. Med den tekniska grund-

kursen får låssmederna en ännu bättre 

grund för en certifieringsutbildning. 

– Deltagarna får lära sig ASSA CLIQ 

Remotes unika fördelar. CLIQ är ett 

off-line-system, där alla nycklar enkelt ad-

ministreras i CLIQ Web Manager, oavsett 

var man befinner sig. Jag kommer också 

att visa exempel på hur CLIQ Remote 

används av slutkunder och hur det kan 

samverka med ASSA ARX och det digitala 

nyckelskåpet Traka, berättar kursledaren 

Erik Johnsson, produktchef på ASSA. 

ASSA Smart Guides, steg-för-steg-

guider på webben är ett bra hjälpmedel 

för låssmederna.
– Det innefattar kurser, handböcker, 

dokumentation och kunskapstester. 

Smart Guides hjälper oss att jobba just 

smartare med användarstöd, doku-

mentation och utbildning för system 

och produkter. På utbildningsdagarna 

får deltagarna veta mer om hur Smart 

Guides kan användas för CLIQ Remote.

 
Nyheter om CLIQ Remote
Det blir också några nyheter på 

CLIQ-fronten.
– Vi har bytt elektronik i nycklar och 

cylindrar. Det ger produkten flera bra 

funktioner som kursdeltagarna får 

bekanta sig med. Jag ska också visa 

den nya uppdateringsenheten för CLIQ 

Remote, kopplad till en mobil-app. Del-

tagarna får även veta mer om det nya 

lagkravet från EU, GDPR, för lagring av 

persondata. ASSA:s produkter uppfyller 

redan dessa krav.  

■ Den som är 
intresserad av 
framtidens kort-
teknologi DESFire 

får inte missa 
Björn Karlssons 
halvdagsutbild-
ning Offline i 
ARX. DESFire är 
en ny beröringsfri 

kortteknologi, baserad på radiofrekvensen 

13,56 MHz. Lösningen utnyttjar så kallad 

läs- och skrivteknik, vilket innebär att man 

kan läsa och skriva information på kod-

bäraren. Teknologin bygger på en global 

standard för RF-gränssnitt och kryptering. 

– DESFire kan beskrivas som ett supe-

rintelligent USB-minne med hög krypte-

ring, säger Björn Karlsson, produktchef.

 Kursen handlar om Off-line i ASSA 

ARX med DESFire. Kursdeltagarna får 

lära sig kortets uppbyggnad och sedan 

konfigurera, driftsätta och handha DES-

Fire. Du bör ha baskunskaper om ASSA 

ARX och Aperio för att kunna tillgodogö-

ra dig kursen på bästa sätt.    

KENNETH SVENSSON

Mekanikens givna plats

Daniel Öhlander, 
marknads- och 
kommunikationschef 

på ASSA.

■ Från Eskilstuna, 

där ASSA:s vagga 

stod, kommer en 

kvartett som vet 

allt om mekaniska 

dörrlösningar och 

el-lås: Kenneth 
Svensson, Henrik 

Siim, Stefan 
Lundin och Henrik 

Nystedt.
– Vi kommer informera om våra pro-

dukter kopplade till användningsområde 

och regelverk samt någon produktny-

het. Vi ger tips och råd till installatörer 

och butikspersonal om vårt sortiment 

av mekaniska och elektromekaniska 

dörrlösningar: Behör, panikreglar, nödut-

rymningsbeslag, dörrstängare och el-lås, 

säger Kenneth Svensson, produktchef. 

Den som vill fördjupa sig i ämnet 

ytterligare kan göra det på Assasko-

lan med många praktiska moment i 

utbildningen. Det vi tar upp på SLR:s 

utbildningsdagar är ett smakprov av 

Assaskolans kurser, förklarar Kenneth 

Svensson. 
 

▲22 5 Mysig uteplats på Skeppet

8 tråden för Prosero
Synergier den röda 26 Full fart in i framtiden

Copiax Öppet hus
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Reportage hos slutkund

Skeppet
– en trygg och

bekväm byggnad
Glas och aluminium förenar funktion med es-

tetik i kontorshuset Skeppet, Karlstads nya 
landmärke. De genomtänkta dörr miljöerna 

säkerställer god bekvämlighet utan att göra 
avkall på trygghet och säkerhet.

TEXT: JAN SEGERFELDT

▲
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Det är Peab som, inom ramen för en 
totalentreprenad med fastighetsför-
valtaren Klövern som beställare, har 

byggt Skeppet. Byggnaden Skeppet har fem 
våningar och består av tre parallella huskrop-
par, förenade med två inglasade ljusgårdar. 
Det ligger tryggt förtöjt i Karlstads inre hamn, 
där Klarälven mynnar ut i Vänern. Det marina 
läget och närheten till centrum gör Skeppet till 
en inspirerande miljö för de som arbetar där. 

– Kravet på en flexibel lokalanpassning,
utifrån hyresgästens behov, har påverkat 
utformningen av dörrar och entréer, säger 
Christer Jowenberg på Karlstad Byggalumi-
nium & Montage AB som Peab anlitade för 
fasadentreprenaden.   

Kan enkelt byggas ut
ASSA:s miljödeklarerade produkter säkerstäl-
ler en flexibel, trygg och bekväm dörrmiljö. 

– Vi har haft stor hjälp av ASSA med projek-
teringen av dörrmiljöerna. Det handlar om ett 
stort antal dörrar i aluminium, där dörrstängare, 
elslutbleck, dörrautomatik och låshus från 
ASSA använts. Vi har utfört för merparten av 
monteringen, förutom själva cylinderlåssyste-
met i dörrarna, vilka Certego satt in. Skeppet 
är det första stora byggprojekt där elslutblecket 
ASSA 960 används.

– Att de snabbt kan bytas ut när nya hyres-
gäster flyttar in är en fördel, berättar Christer. 

Skeppet har hakregellås från ASSA med 
nattlåsning för att försvåra för inbrottstjuvar. 

Varje kontorsplan är på 3 500 kvadratmeter.
– Flexibla, öppna och trygga lokaler är vik-

tigt för att kunna attrahera hyresgäster, menar 
Astrid Sjökvist, affärsenhetschef på Klövern. 

Behöriga personer ska på ett bekvämt sätt 
få tillträde till rätt lokal. De fyra planen går 
att dela in i upp till nio kontorsenheter. Detta 
har påverkat valet av utrymningsvägar. En 
snabb utrymning förutsätter gemensamma 
ingångar med dörrmiljöer som fungerar för 
alla. ASSA:s produkter stödjer den policyn 
hos Klövern.  

Välutnyttjade ytor
– Den goda ytekonomin har tillgodosetts
genom att ytor som kan nyttjas av flera
hyresgäster, som kök och konferensrum, lagts
utanför kontoren, berättar Astrid Sjökvist.

Prefabkonstruktionen gör det också enkelt 
att flytta väggar. Konceptet för Skeppet 
gjordes av BAU Arkitekter i Stockholm, där 
byggnadens form och huvuddrag togs fram.  

– Vi har utgått från detta koncept men har 
behövt bearbeta det något. Byggnaden uppfyller 
kraven för certifiering enligt Green Buildings 
krav. Kravet är att byggnaden använder 25 
procent mindre energi än tidigare eller jämfört 
med nybyggnadskraven i Boverkets Byggreg-
ler, berättar Torbjörn Gustafson, ansvarig och 
handläggande arkitekt för Skeppet hos KLARA 
Arkitekter i Karlstad. 

Skeppets två huvudtrapphus fungerar som 
vackra ljusgårdar.

– Alla hyresgäster på kontorsvåningarna 
kan nå minst ett av de två centralt belägna 
huvudtrapphusen, berättar Micke Strömberg, 
handläggande ingenjör hos KLARA Arkitekter. 

Dagsljusinsläppet tillgodoses genom en 
lanternin i taket. Håldäcksbjälklag, som 
klarar en spännvidd på 17 meter har gjort det 
möjligt att undvika ytterligare pelarrader. 

– Det möjliggjorde i sin tur den flexibla
lokallösningen, säger Micke Strömberg. 

En trygg byggnad ger trygga medarbetare 
och kan också underlätta rekryteringen av 
personal. Skeppet uppfyller Skyddsklass 2, 
den näst högsta klassen enligt Stöldskydds-
föreningens normer. Trapphusen till kontoren 
är uppglasade så att man kan se vem som 
kommer in. Det är en viktig trygghetsfaktor. 

I garaget under byggnaden kan man också 
röra sig tryggt, tack vare passagesystemet 
ASSA ARX. 

”Ett bra bollplank”
Även Micke Strömberg har haft god hjälp av 
ASSA:s projekteringsavdelning.

– De är ett bra bollplank, menar han. Det
kan till exempel handla om val av låskistor 
för att uppfylla kraven för utrymning eller 
skyddsklass, samt val av dörrstängare och 
dörrautomatik. Stödet från ASSAs projekte-
ringshjälp underlättar för mig att få den funk-
tion som krävs i ett visst projekt, menar han. 

– Tack vare den goda ytekonomin och flex-
ibiliteten kan vi utnyttja lokalerna bättre än 
där vi satt förut, framhåller Frida Johansson, 
vd för Handelskammaren i Värmland som 
hyr kontorslokaler i Skeppet. 

Totalt sett blir hyran därför inte högre än i 
de gamla lokalerna. Är då Skeppet en trygg 
byggnad?

– Vi har bara varit här i fem månader men 
det känns tryggt även när jag går ner i garaget 
på kvällen. Där finns en läsare som jag an-
vänder en tagg till. I våra egna lokaler har vi 
dubbla lås och larm, förklarar Frida Johansson. 

Goda erfarenheter av ASSA ARX
Caverion i Karlstad har svarat för elentrepre-
naden i Skeppet.

– Där ingick passersystemet ASSA ARX.
Totalt rör det sig om 16 enheter som – bland 
annat – sitter vid entrédörrarna. Placering-
en av läsarna är resultatet av en diskussion 
mellan oss, Klövern och Peab. Klövern har 
ASSA ARX passersystem i flera av sina 
fastigheter och har goda erfarenheter av det. 
Vi har också gjort larminstallationen. Den är 
dock inte kopplad till ASSA ARX eftersom 
larmfunktionen inte fanns när vi projekterade 
Skeppet, berättar Peter Jansson, projektledare 
på Caverion, och fortsätter: 

Precis som på ett kryssningsfartyg sjuder 
det av aktivitet ”ombord på Skeppet” även 
om det mer handlar om nytta än om nöje. 
Men man kan ha roligt på jobbet också, när 
arbetsmiljön är så inspirerande och trygg som 
i Skeppet. Särskilt när karlstadsolen lyser och 
det gör den ju ofta sägs det. ■

– Behovet av en flexibel lokalanpassning, utifrån hyresgästens önskemål, har påverkat utformningen 
av dörrar och entréer, säger Christer Jowenberg på Karlstad Byggaluminium & Montage AB. 

Reportage hos slutkund
forts

▲ FO
TO

: CH
R

ISTER
 JO

W
EN

BER
G



Säkerhetsinstallatören 1 2018 | 7 

Skeppet har ett attraktivt läge i inre hamnen i Karlstad och en lokalyta på 21 000 kvadratmeter. De fem våningarna ovan mark rymmer restau-
rang, gym, samt konferens- och kontorslokaler. I källarplanet finns ett garage med plats för 143 bilar. 

FLERA BYGGMETODER
Fakta om byggtekniken: 
Källarplanet och våning fem är 
platsgjutna. 
I övrigt är det prefab med 
sandwichväggar och bjälklag av 
håldäck. 
Kynningsrud i Uddevalla är 
stomentreprenör och Integra i 
Karlstad och Trollhättan har kon-
struerat Skeppet. 
Den femte våningen är indragen 
och byggd med bärande väggar av 
förstärkningsreglar av plåt. 
Taket levererades som prefabri-
cerade kassetter, uppbyggda med 
masonitbalk.

2151021-1659-
960 höger.

2151021-1651-960-
931-17 höger.

FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

ASSA 960 
slutbleck.
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Företaget Prosero Security

Säkerhetskoncernen Top On Top i 
Örebro är makarna Lars och Anitha 
Hallgrens livsverk. Men sanna entre-

prenörer strävar ständigt mot nya djärva mål. 
Under 2017 sålde därför Top On Top ett antal 
fristående lås- och säkerhetsföretag i Sverige 
och Norge till Prosero Security. 

– De rörelsedrivande bolagen (se faktaruta)
i Prosero Securitys är inriktade mot projekte-
ring, installation och service inom områdena 
lås, passersystem, kameraövervakning samt 
brand- och inbrottslarm, berättar Lars Hall-
gren, affärsutvecklare i Prosero Security. 

En lång lokal förankring, parad med kun-
skap, kvalitet och hög servicenivå, utmärker 
bolagen. 

Ett heltäckande utbud
Tillsammans kan de erbjuda ett fullsortiment 
av servicetjänster och produkter i en bransch, 
där elektroniken vinner alltmer insteg. 

– Genom att våra bolag finns över hela
landet är det lättare att få stora kunder med 
rikstäckande verksamhet, till exempel en 
bankkoncern, framhåller Lars Hallgren. 

Prosero Security ska växa både organiskt 
och genom förvärv av livskraftiga företag. 

– Alla förvärv syftar till att uppnå synergi-
effekter mellan bolagen, säger Lars Hallgren. 

Den som till exempel anlitar ett larmbolag 
har ofta också behov av en låsinstallation. 

– Därigenom kan vi öka omsättning och
vinst och samtidigt få samordningsvinster, 
exempelvis när det gäller administration, 
försäljning och marknadsföring. Genom 
vår storlek kan vi också teckna förmånliga 
inköpsavtal med våra leverantörer.

Välartade döttrar
Alla bolag i koncernen ges möjlighet att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar och 
behåller sina väl inarbetade namn. Axlås & 
Solidlås i Kista är ett exempel på en välartad 
dotter i Proserofamiljen. 

– På bara två år har omsättningen fördubb-

lats från 50 till 100 miljoner kronor, berättar 
Lars Hallgren. 

Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, två 
bolag som blev ett år 2015, har på ett drygt 
år lyft omsättningen från totalt 15 till 40 
miljoner kronor. 

– De som säljer sitt företag till oss säger
att det är en lisa för själen att få komma in en 
gemenskap och få hjälp med till exempel ju-

ridik, försäljning, upphandling och marknads-
föring. De drar också nytta av våra heltäckan-
de certifieringar. Att vara certifierad är ofta ett 
krav för att få en större entreprenad. 

LLC det senaste förvärvet
Lövestad larmcentral, LLC, är den yngsta 
dottern i Prosero Security.

– Det är den tredje största larmcentralen i
Sverige. Nu kan vi erbjuda våra kunder larm-
övervakning dygnet runt och även utveckla 
nya larmtjänster.

200 av de totalt 250 personer i dotterbola-
gen har nappat på erbjudandet att bli delägare 
i moderbolaget Prosero Security. 

– Den som är delägare tar ut steget lite extra
på jobbet.  Mig veterligen finns det få om ens 
något annat bolag i vår bransch som erbjuder 
personalen ett delägarskap. Många som jobbar 
i bolagen är unga killar. Förhoppningen är att 
de ska kunna sälja aktier och kanske köpa en 
bostadsrätt och flytta hemifrån. Även ägarna 
i de bolag vi köper upp erbjuds delägarskap i 
Prosero Security. Om fem, sex år kan en börs-
notering bli aktuell. Eller så säljer vi bolaget 
till privata investerare. 

Det har skett fler förändringar i Top On Top. 
– Det operativa bolaget TopSafe har

nyligen förvärvat Nivex. Vi har nu döpt om 
bolaget till Nivex TopSafe, där våra två söner 
Jacob och Axel är verksamma, berättar Lars. 

Bolaget ägs av familjen Hallgren.
Nivex är inriktat mot skåp med höga krav 

på säkerhet. Företagets tidigare ägare Håkan 
Dosé är en välkänd profil i lås- och säker-
hetsbranschen som besökt de flesta låssmeder 
i landet. Håkan och hans fru Mia kommer 
att fortsätta i Nivex några år till med samma 
arbetsuppgifter som tidigare. 

Värdefulla kunskaper
– Håkans kunskaper inom lås och utbildning
är av stort värde för bolagets verksamhet och
expansion, framhåller Lars Hallgren.

Lars hinner inte resa runt på samma sätt 
som Håkan Dosé gjort. Men det behövs 
knappast eftersom bolagen i Prosero Security 
täcker in hela landet. 

Act locally – think globally är vad som gäl-
ler. Men än så länge sträcker sig det globala 
tänkandet bara till Norge. ■

Synergier den röda tråden 
för Prosero Security
Den nya lås- och säkerhetskoncernen Prosero Security i 
Stockholm gjorde i år en rivstart. Efter förvärvet av Lö-
vestad Larmcentral i Sjöbo finns nu femton bolag under 
Proseros paraply. Här är dessutom personalen delägare. 

Koncernchef: Stefan Sandström 
Huvudägare: Lars Hallgren, 15 procent
Omsättning: Runt en halv miljard kronor
Vinstmarginal: Drygt tio procent efter 
avskrivningar och skatt (EBITA).
I Prosero Security ingår: Lövestad 
Larmcentral (LLC) i Sjöbo kommun, Axlås 
& Solidlås i Kista, LH Alarm i Stockholm, 
Beslag-Consult i Trondheim, Borås & 
Kungsbacka Lås & Säkerhet, Citylåset 
i Kristianstad, Farsta Lås, Låshuset 
Sikkerhetssenter i Oslo, OpenUp i 
Jönköping, Passera i Jönköping, Tele & 
Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemon-
tage i Örebro/Karlskoga/Karlstad, Zenita 
i Årsta, Låssmeden Sven Alexandersson i 
Göteborg och Swedsecur i Helsingborg.

PROCERO SECURITY

"Mig veterligen finns det 
få, om ens något annat 
bolag i vår bransch som 
erbjuder personalen ett 

delägarskap"
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År 1999 tog makarna Anitha och Lars Hallgren över det företag som idag är Top On Top. Lars Hallgren är numera huvudägare och affärsutvecklare 
i Prosero Security. Där ingår de bolag som Top On Top år 2017 knoppade av till Prosero. FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND
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Nytt Auktoriserat Låsmästarföretag i SLR - Södermalms Lås

Det är lite som en saga, historien om 
Jimmy och Södermalms Lås. En här-
lig solskenshistoria som Jimmy med 

stor entusiasm delar med sig av under den 
gråa januaridagen när Säkerhetsinstallatören 
tagit sig till Stockholm för att besöka de nya 
SLR-medlemmarna.

– Fram till för sex år sedan har Söder-
malms Lås haft en och samma ägare, Roger, 
som också är den som byggt upp verksam-
heten från grunden, börjar Jimmy berätta.

När han skulle gå i pension månade han 
om att verksamheten skulle få leva vidare. 
Jimmy som sedan tidigare hade spel- och 
tobaksbutiken vägg i vägg med Södermalms 
Lås träffade ofta den förra ägaren i sin butik. 

Läskigt erbjudande
– Vi blev snabbt goda bekanta och när han
skulle pensionera sig föreslog jag och min far
att vi kunde köpa lokalen av honom, fortsät-
ter Jimmy och skrattar till.

– Det gick han verkligen inte med på, men
han erbjöd oss att köpa hela verksamheten.

För någon som Jimmy som aldrig varit i 
branschen tidigare kändes erbjudandet nästan 
lite läskigt. 

– Min far har varit i byggbranschen hela
livet, men det är inte riktigt samma sak, men 
har ändå sina likheter. Vi kände ju direkt att 
verksamheten hade oerhört stor potential, så 
vi valde att köra på. Att den förre ägaren trod-
de på oss betydde såklart också jättemycket i 
sammanhanget. 

Att få ha kvar personalen var också en av 
grundförutsättningarna.

– De var ju de som hade kompetensen och
utan dem hade detta aldrig varit möjligt. 

Fått växa in i branschen 
Sagt och gjort. Över en natt blev Jimmy och 
hans far ägare till ett låssmedsföretag. De 
inledde sitt nya ägarskap med att dela av 
lokalerna för att ge mer yta åt spel- och to-

baksbutiken, som till en början fortsatt skulle 
vara Jimmys huvudsyssla. Låsföretaget var 
något hans pappa skulle rodda. Redan från 
start märkte de snabbt att båda verksamheter-
na gick väldigt bra. 

– Trots att vi minskade Södermalms Lås
butiksyta ökade snabbt omsättningen. Det 
tror jag handlar om att den fysiska butiken 
faktiskt inte är den största delen av verksam-
heten, mycket sker ju ute på fältet, förklarar 
Jimmy fortsatt entusiastiskt. 

Det har nu gått sex år sedan de tog över 
Södermalms Lås och sedan ungefär två år 
tillbaka är Jimmy också den som har det 
fulla ansvaret för låsföretaget. Att arbeta i 
branschen är något han genast tyckte kändes 
fantastiskt.

– Vårt arbete handlar om att få kunder
att känna sig trygga och säkra, vilket också 
innebär att de är glada för det vi gör.

Jimmy känner att han på ett sunt sätt fått 
växa in i branschen. Han har också haft stort 
nytta av sina erfarenheter från att driva före-
tag i detaljhandeln. 

– Jag har tagit med mig mycket som
handlar om verksamhetsutveckling och 
kundfokus. 

Goda kundrelationer – A och O 
Han förvånas över att många låssmeder i 
Stockholm och hela Sverige har så ogenerösa 
öppettider. 

– Här i Stockholm är det standard att
stänga vid lunch på fredagar, det har jag svårt 
att förstå, vi ska ju finnas för våra kunder, 
utan dem är vi inget. 

Södermalms Lås håller öppet till klockan 
18 varje vardag och har även lördagsöppet till 
klockan 14.00 för att ge kunderna en chans 
att få hjälp när de själva inte är på sina jobb. 
Jimmy menar att branschen till största del 
handlar om goda och fina kundrelationer. 

– Vi måste hela tiden kunna leverera, hålla
tider också vidare. Det är oerhört viktigt för 

oss. Goda relationer till våra kunder är grun-
den till vår verksamhet. 

För Jimmy och hans anställda är även 
medlemskapet i SLR oerhört viktigt. 

– Södermalms Lås var medlemmar i SLR
under Rogers tid och det är glädjande att vi 
nu också visat att vi har allt som krävs för att 
bli medlemmar. Det handlar mycket om vik-
ten att alltid anlita en auktoriserad låssmed. 
Där tror jag vi måste bli tydliga med hur 
viktigt det är, så att även branschens kunder 
verkligen förstår det. 

I dag har Södermalms Lås elva anställda, 
två av dessa är lärlingar. Förutom att alltid 
finnas tillgängliga för befintliga och så många 
nya kunder som möjligt har Jimmy arbetat 
mycket med att strukturera upp företaget och 
låta det följa med i utvecklingen. 

Uppdaterat företag
– I dag vill kunder ha helhetslösningar så det
gäller att hålla företaget uppdaterat och hela
tiden fylla på med utbildning och se till att
vi kan erbjuda den senaste tekniken, säger
Jimmy och fortsätter: Vi har även märkt att
de flesta kunder inte intresserade av tekniska
detaljer. Vi har förenklat vår kommunikation
gentemot kunden och hjälper dem på ett per-
sonligt och kundorienterat sätt. Våra kunder
ska inte behöva vänta, när det gäller lås och
säkerhet vill människor ha hjälp direkt, så
vårt dagliga mål att de också ska få det.

För att underlätta denna process har 
företaget helt gått över till att digitalisera sin 
verksamhet. 

– Vi har allt i våra smarttelefoner. Alla kan
se samtliga kollegors scheman och med hjälp 
av telefonernas GPS:er kan de också i realtid 
följa sina kollegor som är ute på fältet. 

Transparens och öppenhet 
En annan del i företagsutvecklingen rör även 
den fysiska butikslokalen. Jimmy och hans 
personal är i full gång med att bygga om 

En affär som råkade gå i lås
Det var en ren tillfällighet för sex år sedan som gjorde att 
Jimmy Svensson hamnade i låsbranschen. Över en natt tog 
han tillsammans med sin pappa, tillika kompanjon, Göran, 
över företaget Södermalms Lås. Det är något han inte ång-
rat en sekund. 

TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND 
FOTO: SÖDERMALMS LÅS
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Hela gänget på Södermalms Lås.

och fokus kommer ligga på transparens och 
öppenhet. 

Kunderna ska kunna se vilka maskiner 
de jobbar med. På Södermalms Lås ser man 
ett stort värde i att allt ska vara synligt för 
kunderna. 

– Vi är stolta över det hantverk vi utför och 
vill gärna visa upp vårt arbete, men också vårt 
breda produktsortiment. Genom skyltfönstret 
ser man bland annat vår nya nyckelvägg med 

över 3 000 unika nyckelämnen som hänger 
välorganiserade på ett smakfullt sätt. 

Men allt är inte nytt hos Södermalms Lås. 

Vill bli bäst
– Det handlar om att förädla det som Roger
byggt upp under alla sina år. Sedan är vi väl-
digt tacksamma att få ha kvar Rogers dotter,
Helene, hon är vår kommunikatör och den
som håller i och ihop alla trådar som rör vår

kommunikation, något som också är viktigt 
för oss, förklarar Jimmy samtidigt som han 
stolt visar upp företagets Instagramsida. 

De har många följare och att de är aktiva 
på sociala medier är ytterligare en del i deras 
helhetstänk.

– Vi vill bli bäst på alla plan! förkunnar
Jimmy med glimten i ögat.  

– Det ska helt enkelt vara lite roligare att
jobba här, säger han avslutningsvis. ■
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SLR Aff ärsakademi

Allt handlar om verksam-
hetsutveckling, menar 
Tommy Lindström, som 

är vd på M4B. Det är också det 
han arbetat med sedan många år 
tillbaka. 

För 14 år sedan drev han, 
bland annat, ASSA:s affärs-

skola. Under namnet SLR 
Affärs akademi hjälper Mind 

4 Busi ness, M4B, företag 
inom förbundet med just 
utveckling av verksam-

heter. 
Detta gör de genom 

två olika tränings-
program, men det 
handlar så klart 
inte om fysiska 
träningsprogram, 
utan mentala, 
som att föränd-
ra och förädla 
verksamhetens 
och företagets 
mindset. 

– Vår slogan
lyder: ”Vi 
accelererar 
Dina affärs-
resultat”, och 

det säger 

ganska mycket om vad vi gör, 
förklarar Tommy. 

På plats med en uppdatering
I programmet med namnet 
Affärsmannaskap lyfter man 
tillsammans upp och arbetar med 
affärsplanen. 

Man sätter, bland annat, nya 
handlingsplaner och mål, man 
ser till att ledningsgruppen 
blir strukturerad, man jobbar 
med rapportering, roller och 
ledarskap. När alla planer och 
strategier sitter på plats går man 
in i träningsprogrammet.

– Väl här handlar det om korta 
insatser under lång tid. Vi har två-
timmarspass en gång i månaden 
under allt från ett halvår upp till 
ett år eller längre, säger Tommy. 

En som tagit del av Affärsman-
naskaps-programmet är Eva- 
Lena Sjögren på Sjögrens Lås i 
Oskarshamn.

– Vi har precis avslutat
programmet och framför allt 
mina barn, som också är med 
i företaget har tyckt att det har 
varit väldigt bra att vi uppdaterat 
oss lite, berättar Eva-Lena och 
fortsätter: Vi hade kanske inte 
kommit i gång med regelbundna 
ledningsgruppsmöten, konti-
nuerligt styrelsearbete eller till 
exempel sociala medier om det 
inte var för M4B. 

Farligt backa in i framtiden
Genom åren har Tommy 
Lindström märkt att många 
ägarledda familjeföretag saknar 
den genomgående uppstrukture-
ringen som fi nns hos respektive 
branschjättar. 

Tommy 
Lindström, vd på 
Mind 4 Business.

Rusta ditt företag för framtiden!
Hur utvecklar man sitt företag? Vad ska 
hända med verksamheten när man ska gå 
i pension? I samarbete med SLR vill M4B 
hjälpa företag inom förbundet att utveckla 
sina verksamheter och för att allt ska vara på 
plats inför en expandering eller försäljning. 



ta ditt företag för framtiden!
TRIAX PRO

FUTURA PRO

UNOCODE PRO

www.prodib.se

Uppgraderad Triax med en 
mängd nya funktioner, bl.a. mängd nya funktioner, bl.a. 
stor färgskärm, förbätt-
rad design och snabbare 
tillverkning och gravering 
av nycklar. Tillverkar Kaba, 
EVVA, bilnycklar och sido-
kurvan på ASSA DP & d-12, 
Triton & Neptun. Förberedd 
för ”Digitala Låssmeden”.

Datorstyrd maskin för 
cylinder, bil, mc och 
båtnycklar. Utrustad med 
optisk läsare. Med en PC 
och Silca Key Program får 
du tillgång till miljontals 
koder. d-12 back finns och  
maskinen är förberedd för 
”Digitala Låssmeden”. 

Datastyrd maskin som styrs 
med det inbyggda 
programmet vilket 
hanteras på den smidiga 
10" touchskärmen. Fräser 
och dekodar laserskurna 
bilnycklar på kod, borrade 
nycklar på kod och 
sågtandade cylindernycklar 
på kod och kopia.

Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukteriner  Hänglås  LåsprodukterMaskiner  Hänglås  Låsprodukter  Hänglås  Låsprodukter– Här pratar vi om familjeföre-
tag eller andra ägarledda företag 
med högst 20–25 anställda, för 
dem ser det annorlunda ut. Ibland 
är det nästan lite som att de back-
ar in i framtiden. Man går liksom 
baklänges 
och så dyker 
grejer upp 
på sidorna 
hela tiden. 
Det är inte 
bra, berättar 
Tommy. 

Det fi nns 
ytterligare 
en aspekt 
som är problematisk i framför 
allt lås- och säkerhetsbranschen 
och det är företagsövergångarna. 
Många före detta familjeägda 
företag inom branschen är brända 
av att ha misslyckats med över-
gångarna och i stället fått säljas 
till andra, ofta mycket större, 
bolag. För att underlätta för både 
företagsöverlåtare och företags-
övertagare har M4B skapat ett 
skräddarsytt program som de 
kallar för EXIT. 

Strukturerad plan
– Den börjar med en affärsanalys
eller en exitanalys som ger en
strukturerad plan för hur ”exiten”
ska gå till. Vi kliver in som men-
torer och bidrar med de delar som
vi kan bidra med och ser till att
det blir genomfört.

Någon som tagit hjälp av M4Bs 
Exitprogram är Mikael Asper-
holm som äger Södra Vägens Lås 
i Göteborg och som i nuläget har 
några år kvar till sin pension. 

– Jag ville vara ute i god tid,
det tror jag är viktigt, så det inte 
blir något man stressar fram, 
säger Mikael. 

Samarbetet började i augusti 
förra året. Mikael och en konsult 

från M4B 
träffas en 
gång i mån-
aden. Som 
ett första steg 
gick man 
igenom hur 
företaget ser 
ut i dag och 
hur man vill 
att det ska se 

ut i framtiden. Men man analyse-
rade också den personliga biten 
för Mikael som ägare. 

– Vi bearbetade frågor som vad
jag ska göra när jag gått i pensi-
on, vem blir jag när företaget inte 
längre är en del av min identitet, 
med mera, förklarar Mikael. 

Han valde dessutom att utöka 
sitt program för att få hjälp att 
ordna med försäkringar och tes-
tamenten. För detta tog M4B in 
en extern konsult på området. På 
Södra Vägens Lås har personalen 
intervjuats kring hur de ser på 
framtiden. Mikael tycker redan att 
han blivit hjälpt av programmet. 

– Jag har fått en klarare bild
över företaget, fått ta del av vad 
personalen tycker och fått bra 
vägledning kring vem jag ska 
sälja mitt företag till. Det är klart 
att vissa skulle kunna reda ut detta 
själva, men jag tycker det är lätt-
are med rätt folk som har en gedi-
gen erfarenhet och rätt kompetens, 
säger Mikael avslutningsvis. ■

5 varningssignaler – så vet du om ditt 
företag kan vara i behov av hjälp

1. Ni arbetar inte med 
framtidsorienterade frågor i 
företaget.

2. Ni saknar struktur på led-
ningsfunktionen.

3. De få gånger ni har led-
ningsgruppsmöten, fastnar 
era diskussioner i det dagliga 
arbetet.

4. Din styrelse är en ”pappers-
tiger”.

5. Du/Ni ”har blivit med före-
tag” d.v.s. ärvt företaget och 
blivit en ofrivillig ledare.

6. Du börjar närma dig en 
överlåtelse, men har inte bör-
jat arbeta med detaljerna.

"Många före detta fa-
miljeägda företag inom 
branschen är brända av 
att ha misslyckats med 

övergångarna och i stället 
fått säljas till andra"



14 | Säkerhetsinstallatören 1 2018

Krönikan

Vi lovade varandra en vit månad, jag 
och hustrun. Oklart varför, egentli-
gen. 

Visserligen har jag i trettio år arbetat i 
en bransch med en liberal inställning till 
alkohol. Där en ”Stenbeckare” – öl och Gam-
meldansk – varit kutym vid varje sändnings 
avslutande. Men några problem tycker jag 
inte att jag haft.

Likväl, något ska man väl lova så där inför 
en ny period i livet. Kanske mest datummäs-
sigt. Men ändå.

Fast vi var ju i fjällen över nyår. Dumt att 
börja där.

Och sedan blev det ju helg hemma. Och 
det var ju fortfarande jullov. Lite kan man väl 
unna sig.

efter en titt i almanackan bestämde vi 
slutdatum till den sjunde februari, eftersom 
vi skulle resa bort då. Följaktligen började 
vårt alkoholfria liv den sjunde januari. En vit 
period ska ju vara i minst en månad. Tydligen.

Två dagar senare 
publicerades flera 

artiklar om att 
vita månader 
inte bara var 
onödiga, utan 
kunde också 
vara direkt 
skadliga.

Annars har 
vi ju matats 

med den vita 
livsstilens 

fördelar. 
Levern 

mår bättre, blodtrycket sjunker, vi sover 
djupare, tänker klarare och blir helt enkelt lite 
trevligare. 

Men nu kommer alltså ny forskning som 
slår hål på det resonemanget. 

Det är dels resultat från Linköpings Uni-
versitet, men också en sammanställning av 
flera forskningsresultat i den brittiska tidning-
en Lifestyle, som visar att effekterna inte alls 
behöver vara positiva.

Levern påverkas faktiskt inte nämnvärt 
och de andra fysiska förbättringarna är också 
marginella.

i stället kan vita månader skapa ett ökat 
beroende i hjärnan. Vi riskerar helt enkelt att 
dricka ännu mer när den alkoholfria tiden är 
över. 

Och, enligt en brittisk forskare, allra sämst 
är att lägga den vita månaden i januari. Som 
något slags samvetsbot efter en alltför blöt 
december.

Man kan tycka att dessa nya fakta vore 
en alldeles utmärkt anledning för mig och 
hustrun att lägga ner vårt projekt och tillåta 
oss lite fredagsvin igen. 

Men, med den underliggande chicken- race-
attityd som präglar vår i övrigt fantastiska 
relation, var det ingen som vill ta initiativet. 
Man vill ju inte vara den som ger upp.

Så vi fortsatte.
Och nu när jag skriver detta har det gått 

lite mer än tjugo dagar. En dryg vecka kvar 
tills vi sitter på Arlanda med varsitt glas vin 
(till hutlöst pris, antagligen) och väntar på vår 
flight. 

Så vad har jag lärt mig? Vilka är mina 
erfarenheter?

Sammanfattningsvis: Tråkigt. 
Vissa grejer är helt enkelt roligare med lite 

vin. Eller en gammeldansk.
Fredagskvällar, till exempel. 
Tågresor. Mycket snabbare med en öl i 

bistron.
Släktträffar.
Göteborg. Jo, faktiskt.
Men en insikt har vuxit fram under denna 

tid. Som inte har med alkohol att göra.

vi anammar lätt vad som anses nyttigt. 
Utan att egentligen ifrågasätta.

Som att har vi något slags dåligt samve-
te för att livet faktiskt är rätt ok. I brist på 
verkliga utmaningar och vedermödor, skapar 
vi våra egna.

Cyklar till jobbet i ur och skur. Äter det vi 
tror är nyttigt snarare än det som är gott.

Läser böcker vi ”borde”. 
Gör scheman och listor över saker vi måste 

göra.

och, som sagt, ofta utan att egentliga veta 
om vi gör rätt eller inte.

Det finns en fantastisk kul video på nätet 
som driver med hur hälsorekommendationer-
na fluktuerat under de senaste fyrtio på åren. 
Googla gärna upp den: ”This is why eating 
healthy is hard”.

Egentligen är det ju mycket enkelt. Eller 
borde vara.

Vad får mig att må bra? Ok, låt mig då 
fortsätta med det.

Fast ärligt talat. En sak har jag faktiskt 
upptäckt under denna, min vita månad.

Jag har sovit som en stock. ■

Hasse Aro

Namn: Hans-Göran Aro.
Född: 8 september 1957.
Familj: Fru, fyra barn.
Bor: Stockholm (uppvuxen i Tumba). 
Karriär: Började på lokalradion, följt av 
Radio Stockholm där han jobbade som 
reporter, nyhetsredaktör och program-
ledare för Stockholm Direkt. Programle-
dare för SVTs Trekvart och därefter för 
TV3s Efterlyst i drygt 20 år. Har även 

arbetat med andra program för TV3. Är 
numera knuten till TV4 och Krimkvarten. 

Han sitter också med i styrelsen för 
Svenska Stölskyddsföreningen, SSF. 
Hobby: Att resa. 
Utmärkelser: Flerfaldigt Kristallen-be-
lönad. Två gånger som ”Årets manliga 
programledare”, en gång som producent 
för Expedition Robinson, samt mottagit 
var sin Kristall för Efterlyst och Stalker.

Nytt år, nya löften

PRISBELÖNT PROGRAMLEDARE



PRODUKTNYHETER

Vi kan automatik.

Vi lagerför och distribuerar dörrautomatiker och tillbehör 

från flera välrenommerade fabrikat.

Vårt utbud tillsammans med vår kunskap gör att vi alltid 

kan leverera rätt produkt anpassad för dina önskemål.

Leverans och support 
av dörrautomatik

- till låssmeder över hela landet.

Öppna konto i  
vår webshop!

www.axsnordic.com

platinum 35/55 
Nytt Klass-3-lås från  
ABUS – med ett lägre pris!

Nytt Klass 3 lås 3555 Platinum.

■ Det nya låset från ABUS 
är tillverkat av solid, härdat 
stål vilket gör att det är en 
pålitlig lösning för alla typer 
av hög säkerhetsanvändning. 
Låshus och bygel är förkromad 
för högsta korrosionsbestän-
dighet. Låset levereras med 
ABUS Plus Disk-cylindern, 
vilket ger ett extremt stort 
antal nyckelvariationer. Genom 
sådan konstruktion erbjuder 
cylindern yttersta motstånd 
mot manipulation, och en 
extra skyddsdisk förhindrar 
intrång med borr. För att ga-
rantera kvaliteten har Platinum
35/55 testats enligt SSFN 014 

klass 3, vilket motsvarar CEN 4. 
Låset ligger i en lägre prisklass 
jämfört med Granitlåsen (cirka 
30 procent lägre) och kommer 
därför inte säljas i låssystem 
utan endast med olika låsning.

■ Mark-Up Scandinavia AB 
presenterar ett av världens 
första och mest avancerade 
”fingerprint card” i kreditkort-
format. Ett plastkort med 
fingertryckssensor kopplad till 
kontaktchipet eller RFID-chi-
pet. Korten kan fås med 
uppladdningsbart batteri, 
alternativt helt utan batte-
ri. Båda varianterna enligt 
ISO-standard. Användnings-

områdena kan vara inom bank 
och finans, högsäkerhetsbe-
talningar via mobil eller dator 
eller passerkontroll med extra 
hög säkerhet. 

mark-up scandinavia ab
Avancerat Fingerprint card lanseras 

■ RCO Access är namnet 
på den nya app som RCO 
lanserar. Med den öppnar man 
smidigt dörrar, grindar, portar 
eller liknande direkt från tele-
fonen. Tack vare den intuitiva 
och enkla designen är appen 
väldigt lättillgänglig för slut-
användaren. Man ser snabbt 
och tydligt status på dörrar 
och med ett tryck på skärmen 
öppnar man enkelt de dörrar 

man har 
behörighet 
till – utan 
tag eller 
kort. RCO 
Access 
kommer 
finnas för 
både iOS 
och An-
droid.

rco
App underlättar vardagen
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Företaget AXS

Historien om AXS Nordic 
AB började för ett antal 
år sedan på en mässa i 

Düsseldorf. Branschvännerna 
Larry Örneholt och Johnny 
Anckar fi ck där en idé om att 

starta eget. För att bredda sin 
kunskap om att starta upp en 
verksamhet hörde de av sig till 
kompisen Peter Stålstad. Han 
hade själv ingen koppling till sä-
kerhetsbranschen men blev sugen 

på att haka på projektet. 
– I april 2013 började vi vår

resa med AXS Nordic i Möln-
lycke med fokus på glaslösningar 
och dörrautomationer. Nyligen 
tog vi över konkursboet och 
säkerhetsgrossisten Prokey här i 
Årsta, förklarar Peter samtidigt 
som besökare väller in för att ta 
del av deras öppet hus-arrange-
mang. 

Stor aktivitet
Både nya som gamla leveran-
törer och kunder är på plats. 
Leverantören Geze visar upp 

nyheter inom dörrautomatik och 
borta hos Salto hittar vi även 
en liten hund bland besökarna. 
Att det händer mycket för AXS 
just nu råder det inga tvivel 
om. Övertagandet av Prokeys 
verksamhet är en del i detta. Det 
är tillsammans med det danska 
systerföretaget Hansen Lellinge 
A/S som förvärvet skett. Prokeys 
befi ntliga verksamheten drivs 
vidare genom det nystartade 
bolaget AXS Security AB. 

– Vi har enbart fått positiv re-
spons från marknaden i och med 
övertagandet. Det fi nns en stor 

”Vi föll för personalen”
Innanför AXS Securitys, gamla Prokeys, loka-
ler går uppstarten och kreativiteten på hög-
varv. Säkerhetsinstallatören besökte kontoret 
i samband med deras öppet hus. Vi fi ck även 
en pratstund med VD:n Peter Stålstad.
TEXT OCH FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND

AXS delar av 
personalen: 
Peter Stålstad 
till vänster om 
Alexandra Mila-
kovic. På Peters 
andra sida står 
Larry Örneholt. 



efterfrågan och ett stort behov av 
alternativ på marknaden. Fokus 
kommer att ligga på gedigen 
kunskap, brett produktutbud, stort 
personligt engagemang och en 
ypperlig kundservice, berättar Pe-
ter och fortsätter: Allt fanns redan 
och alla bitar var på plats här i 
Årsta, personal, infrastruktur och 
leverantörer. Att vi klickade så 
bra med den befi ntliga personalen 
var defi nitivt en stor del i beslutet 
om övertagandet. 

Trogna medarbetare
Att få ha kvar personalen från 
Prokey har varit väldigt viktigt 
för AXS och sju av åtta anställ-
da valde också att stanna kvar 
efter övertagandet. Alexandra 
Milakovic, som fortsatt i rollen 
som inköpschef, känner glädje 
över nystarten och hennes nya 
arbetsgivare.

– Det känns hur bra som helst
att börja i en ny anda. Självklart 
är jag också tacksam över att per-
sonalen fått vara kvar. Jag har nya 
och helt fantastiska chefer, säger 
Alexandra med ett brett leende. 

Peter berättar att de haft lite 
växtvärk den senaste tiden. 

– AXS Nordic gick från sju
till tio anställda under 2017 och 
ökade sin omsättning från 26 till 
43 miljoner förra året. –  Det fi ck 
oss att fundera lite kring vad vi 
egentligen gett oss in på när vi 
valde att ta över Prokey, men vi 
insåg också att ett tillfälle likt 
detta bara dyker upp en gång, så 
vi körde på.

När företaget AXS Nordic var 

nytt fokuserade man på glaslös-
ningar för interiört och exteriört 
bruk. Därefter kom de automa-
tiskt in på dörrautomatik och en 
rad andra områden som de idag 
kokat ner en aning.

– Vi insåg att vi är vassast på
glas och dörrautomationer så 
det är våra huvudområden idag, 
förklarar Peter. Det är viktigt att 
vi i respektive bolag fortsätter 
bygga vidare på det vi är bäst på. 
Samtidigt vill vi skapa samma 
anda och drivkraft i båda bolagen 
tillägger han.

Ny fas i verksamheten
Övertagandet av Prokey innebär 
också att de kan ger sina kunde 
det som de efterfrågat under en 
längre tid, det vill säga helhetslös-
ningarna.

– Det hade vi inte möjlighet till
innan och det känns fantastiskt 
att påbörja denna nya fas i vår 
verksamhet. 

Att de positiva vindarna blåser 
åt AXS håll råder det inte tvivel 
om. 

Det enda Peter egentligen 
känner sig orolig för just nu, ur ett 
framtida perspektiv, är beman-
ningen, eftersom det redan råder 
personalbrist branschen.

All personal från Prokey har 
erbjudits andra jobb i branschen, 
det är så det ser ut just nu och 
därför måste vi hela tiden utveck-
la oss och vara attraktiva arbets-
givare, säger Peter som också 
ser fram emot alla de stundande 
och framtida utmaningarna som 
branschen har att vänta. ■

Den lilla hunden var en av besökarna under Öppet hus.

CLIQ® för 
explosiv miljö

Med vår nya CONNECT-funktion tar ABLOY  
ytterligare ett steg mot ännu bekvämare access.
Med din CONNECT-nyckel kopplad till ditt CLIQ® 
system via din smartphone är du fri att uppdatera 
din access var du än befinner dig i din vardag.

PROTEC2 – double checked security

www.abloy.se 

An ASSA ABLOY Group brand

A469

ATEX-klassad
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Skyddat system

Äldre låssystem som varit i bruk i mer 
än 15 år saknar generellt ett juridiskt 
skydd genom patent. Det innebär att 

kontrollen över vem som har kopierat nycklar 
är obefi ntlig. 

Tidigare lägenhetsinnehavare eller bekanta 
till dessa kan efter utfl ytt ha kvar okända 
kopior. Nycklar kan även vara borttappade 
eller blivit bortglömda. 

På det stora hela medför detta givetvis en 
nämnvärd risk för stölder, där värdesaker 
försvinner utan att ett inbrott går att bevisa el-
ler upptäcka i tid. Detta eftersom det inte blir 
några brytmärken eller skador på dörren när 
förövare använder sig av passande nyckel.

Alarmerande situationer
Medlemsföretag från SLR har rapporterat 
fl era alarmerade situationer över landet då 
personer utan rimlig befogenhet, eller med 
omöjlighet att kontrollera befogenhet, försö-
ker kopiera huvudfastighets- eller lägenhets-
nycklar. 

Detta är vanligt förekommande och sker, 
baserat på vittnesmål, fl era gånger per 
månad i snitt för en stad med cirka 100 000 
invånare. Mörkertalet är dock okänt eftersom 
även klackbarer och andra aktörer helt lagligt 
kopierar dessa oskyddade nyckelserier, men 
då även helt utan rutiner eller sedvänja av att 
kontrollera behörighet. 

Martin Järbur, VD på AB Norrskydd kän-
ner till problemet och menar att det sedan en 
tid tillbaka har blivit ohållbart. 

– Dessa gamla system saknar alla förutsätt-
ningar för att säkerställa att inte fel person 
har tillgång till lägenheter, förråd och andra 
viktiga utrymmen som ska vara låsta för obe-

höriga. Gamla låssystem är 
många gånger även osäkra 
ur andra aspekter, exempel-
vis ur dyrk- och borrskydds-
aspekt. Det är lätt att tänka 
att låsen fungerar om de 
öppnar som de ska, men det 
är självklart viktigt att de 
även håller låst för obehö-
riga, förklarar Martin och 
fortsätter: 

– Det är tyvärr svårt som
gemene man att uppmärk-
samma låsens, ibland nästan 
obefi ntliga skyddsvärde 
innan det är försent. Det är 
därför viktigt att upplysa 
om detta.  

Bitter verklighet
Brott som skett med hjälp av huvudnyckel el-
ler lägenhetsnyckel har tyvärr blivit en bitter 
realitet för många lägenhetsinnehavare. 

Av denna anledning har många bostads-
rätter och hyresvärdar frångått huvudnyckel-
principen och införskaffat mer moderna 
system. 

Flera har också helt gått över till elektro-
niska system, där access kan kontrolle ras 
ännu mer specifi kt, exempelvis tidsstyrd 
access i tvättstugor med hjälp av boknings-
system. 

– Det fi nns lösningar där tappade eller 
stulna nycklar snabbt går att spärra, både 
mekaniskt och eller elektroniskt, men även 
lösningar där man inte använder nycklar alls. 
Det har hänt mycket inom mekaniken och de 
elektromekaniska låssystemen de senaste 

åren, därav borde moderna säkerhetssystem 
för styrning av tillträde vara självklart i alla 
fastigheter, berättar Martin och tillägger att 
det dessvärre inte ser ut så i realiteten i dag. 

Föråldrade lösningar
Många lever med föråldrade och tyvärr 
mycket osäkra lösningar. Professionella 
fastighetsbolag budgeterar för låsbyte med 
ungefär 10–15 års intervall, medan långsikti-
ga åtgärdsplaner för många BRF och mindre 
fastighetsbolag helt bortser från säkerhetssys-
temens förslitning. 

– Sett till hur många år dessa säkerhetssys-
tem tjänar fastigheterna och vikten av dess 
syfte, är det hög tid att säkerhetsystem tas 
upp både på agendan och i budgeten hos fl er 
BRF och fastighetsbolag, säger Martin Järbur 
avslutningsvis. ■

Fler inbrott med kopierade 
huvudnycklar? 
Många som bor i lägenhet vet inte om att obehöriga kan 
ha huvudnyckel eller kopior av deras lägenhetsnycklar. 
I Sverige bor nästan halva befolkningen i hyreslägen-
heter och bostadsrätter. Merparten av dessa byggdes 
före 1980. Det innebär i många fall att de en gång 
skyddade låssystemen i dessa hus inte längre är 
kopieringskyddade. 
TEXT: REDAKTIONEN/SÄKERHETSINSTALLATÖREN



■ Följ checklistan nedan för att snabbt kontrollera om du bor med 
ett skyddat system. Notera att detta endast ger en stark indikation 
för om systemet är skyddat eller inte. Du bör konsultera ett SLR- 
anslutet företag för en mer noggrann riskanalys.

1Det ska inte gå att kopiera nycklar utan tillstånd! Har du gjort 
kopior själv utan att behöva rekvisition är det en indikator på 

uppenbara risker för att obehöriga har access till din lägenhet.

2Det bör stå individuella löpnummer på dina lägenhetsnycklar 
som börjar på siff ran 1 upp till det antal du har! Har du inte 

löpnummer som sammanhänger från siff ran 1 eller om det saknas 
löpnummer är det en indikator på uppenbara risker för att obehöriga 
har access till din lägenhet.

3Systemägaren ska kunna intyga hur många huvudnycklar som 
blivit tillverkade och att samtliga av dessa fi nns i säkert förvar 

oåtkomliga för obehöriga! Din hyresvärd eller BRF-styrelse bör ha 
nyckelkvittenser på samtliga utlånade nycklar. Övriga eventuella 
huvudnycklar ska vara inlåsta i minst ett säkerhetsskåp enligt 
SSF3493, i lokal enligt lägst skyddsklass 1 enligt SSF200, samt med 
inbrottslarm anslutet till väktarutryckning.

4Låssystemet bör vara mindre än 15 år gammalt! Fråga din hy-
resvärd eller BRF-styrelse när systemet byttes ut senast. Är det 

CHECKLISTA FÖR ETT SKYDDAT SYSTEM

KVALITE OCH INNOVATION FRÅN SVERIGE 
www.safetron.com

som enda låsenhet på marknaden 

ssF 3522 klass 2B

SAFETRON NÖDUTRYMNINGSBEHÖR  
FÖR MOTORLÅS 6000

SAFETRON motorlås 6100 och 6200 kan beslås med 
nödutrymningsbehör 795 och 796. Denna kombination 
löser problemen vid dörrmiljöer där krav på hög säker-
het, nödutrymning och/eller återinrymning föreligger.  

Nödutrymningsbehören är certifierade enligt SS-EN 
179:2008 och monterat tillsammans med motorlås 
6100 eller 6200 uppfylls som hittills enda låsenhet på 
marknaden SSF 3522 klass 2B.  

Återinrymningsfunktionen är valbar. 

cirka 15 år eller mer så är det en stark indikator på att det behöver 
bytas omgående. Har du ett system med någon av nyckelhuvudena 
nedan har du inte ett skyddat system.
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Allan Bergquist skulle packa in famil-
jen i sin Volvo Duett och fara iväg 
upp till Dalarna. Lennart Åkerlinds 

hjärta slog för stora amerikanare, han skulle 
inte åka så långt med sin Cheva bel air 1953, 
lite runt i Mälardalen.

Jag, Bengt, låg lågt då det gällde bilar 
och skramlade runt en liten VW-53. Kanske 
jag kände mig lite underlägsen där jag stod 
inklämd med min lilla folka mellan Lennart 
och Allan. Kanske jag skulle kunna åka lite 
längre än dem. Kanske rent av utomlands 
kanske till Danmark?

Nu började fantasin dra i gång, min 
fantasi var det mera fart på än den gamla 
Folkvagnen. Fram med kartan. Åker man till 
Danmark kan man lika väl åka lite till så är 
man i Tyskland, är man i Tyskland så ligger 
Holland nära …

Trot eller ej, när jag fantiserat färdigt var 
planerna ända nere norra Afrika, Tanger.

Hur skulle nu denna äventyrsresa kunna 
genomföras? Skulle min gamla VW klara 
resan? Ekonomin?

I dag är det inte krångligare att åka till ge-
nom Europa än att köra i Sverige. Med några 
kontokort på fi ckan drar man iväg.

Att köra bil genom Europa 1961 var något 
helt annat, nu gällde en omfattande planering. 
Alla länderna hade egna valutor, jag måste i 
detalj räkna ut vad bensinen kostade i varje 
land och och hur långt jag skulle köra i landet. 
Kontokort på internationell nivå fanns inte.

Det gällde att ha rätt summa pengar för 
varje land, delvis i form av resecheckar.

Efter veckor av förberedelser och planering 
stod bilen där färdig för färd genom Europa. 
Baksätet var bortplockat, där var fullpackat 
med konservburkar och knäckebröd. Det 
fanns inte pengar för några restaurantbesök. 
De olika valutorna låg i särskilda kuvert. Ett 
internationell körkort låg i fi ckan.

Nu bar det iväg genom Europas länder.
Tyska Autobahn var förstås lite spännande. 

Långa raka betongvägar där bilen dunkade i 

varje skarv. På den tiden var vägarna i Västtysk-
land fulla av militärfordon från USA, Frankrike 
och Tyskland. Soldaterna fann ett nöje i att 
småjäklas med de tyska privatbilarna.

Efter några dagar kom jag till Köln. All-
deles vid den magnifi ka kyrkan togs en fi ka 
på en uteservering, då såg man till hälften 
sönderbombade hus där folk bodde kvar i 
några lägenheter.

Sverige låg långt före när det gällde lås
Som låssmed kunde jag inte helt koppla bort 
jobbet, jag sneglade på lås och nycklar.

Under tidigt 1960-tal hade vi i Sverige full 
fart med ASSA:s 560- och 760-lås och Abloy. 
Låsbolaget var också stora men lite på tillba-
kagång. Fas och Östmark var de stora när det 
gällde tillhållarlås.

I länderna nere i Europa var fortfarande 
gammaldags tillhållarlås dominerande. På dessa 
hade man en mängd olika profi ler, axens profi l 
var formade som olika siffror som 235.

I centrum av Madrid stod två nyckeltill-
verkare med hundratals nycklar färdiga, vissa 
halvfärdiga. Som ung låssmed från Sverige 

stod jag där förundrad, det var som att kom-
ma tillbaka till 1800-talet. Var detta möjligt? 
Jag tog fram kameran och fi ck bilden som ni 
ser. Den är tyvärr av dålig kvalitet.

Gubbarnas utrustning var några fi lar, ett 
skruvstycke och ett skjutmått. Under tiden 
jag stod där var de fullt sysselsatta med att 
fi la sina nycklar. Ett modernt inslag var en 
liten ask med ämnen för cylinderlås, det var 
den vanliga Yale-profi len (Silca YA1).

Hur gubbarna skulle göra om det kom en 
modern kund med en cylindernyckel var 
oklart. Förmodligen var de så duktiga att 
de kunde fi la ut en nyckel förhand. El och 
maskiner fanns inte deras stånd.

Fråga till Låssmederna
I Tyskland blev jag mycket förvånad över låsen. 
De hade vänt cylindrarna upp och ner. Hur 
kunde detta vara möjligt? Tyskarna är tekniska. 
För farbror Yale, som uppfann cylinderlåset i 
mitten av 1800-talet, var det självklart att stift 
och fjädrar skulle ligga överst.

De två viktiga orsakerna till att stiften är 
överst är tyngdlagen. Hur många gånger hade 
inte jag knackat på cylindrar så att stiften 
hoppade ner. Den andra orsaken till att ha 
cylindrarna är helt självklar, nycklar och stift 
förslits som vi vet, förslitningstoft stannar 
kvar mellan stiften. Är cylindern rättvänd 
åker skiten ut ur låsen med nyckeln.

Jag har en teori om varför man i Europa 
vänt låscylindrarna. Det skulle vara intressant 
om någon av mina vänner, låssmederna ute i 
landet har samma teori. Hör av er till mig.

Jag önskar mina läsare 
en glad och ljus vår!

Bengt Olceder

Profi len

BENGT OLCEDER   

Låssmed från Stockholm
på biltur i Europa 1961
Det var solig försommar 1961 och vi, låssmederna på Kungs-
lås, stod i butiken och pratade om vart vi skulle göra på våra 
semesterveckor. Profi len Bengt Olceder minns tillbaka.

Nyckeltillverkning i Madrid 1961. All till-
verkning sker för hand. 100-tals nycklar på 
ställningarna.

Exempel på nyckel där 
variationen ligger på ax-
ets utformning. Vanligt 
i Europa på mitten av 
1900-talet. 



SSF informerar

ssf informerar
Inbrott i hem ökar!
■ Under 2017 anmäldes 22 529 
inbrott vilket är en ökning med när-
mare 3 procent jämfört med 2016. 
Enligt den Demoskopundersökning 
som Stöldskyddsföreningen, SSF, 
gjort, uppger dessutom var femte 
boende som svarat att de någon 
gång utsatts för inbrott i sitt hem. 

Siff ror från Polisen som SSF tagit 
del visar att närmare 50 procent av 
inbrotten i villa genom att tjuven 
bryter upp ett fönster på markplan 
för att ta sig in och 25 procent via 
altandörren. 

Detta pekar på vikten av certi-
fi erade lås inte bara på ytterdörren 
utan även på fönster och altandör-
rar. Att ha godkända och certifi era-
de lås är naturligtvis viktigt även för 
de som bor i lägenhet, särskilt som 
det är här som vi ser den största 
ökningen när det gäller inbrott. 

Tillsammans med Grannsamver-
kan och larm med kraftigt ljud är 
montering av godkända och certi-

fi erade lås den åtgärd SSF starkast 
rekommenderar. 

I säkerhetsbranschen är trygghet 
en nyckelfråga och med olika certi-
fi eringar ökar förtroendekapitalet, 
samtidigt som certifi ering ger kon-
kurrensfördelar mot nya kunder. På 
www.stoldskyddsforeningen.se kan 
du läsa om kurser som förbereder 
inför certifi ering inom lås, inbrotts-
larm och kamerabevakning. 

■ Sedan 
november 2017 
fi nns en ny 
norm som om-
fattar klassning, 
krav och utvär-
deringsmetoder 
för distribution, 
lagring och 
användning av 
digitala nycklar 
för låsenheter 
beskrivna i SSF 3522. 

Tidigare saknas helt 
standarder och normer 
som anger prestanda för 
att manövrera låsenheter 
med digital teknik. 

SSF 1075 blir därför den 
första normen som gör 
det möjligt för tillverkare, 
kravställare och använda-

re att värdera prestandan 
för digitala låsenheter. 

De system som 
uppfyller kraven i denna 
norm verifi eras genom 
tillverkarens egendekla-
ration. Egendeklarerade 
produkter/system enligt 
norm SSF 1075 kan listas 
hos ett ackrediterat certi-
fi eringsorgan.

ssf informerar om ny norm
SSF 1075 Distribution, lagring och 
användning av digitala nycklar 
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Inför SLR-dagarna 9–13 april

Utbildningsdagarna som SLR anordnar 
hålls 9–13 april och omfattar 42 
kurser för låssmeder. ASSA kommer 

hålla 15 kurser. Flera av dem avhandlar 
passersystemet ASSA ARX. Grundkursen 
för installatörer och driftsättare omfattar två 
dagar och täcker in både hård- och mjukvara.

– Låssmederna har en mycket viktig
roll när det gäller säkerheten. Den syftar 
ytterst till att rädda liv, skydda egendom och 
förhind ra brott. Våra kunniga produktchefer 
svarar för utbildningen av låssmederna på 
SLR-dagarna. Rätt kunskap är en förutsätt-
ning för att installationen ska fungera och sä-
kerheten bli optimal, säger Daniel Öhlander. 

Utbildningen täcker in mekaniska och 
elektroniska produkter och passar för såväl 
erfarna låssmeder som IT-inriktade yngre. 
Möjligheten att fortbilda sig varje år kan 
underlätta rekryteringen och en välutbildad 
installatör är attraktiv på arbetsmarknaden. 

– Nu kan vi visa vilket innovativt företag
ASSA är, inte minst på den elektroniska 
sidan. Eftersom innovationstakten är hög är 
kunskap en färsk vara. Den behöver fyllas på 
regelbundet för att låssmederna skall kunna 
hänga med i det snabba produktflödet. 

En välutbildad låssmed kan ta tillvara fler 
funktioner hos produkterna och därigenom 
öka sin försäljning. 

– Det fulla värdet uppstår först när produkten
är korrekt installerad och fungerar som kunden 
förväntar sig. Därför är utbildning viktig. På SL-
R:s utbildningsdagar får vi också feedback som 
vi har stor nytta av i vår produktutveckling. 

Nytt för i år är att SLR infört fler halvdags-
pass för att kunna öka kombinationsmöjlig-
heterna under utbildningsdagarna.  

Kunskap är ej tungt att bära, lyder ett tale-
sätt. Men att sakna den kan vara desto tyngre. 
Särskilt som teknikutvecklingen sker i ett allt 
högre tempo, där dagens spjutspetsprodukt är 
morgondagens museiföremål. Ta för dig från 
kunskapens väldukade smörgåsbord! ■

ASSA bjuder på ett stort 
smörgåsbord av kurser
Efterfrågan på välutbildade säkerhetsinstallatörer är stor. Dess-
utom är innovationstakten på säkerhetsprodukter hög vilket gör 
att möjlighet till utbildning måste ges av oss som utvecklar dem.

– Att SLR arrangerar utbildning i egen regi, där vi får vara med,
är ett mycket bra sätt att skapa denna möjlighet, säger Daniel 
Öhlander.

■ Thord Avodin, försäljningschef på ASSA, 
ser fler fördelar med SLR:s utbildningsda-
gar.

– Det är ett gyllene tillfälle för SLR:s 
medlemmar att samlat kunna delta i flera 
kurser. Hög kompetens blir allt viktigare i 
dagens högteknologiska samhälle, säger 
Thord Avodin. 

Det finns en dokumenterad process för 
att bli ASSA-certifierad. Grundkunskapen 
kan inhämtas såväl praktiskt – ”learning by 
doing” – som teoretiskt. 

– Låssmederna kan utbilda sig både på 
SLR:s utbildningsdagar och på ASSA-sko-
lan för att bli certifierade. De kan också 

fortbilda sig där för 
att behålla certifie-
ringen. 

Webbaserad 
utbildning är också 
något som ligger i 
tiden.  

– Alla som håller 
utbildning borde ta reda på vilka fördelar en 
webbaserad utbildning skulle innebära för 
deltagarna, inte minst tids- och kostnads-
mässigt, menar Thord Avodin. ASSA har 
stor erfarenhet av webbutbildning genom 
ASSA ABLOY University och en väl utveck-
lad pedagogik på området. 

THORD AVODIN
Webbaserad utbildning ligger i tiden

Daniel Öhlander, 
marknads- och 
kommunikationschef 
på ASSA.
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■ – ASSA ARX 
kommunicerar via 
kundens befintliga 
datanätverk, säger 
Lasse Walmann, 
teknisk utbildare 
på ASSA. 

Kraven på 
installatören är 
därför större än vid 

installation av traditionella passersystem 
som kommunicerar på annat sätt. Det krävs 
goda kunskaper om hur ett datanätverk 
fungerar, både för en korrekt installation och 
för dialogen med nätverksteknikern inför 
driftsättningen. Efter kursen kan deltagar-
na installera, konfigurera och administrera 
ASSA ARX och får också ett intyg på det. 
God datorvana och kunskap om svagström 
är bra att ha med sig i bagaget inför kursen. 

ASSA ARX uppfyller högt ställda sä-
kerhetskrav och används, bland annat av 
PostNord.

– Passersystemet används från Ystad 
till Umeå och är därmed en av våra största 
installationer. 

Det finns också hos cirka 65 procent av 
landets kommuner. 

Lasse Walmann har varit ARX–lärare i tio 
år. Han har vid flera tillfällen hållit kurs på 
SLR-dagarna.

– Det är ett bra forum för förkovran och 
erfarenhetsutbyte mellan låssmedskolle-
gor från hela landet. 

Hittills har Lasse utbildat 950 personer. 
– Ofta kommer deltagarna från en lås- 

och larmfirma eller är elinstallatörer. 
Men det finns också många låssmeder 

som installerar passersystem. Med kun-
skap om ASSA ARX kan låssmeden vigda 
affären och kanske anställa en svagström-
selektriker som till exempel underhåller 
kommunens ARX-installation. 

ARX-kompetens underlättar också 
rekryteringen av unga medarbetare med 
stort IT-intresse. 

LARS-ÅKE WALMANN
ARX – installation, konfiguration och administration

BJÖRN KARLSSON
DESFire – framtidens 
kortteknologi

ERIK JOHNSSON
Grundkurs CLIQ Remo-
te

■ En teknisk 
grundkurs om 
det elektromeka-
niska låssyste-
met ASSA CLIQ 
Remote. Störst 
utbyte av kursen 
får de låssmeder 
som tidigare gått 
en mekanisk 

grundkurs så att de förstår ASSA:s cylin-
derkoncept. Med den tekniska grund-
kursen får låssmederna en ännu bättre 
grund för en certifieringsutbildning. 

– Deltagarna får lära sig ASSA CLIQ 
Remotes unika fördelar. CLIQ är ett 
off-line-system, där alla nycklar enkelt ad-
ministreras i CLIQ Web Manager, oavsett 
var man befinner sig. Jag kommer också 
att visa exempel på hur CLIQ Remote 
används av slutkunder och hur det kan 
samverka med ASSA ARX och det digitala 
nyckelskåpet Traka, berättar kursledaren 
Erik Johnsson, produktchef på ASSA. 

ASSA Smart Guides, steg-för-steg-
guider på webben är ett bra hjälpmedel 
för låssmederna.

– Det innefattar kurser, handböcker, 
dokumentation och kunskapstester. 
Smart Guides hjälper oss att jobba just 
smartare med användarstöd, doku-
mentation och utbildning för system 
och produkter. På utbildningsdagarna 
får deltagarna veta mer om hur Smart 
Guides kan användas för CLIQ Remote.

Nyheter om CLIQ Remote
Det blir också några nyheter på 
CLIQ-fronten.

– Vi har bytt elektronik i nycklar och 
cylindrar. Det ger produkten flera bra 
funktioner som kursdeltagarna får 
bekanta sig med. Jag ska också visa 
den nya uppdateringsenheten för CLIQ 
Remote, kopplad till en mobil-app. Del-
tagarna får även veta mer om det nya 
lagkravet från EU, GDPR, för lagring av 
persondata. ASSA:s produkter uppfyller 
redan dessa krav.  

■ Den som är 
intresserad av 
framtidens kort-
teknologi DESFire 
får inte missa 
Björn Karlssons 
halvdagsutbild-
ning Offline i 
ARX. DESFire är 
en ny beröringsfri 
kortteknologi, baserad på radiofrekvensen 
13,56 MHz. Lösningen utnyttjar så kallad 
läs- och skrivteknik, vilket innebär att man 
kan läsa och skriva information på kod-
bäraren. Teknologin bygger på en global 
standard för RF-gränssnitt och kryptering. 

– DESFire kan beskrivas som ett supe-
rintelligent USB-minne med hög krypte-
ring, säger Björn Karlsson, produktchef.

 Kursen handlar om Off-line i ASSA 
ARX med DESFire. Kursdeltagarna får 
lära sig kortets uppbyggnad och sedan 
konfigurera, driftsätta och handha DES-
Fire. Du bör ha baskunskaper om ASSA 
ARX och Aperio för att kunna tillgodogö-
ra dig kursen på bästa sätt.    

KENNETH SVENSSON
Mekanikens givna plats
■ Från Eskilstuna, 
där ASSA:s vagga 
stod, kommer en 
kvartett som vet 
allt om mekaniska 
dörrlösningar och 
el-lås: Kenneth 
Svensson, Henrik 
Siim, Stefan 
Lundin och Henrik 
Nystedt.

– Vi kommer informera om våra pro-
dukter kopplade till användningsområde 
och regelverk samt någon produktny-
het. Vi ger tips och råd till installatörer 
och butikspersonal om vårt sortiment 
av mekaniska och elektromekaniska 
dörrlösningar: Behör, panikreglar, nödut-
rymningsbeslag, dörrstängare och el-lås, 
säger Kenneth Svensson, produktchef. 

Den som vill fördjupa sig i ämnet 
ytterligare kan göra det på Assasko-
lan med många praktiska moment i 
utbildningen. Det vi tar upp på SLR:s 
utbildningsdagar är ett smakprov av 
Assaskolans kurser, förklarar Kenneth 
Svensson. ▲
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■ HI-O-Teknologin (Highly Intelligent 
Opening) från ASSA ABLOY binder sam-
man elektromekaniken på ett säkert sätt 
genom krypterad kommunikation och har 
en egen plats på schemat. Då går man 
igenom ASSA:s Hi-O el-lås och fördelarna 
med dessa. 

– Allt fl er ASSA-produkter stöder Hi-O. 
Så kunskap om Hi-O är ett måste för att 
kunna installera och felsöka framtidens 
produkter. Det är också ett konkurrensme-
del som visar att låssmeden går i takt med 
den snabba teknikutvecklingen, berättar 
kursledaren Lars Värlander, som jobbar 
med teknisk support på ASSA. 

Kursen innefattar både en teoretisk del 
och en praktisk inkoppling av Hi-O el-lås i 

DAC (Door Access 
Control).

– Jag tar också 
upp initiering och 
upplåsning av 
produkter och visar 
hur man använder 
handterminalen HIT-01 för installation och 
felsökning. 

Kursen kräver inga speciella förkunska-
per hos låssmederna.

– Men den är viktig för att kunna instal-
lera el-lås så att de verkligen fungerar. Som 
dokumentation får deltagarna med sig de 
installationsbilder jag visar på utbildnings-
dagarna. 

■ Claes Hammar, 
teknisk rådgiva-
re, kommer be-
rätta om Traka, 
som är ett avan-
cerat, elektro-
niskt nyckelskåp. 
Det fi nns både 
som off -line och 
online-lösning.

– Kursdeltagarna får en introduktion 
och de grundläggande kunskaper som 
krävs för att kunna förstå sina kunders 
behov och utifrån det sälja rätt typ av 
Traka-lösning till dem, säger Claes Ham-
mar om kommande utbildningsdagar 
arrangerade av SLR. 

Det är inte är en teknisk installations-
kurs, utan kursen vänder sig främst till 
säljare och projektledare. 

Traka ingår i ASSA:s samverkande 
system, tillsammans med det elektro-
mekaniska låssystemet CLIQ Remote, 
HiO, ett intelligent inkopplingsprotokoll, 
och passagesystemet ASSA ARX. 

Traka är direktintegrerat både med 
ASSA ARX och ASSA CLIQ Remote.

– Deltagarna får lära sig vilken 
information som förs över mellan dessa 
system samt vilka funktioner och vilken 
kundnytta man får. 

Det fi nns likheter mellan Traka-nyck-
elskåp och passersystem.  

– Min kurs passar därför bra för 
låssmedsföretag som i dag säljer pas-
sersystem och IT-lösningar för sådana 
system. Jag kommer även att berätta 
om en ny funktion i Traka, hantering av 
nycklar för bilpooler. Där kan man också 
enkelt lägga in extra funktioner som 
till exempel bränsle-, kilometer- och 
felrapporter för bilfl ottan. Informatio-
nen kan sedan nyttjas med hjälp av 
nyckelskåpets touchmenyer, berättar 
Claes Hammar. 

Inför SLR-dagarna 9–13 april

MAGNUS ERIKSSON
Yale Doorman – fördjupning, service och underhåll

CLAES HAMMAR
Introduktion av Traka

LARS VÄRLANDER
HI-O – spindeln i nätet

forts

■ Halvdagskursen i 
ARX-projektering vänder sig till dig som 
projekterar och säljer ASSA ARX säker-
hetssystem. Vi går igenom ARX-system-
uppbyggnad, ingående komponenter och 
deras funktion, 

säger Mattias Sahlén, 
teknisk säljare.  

– Jag ska visa komponen-
terna på samma sätt som 
när jag har genomgång för 
våra återförsäljare.   

MATTIAS SAHLÉN
Projektering i ASSA ARX

■ Magnus Eriksson, produktchef för Yale 
Sverige, ska hålla två kurser på SLR:s 
utbildningsdagar.

– Jag ser fram emot att få träff a både 
tekniker och butikspersonal med daglig 
kundkontakt, säger han. 

Den ena kursen är en fördjupning om det 
smarta digitala låset Yale Doorman med 
inriktning mot service och underhåll.

– Målgruppen är tekniker i fält och 
butikspersonal. Fokus ligger på snabb 
felavhjälpning men jag tar också upp kon-
sumentsupport över disk. 

Den andra kursen avhandlar nyheter i 
Yales elektroniska sortiment. Målgruppen 
här är sälj- och butikspersonal och fälttek-
niker som även säljer. Mycket kretsar kring 
digitala lås men det blir också en oriente-
ring om Yales larm, skåp och hänglås. 

Yales konsumentprodukter växer snabbt 
på marknaden. 

– Yale Doorman är fl aggskeppet som 
svarar för volymen, medan övriga pro-

dukter bidrar till 
bredden. Under 
2018 lanserar vi 
fl era nya Yale-nyhe-
ter som jag kommer 
att berätta om på 
utbildningsdagarna. 

Den som är 
någorlunda händig 
kan själv installera 
Yale Doorman. Att 
kunna är inte detsamma som att vilja. De 
fl esta har ont om tid och måste prioritera. 

– Många konsumenter vill därför ha 
professionell hjälp av en låssmed med 
installationen. Då vet de också att låset 
fungerar, våra garantier täcker bara 
produktfel men inte felaktigt montage. 
Den stora volymen innebär också en stor 
eftermarknad för service och underhåll. 
Samtidigt kan låssmederna ta tillfället i 
akt att sälja in övriga Yaleprodukter för det 
smarta hemmet. 



Förvärv

■ Great Security Holding AB 
har förvärvat bolaget Lisu 
Lås och Larmsystem AB med 
säte i Norrköping. Genom 
förvärvet etablerar sig Great 
Security nu lokalt i Öster-
götland och passerar 500 
miljoner i omsättning.

Lisu är en väletablerad 
aktör som utgår med sin 
verksamhet från Norrkö-
ping, där man också har en 
låsbutik. Bolaget är certifi erad 
anläggarfi rma inom brand 
och inbrottslarm och har 
dessutom behörig ingenjör för 
CCTV och behöriga låsmäs-
tare för installation av större 
låssystem.

– Lisu är ett välrenom-
merat bolag med gedigen 
kompetens och ledning med 
en bredd som passar våra 
kunder och oss inom Great 

Security perfekt, säger Patrik 
Forsberg, VD.

Patrik Karlsson, Fredrik 
Lindblom och Mikael Palmér 
som idag äger och driver Lisu 
kommer fortsätta vara aktiva 
i bolagets fortsatta expan-
sion och integrering i Great 
Security.

Great security ab
Nytt förvärv ger lokal förankring

– Lisu har en ledning med en 
bredd som passar oss inom 
Great Security, säger Patrik 
Forsberg, VD, för Great Security 
Holding.

■ Innovative Business 
Software A/S stärker ytter-
ligare sin närvaro i Sverige. 
Zenita AB blir en ny åter-
försäljare av programvaru-
plattform Innovative Security 
Manager™. 

Som en del av deras strate-
gi att bli en ledande leveran-
tör av mjukvarulösningar för 
hela den nordiska säker-
hetsmarknaden har danska 
Innovative har tidigare under 
fj olåret etablerat sig med 
en försäljningsorganisation i 
Norge och i Sverige.

Zenita AB är en etablerad 
aktör i den svenska säker-
hetsbranschen med ett brett 
produktsortiment och många 
olika kunder. Genom åren har 
Zenita skaff at sig gedigen 

erfarenhet och kompetens, 
samt certifi eringar för de 
fl esta säkerhetstekniska lös-
ninganar. Utöver aff ärsområ-
det larmmottagningssystem 
så erbjuder man leverans av 
integrerade system, inbrotts-
larm, passersystem, brand-
larm samt kameralösningar.

– Samarbetet mellan Ze-
nita och Innovative kommer 
utan tvekan att stärka båda 
företagens ställning på hela 
marknaden i Sverige. Det är 
en viktig del av vårt nordiska 
fokus. Vi är verkligen glada 
över att vi nu har en tek-
niskt kompetent partner på 
denna, för oss, mycket viktiga 
marknad, säger Jens Larsen, 
VP Sales and Marketing på 
Innovative.

Zenita ab
Ny återförsäljare för 
Innovative i Sverige

Stendals El AB, Signalistgatan 17, 721 31 Västerås
021-18 97 50  |  info@steplock.se  |  www.steplock.se

Utanpåliggande lås 
med listtrycksteknik8
• Minimala mått och stilren design i rostfritt stål.

• Snabb och enkel montering direkt på karmen.

• Unik listtrycksteknik skapar driftsäkerhet.

• Kan användas som ersättare till magnetlås samt
kombineras med dörrautomatik och/eller brandlarm.

STEP 8 är en perfekt lösning för montering i 
efterhand eller där du inte vill eller kan montera 
ett infällt lås, som vid utrymmesbrist, i dörrar 
med högt kulturvärde eller vid asbestförekomst. 
Läs mer på www.steplock.se
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Öppet hus hos Copiax

Framtiden ligger för våra fötter, men det 
är historien som tagit oss hit. Vad är ett 
mer passande tema för ett av säkerhets-

branschens största event, Copiax Öppet Hus, 
än just temat tillbaka till framtiden? Det är 
dåtidens teknik vi i dag vidareutvecklar för 
att skapa den moderna tekniken som dagens 
samhälle efterfrågar. 

Mellan 12 och 17 förvandlade ett femtiotal 
utställare Copiax lokaler på Ellipsvägen i 
Stockholm till en branschmässa som blev 
populär bland besökarna. SLR var också där 
och bland annat pratade vi om värdet av vårt 
medlemskap, särskilt i dessa dagar när bran-
schen utsätts för oärliga skojare utan riktiga 
yrkeskunskaper. 

Copiax lokaler fylldes snabbt till sin bredd 
av besökare från hela Sverige som passade 
på att mingla, ta del av branschnyheter, god 
mat och dryck och underhållning i form av 
magikern Daniel Kane. Samtidigt kunde 
besökarna också kastas in i temat borta i 

spelhörnan där de kunde prova på VR och 
flipperspel, en blandning av framtid och retro. 
Även Säkerhetsinstallatören provade på VR 
Sveriges pulshöjande vitrual reality-glasögon 
i spelet Fruit Ninja, en upplevelse som inte 
gick av för hackor. För de tipspromenadsugna 
fanns också en digital tipsrunda att utföra på 
mobilen. Men då fick man minsann ha god 
kunskap om Copiax 66 år långa historia. 

Viktigt med strategier
Men även nöje ska förenas med nytta. Conny 
Coldevin från Styrelseinstitutet upplyste oss 
genom sin mikroföreläsning om vikten av 
att börja arbeta med strategier inför den nya 
dataskyddslagen GDPR som träder i kraft 
i slutet av maj. Sakligt berättade han för 
åhörarna i det stora så kallade mattältet vad 
vi bör tänka på i samband med att den nya 
lagen snart blir ett faktum. Några chockade 
miner var det allt när Conny berättade att 
lagen omfattar alla slags register och all slags 

Full fart in i framtiden!
Öppet Hus hos säkerhetsgrossisten Copiax är en inrutad 
branschtradition som få vill missa. Med årets tema Back to 
the Future passade man på att blicka både bakåt och framåt.
TEXT OCH BILD: VICTORIA E. KISS NYLUND

dokumentation. Det kommer helt enkelt inte 
längre gå att dokumentera vilka uppgifter 
som helst, oavsett om det handlar om en 
kund, anställd eller en arbetssökande. 

Även under eftermiddagen fortsatte folk att 
strömma in och det var många glada miner 
och skratt. VR-glasögonen gick varma och 
borta vid Aptus monter pågick en bollkast-
ningstävling in i det sista. Samlade man på 
sig 15 poäng vann man en snygg t-tröja. 
Några lyckliga vinnare bar dem stolt innan de 
tog sig vidare mot de gemensamma kvälls-
festligheterna som ägde rum på Waterfront 
Hotel mitt i Stockholm. ■ 

Besökarna minglar i utställningstältet.

Den snygga T-tröjan från Aptus.

Häftigt att få leva sig in i WR-världen.
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Vår journalist Victoria E. Kiss 
Nylund passade på att ta 
en paus från festligheterna 
för att få en pratstund med 
Copiax VD Jan Ebrell på hans 
kontor på andra våningen. 

Varför gör ni det här? 
– Vi vill skapa en mötesplats för branschen.
Det har blivit en tradition. Vår tanke är att det
ska vara en rolig och social tillställning och
det tror jag att vi lyckas med.

Hur många Öppet Hus-arrangemang 
har ni nu i ryggsäcken?
– Oj, oj, oj … Jag skulle tro att vi började 
2003. Men då skulle jag säga att det var i mini-
atyrskala i jämförelse med i dag. Vi har växt 
för varje år kan man säga och det är jätteroligt. 
Jag får ofta höra att våra öppnahus håller ett
upplägg som passar många. Väldigt många av 
våra besökare gör en minisemester till Stock-
holm i samband med vårt evenemang. Alla
vet att det är första lördagen i feb ruari. Redan
innan de åker härifrån brukar de boka in sig
för nästa år. Det är fantastiskt roligt! 

Vad är bakgrunden till årets tema 
”Back to the future”?
– Vi vill satsa på teman och har haft allt från
folkparkstema till sällskapsresan-tema. När
vi förra året hade framtidstema märkte vi att
det kanske inte framgick helt så vi kände att
vi ville spinna vidare på detta tema och kom
fram till att vi kan fokusera på vart det hela
började och vart vi är på väg.

Vart är vi på väg?
– Behovet av mekaniska låsprodukter kom-
mer fortfarande finnas i framtiden. Än i dag
sitter det lås och nycklar i våra dörrar. Snart
styrs våra hem digitalt och så blir det även
med det som omfattar säkerheten och trygg-
heten i våra hem. Snart kan du öppna dörren
till din fjällstuga 78 mil bort med mobilen.
Perfekt när man vill släppa in en hantverka-
re. Många experter i branschen tror att 90
procent av västvärlden kommer att ha digitala
lösningar i hemmet om tio år. Våra hem
kommer förmodligen vara helt uppkopplade.
Det innebär att säkerhetsbranschen måste
följa med i utvecklingen. Bekvämlighet och
säkerhet går hand i hand. ■

Jan Ebrell är VD på 
Copiax som nyligen 
bjöd in till ett upp-
skattat och tradi-
tionsenligt Öppet hus.

”Redan innan folk åker härifrån bokar de in sig för nästa år”
▲

VÄND! 
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Bollkastning pågår.

SLR:s Ordförande Benny Jansson med SLR-skylten som fanns till 
försäljning under dagen.

Öppet hus hos Copiax

Ronald Sandgren från  
Mölndals Lås med sin fru 
Carina Sandgren.
– Det är andra året vi är här.
Svårt att säga vad som varit mest 
intressant hittills. Vi går mest 
bara runt och minglar. Men visst 
förenar vi lite business med nöje. 
Jag ska kika runt efter lite bra 
priserbjudanden också, säger 
Roland Sandgren.

forts

"Ett fantatiskt tillfälle att mingla och lära sig produkterna"
Säkerhetsinstallatören stannade några som 
var på plats för att fråga om de varit med 
tidigare och vad de tyckte om dagen. 

Jan Östman, värdeförva-
ringstekniker och ”allt i 
allo” på Norrskydd i Piteå 
– Det är alltid kul att få alla

nyheter presenterade för sig 
så här. Jag har varit här flera 
gånger tidigare och tycker det 
är lika roligt varje gång. 

Susanne och Linnéa, Anders 
Strand Låsservice, Eslöv.
Susanne äger firman tillsam-
mans med sin man Anders. 
Linnéa är anställd i butiken och 
verkstaden.

– Det här är säkert mitt
tionde besök, säger Susanne. Vi 
åker hit för att det är så trevligt. 

– Folk minglar och uppda-
terar sig om nya produkter i 
branschen. Det är kul att jag 
äntligen får ett ansikte på dem 
jag pratat med i telefon. Jag kan 
absolut tänka mig att komma 
nästa år också, säger Linnéa 
som var här för första gången. 

Ove S. Persson från  
Beslagskonsult AB/Hoppe, 
firar sitt tionde Öppet Hus. 
– Det är viktigt att vara här
och vårda kundkontakterna.
Vi säljer bara via Copiax och
det är så vi når låssmederna.
I år presenterar vi det första
handtaget som har fått grön
märkning, så klart från Hoppe,
säger Ove S Persson, här med
kollegan Marcus Bengtsson.
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Produktnytt & Hört & Hänt

■ Efter att ha varit verksam på 
Nivex sedan 1985 har ägaren 
Håkan Dosé nu valt att sälja fö-
retaget. Ny ägare från årsskiftet 
är SOS Top Safe i Höör under 
namnändring till Nivex Topsafe 
AB. Håkan Dosé kommer att vara 
fortsatt verksam på företaget 

under minst två år framöver. 
Personal, sortiment och lokaler 
i Västra Frölunda/Göteborg 
kommer vara de samma även 
framöver. Ny VD på Nivex är 
Jacob Hallgren och Axel Hallgren 
är ny medarbetare.

förvärv
Ägarförändringar på Nivex AB

■ Låssmeden Sven Alexanders-
son AB i Göteborg och Swed-
secur i Helsingborg, Stockholm 
och Malmö går med i Prosero 
Security. Det innebär att Prosero 
Security fortsätter växa med 
nya bolag och under det senaste 
året har totalt femton lokalt 
starka och fristående bolag 
inom säkerhetsbranschen i både 
Sverige och Norge anslutit sig till 

Prosero. Låssmeden Sven Alex-
andersson AB grundandes under 
1930-talet och är i dag en total-
leverantör av säkerhetsprodukter 
med projektering, installation 
och service. Swedsecur grunda-
des 1990 och har i dag fokus på 
systemintegration av olika  
IT-, larm, passage-, övervak-
nings- och säkerhetslösningar. 

förvärv
Prosero Security dubbelförvärvar 

■ ABUS FTS16 är ett 
SBSC-certifierat fönsterlås, 
klass C, enligt SS 3620:2010. 
Låset erbjuder extra skydd mot 
inbrott och intrång via fönster 
och balkong/altandörrar. Den 
är designad speciellt för utåt-
gående fönster och anpassad 
för höger- och vänsterhängda 
fönster, markisfönster eller 
altandörrar av trä, aluminium 
och plast med metallinsats. 
FTS16 klarar ett tryckmot-
stånd på över 700 kg och har 
en 2-stegs låsning, med eller 
utan nyckel. Cylindern och 

nyckeln är av ABUS Plus-sys-
tem, vilket innebär att den är 
ogenomtränglig för dyrkning. 
Produkten finns även med li-
kalåsning för att underlätta vid 
användning av flera fönsterlås 
i samma byggnad eller lokal.

produktnyhet
Nytt fönsterlås från ABUS

■ Nu introducerar sig Safetron 
i segmentet elslutbleck med 
ES-serien och ML-serien, från 
enkla elslutbleck till typen 
standard. Gemensamt för 
alla elslutbleck är att de har 
listtrycksteknik. 

ES 10 är ett enkelt elslut-
bleck som i första hand är 
avsett för utbytesmarknaden 
och ES 17 är ett elslutbleck av 
typen standard med hög håll-
kraft, listtrycksteknik, samt 
multispänning 12-24VDC. 

ML 57 / ML 59 är Safetrons 
motoriserade elslutbleck av 
typen standard. Dessa har 
också en multifunktion och 
låsen kan ställas om i bland 

annat rättvänd/omvänd funk-
tion, impuls, sekvens samt 
timer-funktion. Tack vare 
motordriften sänks strömfö-
rbrukningen till ett banbry-
tande 15mA vid aktivering i 
såväl rättvänd som omvänd 
funktion. ML 59 är dessutom 
godkänd för brandcellsgränser 
upp till 120 minuter.

produktnyhet
Ny serie elslutbleck från Safetron

Elslutbleck.

■ Att förvara nycklar och 
värdesaker i bilar och andra 
fordon kan vara problematiskt 
och riskabelt. Stölder ur fordon 
av saker av stöldbegärlig 
karaktär täcks sällan av för-
säkringen. Samtidigt vill man 
inte alltid bära med sig sina 
nycklar och andra värdesaker. 
Men det finns en lösning på 
problemet ett nyckelskåp för 
fordonsmontage från OKKI 
som sedan en tid tillbaka finns 
på den svenska marknaden. 
Skåpet är tillverkat och utpro-

vat i Finland och tillverkat i av 
en kraftig svetsad aluminium. 
Det monteras lätt med ett 
system av stolpar på passage-
rarplatsens golv och ”klickas 
fast” i fordonets säte. Enkelt 
att både fästa och ta bort vid 
behov. I Sverige säljs skåpet av 
ID Säkerhet AB i Örebro. 

produktnyhet
OKKI mobilt nyckelskåp för fordon ■ SALTO Systems Nordic utökar sin organisa-

tion i Sverige och har anställt ytterligare två 
personer.

Johan Alvåg har anställts som teknisk 
support mot i huvudsak kunder i Sveri-
ge men även som resurs för det Nordiska 
support-teamet.  Johan kommer utgå från 
SALTO:s kontor i Stockholm. Han är utbil-
dad elkraftsingenjör och har jobbat inom IT, 
styr- och reglerteknik och kommer närmast 
från Region Gotland. 

Johan Flodin har anställts som säljare med 
placering i Stockholm. Han har erfarenhet 
inom försäljning av passersystem, CCTV, larm 
och även inom utbildning. 

Johan kommer att bearbeta hela kedjan 
från föreskrivande led till återförsäljare och 
slutkunder. Han kommer närmast från MySec 
där han arbetade som säljare mot myndighe-
ter och privatmarknad. Johan Flodin.

Johan Alvåg.

nya medarbetare
SALTO Systems Nordic



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

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

Vi är Sveriges ledande  
Alla SLR:s medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev, 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 mycket hög kvalitet.

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 organisatio-
ner 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 innehåll-
er de viktigaste kraven för att identifiera, kont-
rollera, systematisera och bevaka miljöpåver-
kan inom organisationer, samt hur ledningen 



MÖLNDAL SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
NACKA IT Installationsteknik Sverige AB www.it-s.se
NACKA Nacka Lås & Larm AB www.nll.nu
NORRKÖPING Lås & Nycklar i Norrköping AB www.lasonycklar.se
NORRKÖPING Låssmeden i Norrköping AB www.lassmeden.se
NORRKÖPING Norrköpings Låsverkstad AB www.norrkopingslasverkstad.se
NORRKÖPING Nyckelkedjan, AB www.nyckelkedjan.se
NORRKÖPING Certego AB (filial) www.certego.se
NORRTÄLJE Norrtälje Låsservice AB www.ntjlas.se
NORRTÄLJE Spaak Säkerhet AB www.spaaksakerhet.se
NYBRO Nybro Lås AB www.nybrolas.se
NYKÖPING Punctum Lås & Larm AB (filial) www.punctumlas.se
NYNÄSHAMN Södertörns Lås AB www.sodertornslas.se
OSKARSHAMN Sjögrens Lås & Brandskydd AB www.sjogrenslas.com
PITEÅ Norrskydd AB (filial) www.norrskydd.se
SKARA Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se
SKARPNÄCK Stanley Security Sverige AB www.stanleysecurity.se
SKÄRHOLMEN Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se
SKÖVDE Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se
SOLLENTUNA Gerts Lås & Larm AB www.gertslas.se
SOLLENTUNA Norra Stationen Lås & Larm AB www.abatronic.se
SOLLENTUNA Sollentuna Lås (filial) www.vallentunalas.se
SOLNA Råsunda Låsservice AB www.rasundalas.se
SPÅNGA Spånga Lås AB www.spangalas.se
STENUNGSUND SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
STOCKHOLM Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se
STOCKHOLM Axlås Solidlås AB www.axlassolidlas.se
STOCKHOLM Begelås, AB www.begelas.se
STOCKHOLM Corells Lås AB www.corellslas.se
STOCKHOLM Hornsplans Lås AB www.hornsplanslas.se
STOCKHOLM Karla Låsservice AB www.karlalas.se
STOCKHOLM Kungsholms Låsservice AB www.kungsholmslas.se
STOCKHOLM Kungslås AB www.kunglas.se
STOCKHOLM Lindells Låsservice AB 
STOCKHOLM LS Svensk Larmteknik AB www.svensklarmteknik.se
STOCKHOLM Låsborgen AB www.lasborgen.se
STOCKHOLM Låscentrum AB www.lascentrum.se
STOCKHOLM Låskomfort AB www.laskomfort.se
STOCKHOLM Låskompetens i Stockholm AB www.laskompetens.se
STOCKHOLM Låsmakarna AB www.lasmakarna.se
STOCKHOLM Låsman AB www.lasman.se
STOCKHOLM Låssmeden FGJ AB 
STOCKHOLM Låssnabben AB www.lassnabben.se
STOCKHOLM Nybergs Lås AB www.nybergslas.se
STOCKHOLM Punctum Lås & Larm AB (filial) www.punctumlas.se
STOCKHOLM S:t Erik Lås AB www.stlas.se
STOCKHOLM SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
STOCKHOLM Stockholms Låsservice City AB www.sthlmslas.se
STOCKHOLM Storstadens Lås HB www.storstadenslas.se
STOCKHOLM Söderlås vid Ringen AB www.soderlas.se

STOCKHOLM Södermalms Lås AB www.sodermalmslas.se
STRÄNGNÄS Certego AB (filial) www.certego.se
SUNDBYBERG Låspunkten AB www.laspunkten.se
SUNDBYBERG Punctum Lås & Larm AB www.punctumlas.se
SUNDSVALL Byggbeslag AB, Låsavd. www.byggbeslag.se
SUNDSVALL Lås & Maskinservice AB www.lasomaskin.se
SÄVEDALEN Nokas Låsteknik i Göteborg AB (filial) www.nokas.se
SÖDERTÄLJE Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se
SÖDERTÄLJE Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial) 
SÖDERTÄLJE Certego AB (filial) www.certego.se
SÖDERTÄLJE Telge Lås & Nyckel AB 
TRELLEBORG Isgrens Lås AB www.isgrens.se
TROLLHÄTTAN Dalek Lås & Larm AB www.dalek.se
TYRESÖ Tyresö Låsservice AB www.tyresolas.se
TÄBY Ensta Lås AB www.enstalas.se
TÄBY Täby Danderyds Lås AB www.tabylas.se
UDDEVALLA Rikstvåans Låsservice AB www.rikstvaanslas.com
UDDEVALLA SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
ULRICEHAMN Perssons Låsservice AB 
UMEÅ Norrskydd AB www.norrskydd.se
UMEÅ Låskedjan i Umeå AB www.byggbeslag.se
UMEÅ Certego AB (filial) www.certego.se
UPPLANDS VÄSBY Punctum Lås & Larm AB (filial) www.punctumlas.se
UPPLANDS VÄSBY Väsby Lås & Alarm AB www.vasbylas.se
UPPSALA Certego AB (filial) www.certego.se
UPPSALA Låsservice i Mälardalen AB www.lsim.se
UTTRAN Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB www.botkyrkalas.se
VALLENTUNA Vallentuna Lås AB www.vallentunalas.se
VARBERG Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se
VIMMERBY Lås & Nyckelservice Vimmerby www.lasochnyckelservice.se
VISBY Gotlands Glas & Lås AB www.glasolas.se
VISBY Visby Lås & Nycekltjänst AB www.visbylas.se
VÄLLINGBY Garantilås i Stockholm AB www.garantilas.se
VÄNERSBORG Puttes Lås & Nyckelservice AB 
VÄRNAMO Låsservice i Värnamo AB www.varnamolasservice.se
VÄSTERÅS Lundkvist Lås & Nycklar AB www.lundkvistlas.se
VÄSTERÅS Certego AB www.certego.se
VÄSTERÅS Finlarm AB www.protectyou.se
VÄSTERÅS Låscenter i Västerås AB www.lascenter.se
VÄSTRA FRÖLUNDA SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se
VÄXJÖ Certego AB (filial) www.certego.se
YSTAD Skåne Lås,  AB www.skanelas.se
ÄNGELHOLM Låshuset AB www.lashuset.se
ÖREBRO Axet Låsservice AB www.axet-las.se
ÖREBRO Lås & Säkerhet i Örebro AB www.lassakerhet.se
ÖREBRO Certego AB (filial) www.certego.se
ÖRNSKÖLDSVIK Norrskydd AB (filial) www.norrskydd.se
ÖRNSKÖLDSVIK Övik Låsteknik AB www.lasteknik.com
ÖSTERSUND Gärdin & Persson AB www.gardinpersson.se 

Vi är Sveriges ledande  säkerhetsföretag!

och förbättringen av systemet sköts.

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 innehåll-
er även lagkraven på arbetsmiljö, brandsäker-

het samt standarden för kompetensförsörjning 
och kravet på en övergripande verksamhetsbe-
skrivning. 

Certifiering 
Vissa certifieringar avser företag, andra deras 
ledningssystem och vissa avser enskilda per-
soner. 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 före-
tags- eller systemcertifiering. Certifiering 
av ledningssystem, produkter och 
personer för SLR företag 
görs av ackrediterat 
(myndighetskontrolle-
rat) certifieringsor-
gan, så kall-
lad tredjeparts 
certifiering.



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

SKÅP ÄR VÅR PASSION!

SSF 3492
Säkerhetsskåp

EN 14450 S2
Brandskydd
Stöldskydd 

       Ett stort sortiment av säkerhetsskåp
           med flexibla inredningslösningar

Er partner för säker förvaring

        Stöldskyddskåp S2
Det moderna alternativet till  
det klassiska kassaskåpet,    
med eller utan brandskydd.

SAFETRON SÖKER 
FÖRSÄLJNINGSREPRESENTANT 

REGION MITT

SAFETRON expanderar och söker därför en ytterligare  
försäljningsrepresentant för att förstärka region mitt.  
Tjänsten kommer tillsättas så fort vi hittat rätt kandidat.  

Är du rätt person? Se mer information om tjänsten på vår 
hemsida www.safetron.com.

Kontaktperson 
Stefan Vannemyr 
070-636 52 45
stefan@safetron.com

Inom Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers 
Riksförbund, SLR fi nns en grupp medlemmar kall-
ade Certifi erade Värdeförvaringstekniker som har 
specialistkunskaper inom området värde-/
vapenförvaring.

✓ Tredjepartscertifi erade kunskaper
✓ Vandelskontrollerad personal
✓ Kontinuerlig utbildning
✓ Kunskaper om värdeförvaring
✓ Kunskap om lagar och regler för vapenförvaring
✓ Etiska regler
✓ Professionell installation/reparation av förvaringsenheter
✓ Följer alltid Allmänna Reklamationsnämnds beslut
✓ Besiktning av förvaringsenheter

Om du använder dig av en Certifi erad Värdeförvaringstekniker, 
medlem i SLR, så får du all nödvändig hjälp med förvaring av 
datamedia, värdeföremål, kontanter och vapen.

Certifi erad 
Värdeförvaringstekniker 
– Specialister på vapen- och värdeförvaring!

VÄRDEFÖRVARINGS-
TEKNIKER

När du vill vara riktigt säker
Anlita en Certifi erad
Värdeförvaringstekniker!



om inte besök vår hemsida
www.lasspecialisten.com

Under
/Produkter/värdeförvaring/verktyg

Ni vet väl om att vi säljer
 Kassaskåpsverktyg 

och har
KASSASKÅPSNYCKELTILLVERKNING

Ring  070-261 20 80

RFID-läsare för framtidssäkra 
säkerhetssystem;

hållbara, säkra och lättanvända.
Nu också med 

mekaniska knappar.

Mer om Idesco RFID-läsare: www.idesco.fi/sv

1 278 sidor med 
produkter från 
vårt lager

ELINSTALLATION · TELEKOM · LARM · LÅS
INDUSTRI- & FASTIGHETSAUTOMATION

FJÄLLBACKA · STRÖMSTAD · ED · GÖTEBORG · UDDEVALLA

WWW.CURATOR.SE   TEL. 010 - 762 40 00

Vi expanderar i Uddevalla och söker nu

Vi söker dig med flerårig bransch-/låssmedserfarenhet. Gesäll- eller 
mästarbrev är meriterande men ej ett krav. Vi ser det som en stor 
fördel om du även har erfarenhet av svagströmsprodukter såsom 
kodlås, passagesystem, elektromekanisk låsning m.m. Datakunskap 
är meriterande. 
I arbetet ingår service och installationsarbeten ute hos våra kunder, 
som huvudsakligen är företag och offentlig verksamhet men även 
privatpersoner. 
Som person är du positiv och serviceinriktad, van att arbeta 
självständigt och har även lätt för att samarbeta i grupp. 
Vi kan erbjuda ett fritt och omväxlande arbete med goda villkor för 
dig med rätt kompetens, erfarenhet och attityd. B-körkort är ett krav.

Din placeringsort blir Uddevalla. Om du vill flytta till Västkusten så 
kan vi erbjuda dig möjligheten att hjälpa till att hitta bostad.

Sänd din ansökan med CV till e-post: jobb@curator.se. 
Märk din ansökan med ref. nr. LÅS002/2018
Sänd din ansökan med CV till e-post: 

 LÅS002/2018
Sänd din ansökan med CV till e-post: jobb@curator.se

 LÅS002/2018
jobb@curator.se

Curator har totalt drygt 100 medarbetare och ett 
expansivt företag, där det finns möjlighet till både 
personlig och yrkesmässig utveckling.
Läs mer om Curator på www.curator.se

Vi expanderar i Uddevalla och söker nu

låssmed

bli en av
oss!
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Krysset

Var med & tävla! Vinnarna och lösningen till nr 4-2017
■ Var med och tävla om en Trisslott 
och få chansen till en storvinst! Tre 
vinnare får varsin Trisslott hemskick-
ad i brevlådan. 

Rolig tävling – så gör du
Lös krysset ovan. Mejla svarsraden i 
de blå fälten tillsammans med ditt 
namn, adress och mejladress till: 
info@slr.se

I ärendefältet i mejlet skriver du 
Kryss 1/2018. 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, Granviksliden 2, 435 35 Möln-
lycke. 

Den 26 april 2018 är sista täv-
lingsdag. Lösningen och vinnarna 
presenteras i nästa nummer av 
Säkerhetsinstallatören.

■ Stort grattis säger vi till följande tre som 
får varsin Trisslott: Charlotta Lundin, Eskils-
tuna, Rolf Lundin, Sollefteå och Klas-Åke 

Säll, Edsbyn. 
Redaktionen håller tummarna för än mer 

tur med lott vinsterna!



Först med det senaste? 
Följ oss på sociala medier!
Sök på SLR Lås och Säkerhet 
på Facebook & Instagram 

Genom att annonsera i tidningen syns ni inte 
bara i tryck, utan även i vår digitala utgåva!

Annonsera här!

Säkerhetsentreprenörer & Auktoriserade Låsmästarföretag

Säkerhets
installatören

Kontakta 
ebbe.svensson@slr.se 
eller slå en signal till 
08-7214053 för mer info!

Utöver alla företag inom SLR distribueras Säkerhetsinstallatören 
även till säkerhetsansvariga inom stat, kommun, landsting, 
säkerhetsansvariga oavsett bransch, fastighetsbolag, fastighets-
förvaltare, hotell, byggarkitektfirmor, polisen, försäkringsbolag 
m.fl.



POSTTIDNING B

SLR
Granviksliden 2
435 35 MÖLNLYCKE

   AirKey – smarttelefonen är nyckeln 
AirKey är lika mångskiftande som våra kunders behov. 

Med AirKey skickas nycklar via nätet. Sekundsnabbt och var som helst i världen. 
Uppgifter är alltid säkert lagrade i EVVA:s ultrasäkra datacenter.

www.evva.com


