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Mekaniskt system
För enkla, komplexa och mycket komplexa
strukturer – EVVA har rätt mekaniska tillträdessystem för just dig.

Syskonen som
revolutionerar
skåpmarknaden
HASSE ARO

”Låt föräldrar straffas
för barnens brott”
SVENSKT NÄRINGSLIV

Företagsbrott kostar
mer än försvaret
Ny
Cloud
Interface
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Validrone – ett nytt
säkerhetssystem

AirKey
Smart helt enkelt

AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan
du låsa upp dörrar med din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt
organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirKey dig maximal frihet
och maximal säkerhet – på jobbet eller i bostaden.

www.evva.com

SLR är en del av

Servicefunktion

A504

T
NYHE

Alla möjligheter med Frisving
dörrstängare

Lägenhetsinnehavaren låser och
ställer enkelt cylindern i serviceläge
med lägenhetsnyckeln. Dörren kan
sedan öppnas och låsas med servicenyckeln tills lägenhetsinnehavaren
använder sin nyckel igen.

Frisving innebär att öppningsmotståndet helt kopplas bort efter första öppningen.
Vid ett utlöst brandlarm släpper magnetfunktionen och dörren stänger säkert. Denna
funktion gör dörrstängarna speciellt lämpliga för äldreboenden, sjukhus, bostäder och
många andra
applikationer med krav på bekväm öppning och säker stängning.

Enklare än så blir det inte!

Självklart klarar ASSA ABLOY Frisving dörrstängare kraven för branddörrsstängning.
pextra+ låssystem blev just ännu
bättre! Vår nya SAT Servicefunktion
är en enkel mekanisk lösning för att
bevilja tillfälligt tillträde utan att
kompromissa om säkerheten. Kombinera SAT med FLEX för ett prisvärt
låssystem med bred funktionalitet
och lång livslängd!

• SAT är tillgängligt för både runda
och ovala cylindrar
• Det är även möjligt att få cylindrar
med servicefunktion certiﬁerade
enligt SSF3522 och EN1303
Läs mer om pextra+ och SAT på:
bit.ly/pextrasat

Läs mer på www.assaabloyopeningsolutions.se
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Framåt mot nya utmaningar
När du läser nästa nummer av denna tidning så har jag lämnat över rodret av den
nu 65-åriga SLR-skutan till en ny kapten.
Vad kan jag då berätta när jag lämnar
över?
Det är ett fantastiskt fint förtroendeuppdrag som lätt slukar det mesta av din tid.
Det ger dig möjlighet att använda hela
din kompetens och innovationsförmåga.
Du får en fin arena som gör att du stundtals kan få vara i din storhet.
Du får den stora utmaningen att tillsammans med styrelsen och medlemmarna
lägga ut kursen mot framtiden.
Vad finns det då att minnas och lyfta
fram?
Efter rivstart 2014 satsade SLR på att
medverka i TV- formatet Stoppa tjuven.
I sex olika program hjälpte våra medlemsföretag till att säkra upp bostäder
efter ett fiktivt inbrott. Jag var med vid en
av inspelningarna och när det var dags
för tagning så fanns ingen annanstans
att ta vägen än att ställa sig längst bak i
en lång radda där fotografen stod längst
fram. Plötsligt vid en utomhustagning
börjar fotografen att panorera fram och
tillbaka och då gällde att springa (snö och
lågskor), för att ej synas i bild, det var som
en böljande svans. Sakkunnig och expert
i programmet var den eminente Tommy
Sköld som alltid är vår stjärna i utbildningssammanhang.

Vi halkade 2015 in på ett bananskal i något som hette yrkesprogramsutredningen. Där mötte jag första gången på allvar
begreppet kompetensförsörjning. När
alla runt bordet presenterade sig så var
det ett par branscher som hade personer
som hade heltidstjänst som ansvarig för
kompetensförsörjning. Wow! Tänk om
vi i SLR också kunde ha en person som
enbart kunde fokusera på och driva dessa
frågor. Tyckte inte heller på grund av
okunskap att kompetensförsörjning var
ett bra ord,
(dessutom svårt att översätta till engelska
när man skulle skriva country reports till
ELF European Locksmith Federation).
Det var bara att gilla läget och först lära
sig själv och sedan även introducera
begreppet hos medlemsföretagen.
Kompetensförsörjning = Tillföra nya
personer till branschen
Kompetensutveckling = Utbilda befintliga personer i branschen
Bästa kongressminnet var 2017 i Göteborg, Årsmöte i Wendelsbergs Folkhögskolas vackra hörsal, visning av nya
kansliet, SLR-villan, samt utställning och
årsmötesmiddag med underhållning på
läckra Hotel Post. Detta föregicks av en
skärgårdstur med skaldjur och underhållning. Vi hade extrem tur med vädret
denna fredagskväll i april, solsken och
bleke, magiskt.

Var står vi nu?
Vi har byggt upp en organisation för
kompetensförsörjning och yrkesfrågor.
Vi har inrättat ett yrkesråd som är SLR:s
högsta beslutande organ i yrkesfrågor. Vi
har egna specialister som jobbar för oss.
Vi har lagt grunden för vårt första lokala
utbildningscenter i Stockholm, SKS SLR
Kompetenscentrum Säkerhet, som vi nu
utvecklar vidare. Vi har en rekryteringssamordnare som informerar och matchar
sökande till branschen. Vi har engagerade
lokala SLR-representanter som ett stöd i
utvecklingsarbetet.
Utmaningar framåt?
Lyssna in medlemsföretagens behov –
bredda utbildningsvägarna ytterligare att
även gälla larmtekniker. Delta i arbetet
med att få till stånd en statlig auktorisation av hela Säkerhetsbranschen. Fokus
på medlemsnytta!
Slutord
En stor eloge till alla som jobbar ideellt
för SLR – vårt branschförbund.
Tack för att jag har fått förtroendet att
leda och bygga i några år.
BENNY JANSSON

Ordförande i SLR, en delbranschförening
i SäkerhetsBranschen.

BENNY JANSSON
Född: 2 april 1957.
Familj: Fru, fyra barn, fem barnbarn.
Bor: Västra Göteborg.
Karriär: Utbildade sig till möbelsnickare med mål att bli slöjdlärare. Jobbade därefter som
båtbyggare i några år innan en drygt 30-årig karriär som säkerhetsentreprenör och låssmedsmästare tog vid. Efter försäljning av låsföretaget 2006 byggde han sig en båtverkstad och
återvände till rötterna i båtvärlden som nu delas med uppdraget som SLRs ordförande. Benny
är även ledamot i SäkerhetsBranschens respektive European Locksmith Federations styrelse.
Hobby: Att resa, bygga på sommarstugan, båtar och SLR.
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STEP 110 –

med
patentsökt Direct Drive & modern kolvplacering

Optimerad funktion för minimalt slitage och hög
driftsäkerhet
STEP 110 är optimerad för kolvplacering i centrum av
låskistan så kallad modern kolvplacering.
Detta ger minimala kraftförluster vid påverkan av fallkolven.
Låset är byggt i rostfritt stål med vitala delar i härdat och
ytbehandlat stål, detta sammantaget bidrar till minskat
slitage och mycket hög driftsäkerhet. STEP 110 är avsedd att
använda i brandcellsdelande dörrar.

Nu är eltryckeslåset
STEP 110 klart för
leverans!

Utrustad med den unika DirectDrive™
STEP 110 är ett slitstarkt eltryckeslås med en unik och
patentsökt direktdrift, så kallad Direct Drive™. Tekniken ger
en direkt manövrering av cylinderfallen vilket kräver minimal
kraft av användaren för att öppna dörren, detta ger en
mycket mjuk och följsam känsla vid användningen av trycket.
Konstruktionen lämpar sig väl för användning tillsammans
med elslutbleck.
Läs mer på www.steplock.se

När det måste fungera.
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Syskonen som vill
revolutionera
skåpmarknaden med
färg och mönster
Fyra syskon från olika branscher tog över pappans säkerhetsföretag.
Nu vill de revolutionera skåpmarknaden – med rosa färg och kamouflagemönster.
– Vi har tagit designen av säkerhetsskåp till en ny nivå, säger Evelina Lycke som är affärsutvecklare
på Scandinavian safe.
Text: Linus Dahlbäck
Foto: Linus Dahlbäck och Lisa Hjelm.

Redan innan man som besökare hunnit
fram till receptionen hos Scandinavian safe möts man av skåp i flera olika
färger. Utmed väggen i entrérummet står
säkerhetsskåp uppradade i rosa, svart,
mörkgrön – och förstås den standardvita
färgen. Längre in i företagets lokaler står
kamouflagemönstrade och specialdesignade skåp med jagande hundar som
motiv.
– Jag var på Elmia Game fair-mässan i
maj 2019 där flera olika jägare kom fram
och sa att de skulle vilja ha ett vapenskåp
med sin hund som motiv. Först trodde
jag att de skojade men när tre-fyra olika
jägare sagt samma sak förstod jag att
det fanns en marknad där, säger Evelina
Lycke samtidigt som hon slår sig ner vid
det avlånga bordet i matsalen för att prata
med Säkerhetsinstallatören.
I april förra året tog hon och hennes
tre syskon – Mikaela, Rebecka och Napoleon – över pappa Peter Hägglunds 18 års
gamla företag.

– Det var inte självklart från början.
Vi har fått frågan flera gånger tidigare
men har mest skojat om det eftersom vi
fyra syskon har utbildat oss och arbetat
inom helt andra branscher.

”Det är klart att jag
funderade mycket på
det. Jag har ju hört
om syskon som startat
bolag och sedan blivit
osams. Men än så
länge har det gått
jättebra”
Först när pappa Peter, hösten 2018,
frågade skarpt: ”Jag ska gå i pension, det
här är sista gången jag frågar – annars
säljer jag företaget”, började syskonen
fundera på det på allvar.

– Då pratade vi om det på riktigt och
kom fram till att det passade för alla. Vi
var alla i en situation där vi kände att det
kanske var dags att göra något annat. Det
är inte så många som får möjligheten att
gå in i en fungerande verksamhet och
bara försöka göra något ännu bättre av
det.
Men att ta över ett företag med tre
nära familjemedlemmar är förstås långt
ifrån riskfritt. Något Evelina Lycke och
syskonen fick höra av nästan alla de
berättade för.
– ”Herregud, hur ska det gå”, kunde
folk fråga. Och det är klart att jag funderade mycket på det. Jag har ju hört
om syskon som startat bolag och sedan
blivit osams. Men än så länge har det gått
jättebra, säger Evelina Lycke och blir samtidigt avbruten av pappa Peter som ställer
ner ett storpack chokladbollar på bordet.
– Han är här rätt mycket trots att han
är pensionär, säger Evelina Lycke och
skrattar.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020
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Scandinavian safe har tagit fram ett kamouflagemönstrat skåp och specialdesignade skåp för jägare med deras hundar på framsidan. ”Nu håller vi på att
ta fram ett leopardmönstrat skåp”, säger Evelina Lycke som syns på bilden tillsammans med lillebror Napoleon Lindroth.

SYSKONEN SOM DRIVER
SCANDINAVIAN SAFE
– Mikaela Lindroth, 42, administrativ chef på
Scandinavian safe. Studerat egenföretagande
inom turism och är diplomerad redovisningsekonom. Arbetat som KMA-samordnare inom
byggbranschen de senaste åren.
– Evelina Lycke, 38, affärsutvecklare på
Scandinavian safe. Studerat marknadsföring,
försäljning och ledarskap. Tidigare jobbat som
affärsutvecklare på Tiptapp och som affärsområdeschef på Inhouse.
– Rebecka Sandberg, 32, marknadschef på
Scandinavian safe. Studerat marknadsföring.
Tidigare jobbat som bland annat vd-assistent på
Clear Channel och som projektledare.
– Napoleon Lindroth, 28, lager- och servicechef
på Scandinavian safe. Studerat styr- och reglerteknik och är certifierad värdeförvaringstekniker.
Tidigare jobbat med internservice och lager- och
fastighetsfrågor.
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– Jag kommer hit och äter delicatobollar ibland, säger han och slår sig ner vid
bordet.
Var du orolig när barnen tog över?
– Ja, det är klart jag var orolig för att
de skulle bråka. Det är ju en speciell situation. Men de är specialiserade på olika
saker och därför passar det väldigt bra att
de styr bolaget tillsammans.
MÅNGA OLIKA KUNSKAPER

Evelina Lycke tror också att det faktum
att de fyra syskonen kommer från väldigt
olika branscher är nyckeln till att samarbetet fungerat så bra hittills.
– Vi har olika fokusområden och trivs
i dem. Alla gör det som de kan bäst och
får vara expert inom sitt område. Skulle
vi springa på samma grejer och ta tag
i samma problem skulle det nog vara
svårare
Har ni inte stött på några problem
alls?
– Det är klart att vi diskuterar. Det gör
man ju på vanliga arbetsplatser också. Att
vi tycker olika är inte konstigt i sig. Men
det har bara varit smågrejer – att en vill

De fyra syskonen är också tighta privat och kommer från en stor släkt: ”Varje gång någon fyller jämt är vi cirka 35 personer som ska vara med och fira”,
säger Evelina Lycke. Foto: Lisa Hjelm.

köra och en vill vänta med något kanske.
De tog över företaget i april 2019 och
har redan hunnit med att släppa en ny
hemsida, skapa flera kampanjer på sociala
medier, ta fram nya produkter och förändra säkerhetsskåpens design.
– Än så länge är vi ensamma i Sverige
om att ha tagit fram kollektioner av färgglada skåp. Vi har tagit designen till en
ny nivå och hoppas kunna utveckla den
ytterligare med tiden, säger hon.
Varför har ni valt den vägen?
– Personer som inte har någon källare
eller garderob att gömma skåpet i behöver
ofta ställa det i vardagsrummet. Nu kan
skåpet bli en inredningsdetalj i stället för
något som man vill gömma undan. Det är
kanske inte så kul att ha det där vita, traditionella skåpet mitt i vardagsrummet.
UNIK DESIGN

Evelina Lycke tror att de färgglada och
unika skåpen även kan bidra till ökad försäljning av de ”vanliga” vita skåpen.
– Bara det att man som kund har
möjlighet att välja något annat tror jag
spelar in. Sen kanske det blir att man tar

det vanliga vita ändå, men jag hoppas
att man väljer oss som skåptillverkare
eftersom man tycker vi är roliga som tagit
fram mer unika skåp och att kunderna
upplever att vi gör något mer av produkten...
PLING! Plötsligt avbryts Evelina
Lycke i sitt resonemang av ett ljud från en
ringklocka som fortsätter ljuda. PLING,
PLING, PLING.
– Nu har han sålt något!
Hon syftar på sin kollega Tom Rolin
som uppenbarligen tagit emot en beställning. PLING, PLING, PLING!
– Oj, vad det plingar! Han måste ha
sålt en hel lastbil. Han brukar plinga en
gång per sålt skåp.
Riktigt så mycket var det inte. Plingen
gick uppemot 50 men försäljningen var
på 35 skåp.
– Vi har återförsäljare i hela Norden så
förmodligen var det någon i Finland eller
Danmark som la en stor order.
Förutom återförsäljare i Norden är
det främst den svenska marknaden som
Scandinavian safe satsar på.
– Det finns så mycket att göra på den
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020
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”När jag började här
var det bara ett jobb,
jag hade ingen särskild
målsättning att jag
skulle jobba och driva ett
bolag inom säkerhetsbranschen. Intresset har
kommit via jobbet”

boll. Han är den enda av syskonen som
har erfarenhet av säkerhetsbranschen
sedan tidigare.
– Jag har jobbat här med farsan i fem
år. När jag började här var det bara ett
jobb, jag hade ingen särskild målsättning
att jag skulle jobba och driva ett bolag
inom säkerhetsbranschen. Intresset har

kommit via jobbet, säger han.
Evelina Lycke fyller i:
– Jag har inte jobbat alls med säkerhetsprodukter tidigare. Jag kommer från
jobb inom hotell, media och rekrytering
och tänkte: ”Gud, kommer jag ens tycka
att det här är roligt?”. Men det gör jag!

svenska marknaden. Vi är stora inom vapenskåp och jägarkåren vet vilka vi är eftersom det är ett krav för jägare att ha ett
vapenskåp. Men vi ser också en jättestor
marknad för företagskunder, och även
inom den privata hemmamarknaden.
Är vägen in till privatpersonen via
designen?
– Jag tror det. I Stockholm – som är
nära och en stor målgrupp för oss – vill
kunden ha något annat i hemmet. Det ska
passa in eftersom man har investerat i så
många andra inredningsdetaljer, säger
Evelina Lycke och fortsätter:
– Jag tror att det är likadant på kontor.
Många kontor i Stockholm har byggt upp
en känsla av att man kommer in i någons
hem. De är så fina inredningsmässigt och
då vill man att saker och ting ska vara
snygga och passa in. Ett fult och tråkigt
skåp kan förstöra allt det andra. Till exempel blir ett rosa skåp med gulddetaljer
en inredningsdetalj på ett helt annat sätt.
ROSA BANDET-SKÅPET LEDDE VÄGEN

Det första färgglada skåpet, ett rosa,
lanserades i samband med Rosa bandet-kampanjen i oktober förra året. Just
nu är ett skåp i leopardmönster under
utveckling.
– Vi har massor av idéer – det här är
bara början. Men sen får vi så klart se
hur det går med försäljningen. De unika
skåpen har funnits så kort tid så vi har
inte hunnit nå ut tillräckligt. Vi kommer
ju inte ta fram massa olika skåp om det
inte finns intresse hos kunderna.
Lillebror Napoleon kommer in och
sätter sig vid bordet och tar en delicato-

10
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Napoleon Lindroth var den enda av syskonen som redan jobbade på företaget när de tog över.

Evelina Lycke tror att anledningen till att det fungerar så bra mellan syskonen är att de alla bidrar med olika kunskaper från olika branscher.

Det hundratusende sålda skåpet firades med ett stort utomhuskalas på levereringsadressen. Foto: Rebecka Sandberg.

SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020
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Validrone ställer nya
krav mot luftburna
intrång
Enligt transportstyrelsen har antalet drönare som når marknaden ökat drastiskt under
de senaste åren. Att flyga drönare utan tillstånd på kontrollerade områden är ett luftfartsbrott – trots detta är det svårt att visa påföljder. Via systemet Validrone kan Stanley
Security nu detektera drönare och lokalisera drönarpiloten – genom att lyssna på radiokommunikationen mellan drönaren och dess pilot.
Text: Klara Viklund
Foto: Stanley Security och Gustav Norvik.

Trots det stora antalet drönare som cirkulerar på marknaden finns det inget system
som kan mäta statistik på drönarflygning
och skadorna de kan orsaka. Med dagens
teknik är drönare inte endast ett verktyg
för att fota naturen ur ett fågelperspektiv,
det kan vara ett hot mot företag i form av
spionage.
Under två års tid har Stanley Security arbetat med att utveckla systemet
Validrone – ett radiobaserat säkerhetssystem som arbetar för att kunna detektera
och positionera en drönare och dess pilot
genom att lyssna på radiokommunikationen.
– Vi har märkt att drönardetektering
är en prioritet för bland annat flygplatser,
och såg ett ökat behov av ett säkerhetssytem. Det är omöjligt att veta hur många
drönare som befinner sig i luftrummen
ovanför stora företag. Även om kunder
säger att de har koll kan de inte veta
säkert hur många ekipage som har flugit
över deras verksamhet under natten,

säger Gustav Norvik, produktchef på
Stanley Security.

”Ofta är företags säkerhetstänk reaktivt istället
för proaktivt. Säkerhetsbudgeten är ofta mindre
än till exempel marknadsbudgeten, tyvärr”
Enligt Gustav Norvik kan drönare
användas strategiskt mot företag eller
skyddade områden.
– De kan användas till att spionera på
fängelser, flygplatser eller skyddsobjekt.
Eller privata intrång såklart.
Genom att lyssna på radiokommunikationen mellan drönaren och piloten
kan Validrone markera ut hotet och
utgångspunkten. För optimal säkerhet
krävs det tre olika sensorer på tre olika

positioner för att systemet ska kunna säkerställa farkosten. När en drönare färdas
in på ett sensortäckt område skickas det
positionsdata till en server som sedan
visualiserar drönaren, dess flygväg och
positionen på drönarpiloten.
– Det är som att kasta en tennisboll
genom ett fotbollsmålsnät, vi vill ha små
maskor för att fånga signalerna. Att montera fler sensorer ger en större täckning,
därför monterar vi grundpaketet, som är
flera sensorer, säger Gustav Norvik.
När sensorerna har fått signalen
skickas ett larm till Stanley Securitys
larmcentral – som sedan agerar utifrån
kundens villkor.
PÅBÖRJAD MONTERING

I början på året har arbetet fokuserats
på att testa systemet, med både flygningar
på ett monterat område – och systemkontroller på den tekniska biten. Enligt
Stanley Security ska produkten ha monterats hos pilotkunderna under det första
kvartalet av 2020. Vid rätt förutsättningSÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020
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ar tar det ungefär tio minuter att montera
systemet – sedan anser Stanley området
säkrat för eventuella drönarintrång.
– Vi har nått ut till en hel del kunder.
Vissa, som vi kanske trodde skulle ha
ett verkligt stort behov, har gett oss kalla
handen medan andra som vi kanske inte
förutspådde på samma sätt har visat ett
stort intresse, säger han.
Enligt Gustav Norvik är säkerhetstänket hos företag ofta i underkant.
– Ofta är företags säkerhetstänk
reaktivt istället för proaktivt. Säkerhetsbudgeten är ofta mindre än till exempel
marknadsbudgeten, tyvärr. Sedan ser vi
också att det inte finns statistik på drönare, vilket såklart är ett problem.
Gustav Norvik berättar vidare att de
just nu är de enda på marknaden som
lovar ett liknande säkerhetssystem som

arbetar med 2D-positionering. Just nu
går arbetet mot att de ska kunna utveckla
det till 3D, där de kan visa på vilken höjd
drönaren befinner sig på.
EN MÖJLIGHET I STADSMILJÖER

Med det här systemet hoppas Stanley
Security på en utveckling där det i
framtiden ska gå att mäta drönarintrång
statistiskt. Även om systemet främst har
presenterats för flygskyddade områden
som till exempel flygplatser och skyddsobjekt ser Gustav Norvik att det kan ha
en stor funktion i urbana miljöer.
– Med hjälp av flera sensorer skulle vi
kunna täcka både hustak- och gränder,
beroende på hur sensorerna placeras ut.
Inget system kan stoppa allt men bättre
än så här blir det inte. Med hjälp av det
här komplicerar vi det för förövare och
gör jobbet mer komplext.

Gustav Norvik, produktchef på Stanley
Security.

NYHETER |BOSTADSINBROTT

Bostadsinbrotten minskar rejält
– för andra året i rad

Text: Linus Dahlbäck

24 procent 2018 – ytterligare 14
procent 2019.
Bostadsinbrotten fortsätter att
minska drastiskt.
– Det är glädjande att färre blir
utsatta, säger Damir Celebic
hos polisen.

”Samhället förändras och
det blir färre stöldbegärliga saker i hemmen vilket
kan leda till att kriminella
väljer att fokusera på andra sidor av brottslighet.”

Mellan år 2011 och 2017 låg antalet bostadsinbrott på en jämn nivå runt 22 000
anmälda per år. Innan det 2018 störtdök – en utveckling som sedan fortsatte
under 2019, enligt preliminära siffror från
Brottsförebyggande rådet (Brå).
– Det beror på ett långsiktigt arbete.
Vi identifierade bostadsinbrott som ett
problem flera år tillbaka när vi såg att
statistiken ökade. Arbetet påbörjades
2013 och vi identifierade då vissa åtgärder
för att vända utvecklingen, säger Damir
Celebic som är verksamhetsutvecklare
inom mängdbrott på nationella operativa
avdelningen.
KAN FOKUSERA PÅ ANNAN BROTTSLIGHET

Statistiken visar på ett lyckat försök. Från
siffrorna 2017 har det minskat med 35
procent och nästan 8 000 anmälningar.
– Det är en kombination av flera olika
saker. Brottsförebyggande arbete såsom
grannsamverkan har varit en del, precis
som att vi har arbetat mot lokala problembilder och höjt förmågan att hantera
inresta ligor.

Samtidigt är det möjligt att utvecklingen
snarare har att göra med att kriminella
vänt sig mot andra mål och att det är
därför statistiken för just bostadsinbrott
ser positiv ut.
– Samhället förändras och det blir
färre stöldbegärliga saker i hemmen
vilket kan leda till att kriminella väljer att
fokusera på andra sidor av brottslighet.
Huruvida larmsäkerhet kan ha haft en
inverkan på statistiken vet Damir Celebic
inte.
– Jag har inga data kring det så det vill
jag inte kommentera. Det är upp till var
och en att investera i de säkerhetsprodukter som man tycker är bra.
Målet nu är att fortsätta utvecklingen
– även om det är svårt att förutse hur det
kommer bli i framtiden.
– Vi tycker att det är bra och glädjande
att färre blir utsatta för bostadsinbrott.
Det är ett långsiktigt arbete som går åt
rätt håll. Vi hoppas att det fortsätter i
den här riktningen men det är så oerhört
komplext och svårt att förutse.
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Riktigt smarta passer- och
säkerhetslösningar låter
behöriga personer röra sig fritt
mellan rum och avdelningar
samtidigt som obehöriga
effektivt stängs ute. Genomtänkta lösningar skapar en
trygg miljö i byggnader där
många människor vistas samt
underlättar förflyttning mellan
olika områden. En dörr ska
aldrig vara ett hinder för den
som har rättighet att passera.
Produkter, lösningar och
tjänster som gör människors
vardag smidigare och säkrare
är vår passion. Vi tillhandahåller allt från dörrbeslag till
låssystem, passersystem och
flexibla rumlösningar –
skräddarsydda efter just dina
behov och säkerhetskrav.
Använd QR-koden för att
läsa mer om våra produkter
och lösningar eller ring oss
på 031-355 20 00 så berättar
vi mer.

dormakaba Sverige AB
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se
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Från ”pojkjävel” till
branschveteran
Text och foto: Linus Dahlbäck
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Efter 52 år i säkerhetsbranschen har han jobbat som allt från installatör och konsult till föreläsare.
Nu närmar sig branschveteranen Lars-Göran Sikberger 70 år och ser tillbaka på sin yrkeskarriär.
– Att ha hand om utbildningen till säkerhetsinstallatör var nog det roligaste jag gjorde, säger han.

N

är Lars-Göran Sikberger gjorde
entré i säkerhetsbranschen hade
människan ännu inte varit på
månen, The Beatles spelade fortfarande
ihop och England var regerande världsmästare i fotboll. Året var 1966 och
Lars-Göran Sikberger hade precis gått ur
grundskolan och hoppat på en elutbildning – fartygselektriker – på Eriksbergsvarvet i Göteborg. När han, tillsammans
med klasskamraterna, fick ansvara för ett
däck på en båt tog 16-åringen sina första
steg in i installationsbranschen.
– Gubbarna ville gärna jävlas och köra
med oss unga grabbar. Pojkjävel kallade
de oss, men det var kärlek i det, säger han.
Dagarna på varvet bestod i att lägga
rör i framtida manskapshytter som då
bara var öppna ytor.
– Jag lärde mig installera och det var
en väldigt bra skola. Nackdelen var att det
var kallt, dragigt och höga ljudnivåer. Det
var väldigt tufft.
HOPPADE AV UTBILDNING NÄR HAN FICK
JOBBERBJUDANDE

Två år senare fick han, via sin mamma,
kontakt med en man som startat ett
telebolag i Göteborg där de behövde folk.
Lars-Göran fick frågan och hoppade på
direkt – trots att elutbildningen ännu inte
var avklarad.
– Men det var bara ett års praktik kvar
så jag har aldrig ångrat att jag hoppade av.
Där fick jag jobba med allt från snabbtelefoner till ljussignaler. När larmsystemen
kom i början av 70-talet satte de av folk
som bara höll på med det. Jag var en av
dem och på den vägen var det.
Och på den vägen fortsatte det. Tio år
senare hade han stigit till arbetsledare på
företaget – varpå han strax efter befann
sig i Stockholm för att starta upp en filial
där. Efter att som flest ha varit 28 man
ställde företaget in betalningarna och i
samband med födseln av första barnet
flyttade Lars-Göran och frun Chatarina
tillbaka till Göteborg.
– Väntar man för länge vill ju inte
barnen flytta tillbaka sen, säger han och

skrattar innan han fortsätter:
– Då kände jag att jag var färdig med
installation och den biten.
Han blev i stället anställd på det stora
konsultföretaget Gekab. Där fick han lära
sig att konstruera säkerhetssystem via ritningar och programhandlingar och även
besiktiga säkerhetsanläggningar.
– Jag vill nog säga att de åren var de
viktigaste i mitt yrkesliv eftersom det
var då jag verkligen förstod hur det hela
hänger ihop – från konstruktion till
färdig anläggning.

”I materialet till utbildningen valde jag att
utgå från de problem
som vår bransch har"
År 1991 hamnade han på företaget
Telelarm som projektledare och strax
därefter startade han Telelarm Säkerhetsskola där han utbildade konsulter inom
säkerhetsteknikens områden. Det var där
entreprenadjuridik – ämnet han främst
undervisat i – kom in i bilden.
– Väldigt få hade kunskaper om
entreprenadjuridik. Inte bara konsulter
utan i princip hela säkerhetsbranschen.
Personer som hade hållit på med det hade
inte fattat vad det handlade om.

är beställare och den verkliga beställaren
– slutkunden – har man ingen kontakt
med.
Vad var det som gjorde att du fastnade för just entreprenadjuridik?
– Den intresserade mig eftersom vi
är så dåliga på den i vår bransch. Många
mindre företag som främst arbetat mot
direktkunder och helt plötsligt hamnar
i entreprenad kan råka väldigt illa ut
om man inte kan sin entreprenadjuridik. Därför är behovet av denna typ av
utbildning enorm. Där ute är det ingen
som tittar på dina rättigheter, men dina
skyldigheter är folk alltid noga med.
FICK ANSVARA FÖR GYMNASIEUTBILDNING

År 2004 fick han möjlighet att starta
en gymnasieutbildning för blivande
säkerhetsmontörer. Kursen var treårig
och ledde sedermera till att han hamnade
på platsen där han trivts bäst i branschen.
Han fick ansvara för en eftergymnasial
utbildning som kallades för Säkerhetstekniker.
– Det var nog det roligaste jag har

STARTADE EGET FÖRETAG

Fyra år senare startade han så sitt eget
företag, Sikberger Security, för att satsa
vidare på utbildningen och undervisa i
olika delar av landet. Nyckeln till framgången där tror han var ett egenutvecklat
kursmaterial som riktade sig mot lås- och
larmsidan.
– Jag tycker att jurister som normalt
håller i denna typ av utbildning lägger
kursnivån för högt med exempel tagna
från byggsidan där vår bransch har svårt
att hänga med. Jag valde i stället att utgå
från de problem som vår bransch har, exempelvis att det oftast är en elfirma som

Lars-Göran Sikberger föreläste i
entreprenadjuridik under SLR-dagarna.
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gjort under mina år. Vi fick in ett 20-tal
elever varje år och ungefär 80 gick färdigt
utbildningen, varav cirka 50 elever kom
ut och var riktigt duktiga. Jag känner en
viss stolthet över att jag var med och tog
fram utbildningen.
Lars-Göran Sikberger berättar att alla
som han träffat från utbildningen fortfarande är kvar i branschen.
– Jag har sprungit på några av dem
och då blir det kramkalas, det är jätteroligt. Det är ett kvitto på att jag satte rätt
person på rätt plats.

När utbildningen år 2012 lades ner
av YH-myndigheten fick Lars-Göran
Sikberger nog.
– Då kände jag att jag inte orkade
längre och gick nästan i pension.

"När eleverna väl är på
plats inser de varför de
sitter där"

FÖRELÄSER FORTFARANDE

att jag har mer nytta av det här än jag
trodde när jag kom hit”. Det tycker jag är
ett jättebra betyg.
Vad är det som gör att du fortsätter
föreläsa?
– Intresset för entreprenadjuridik.
Och att få ett gensvar från de som sitter
där. Att känna att de verkligen är genuint
intresserade tycker jag är roligt.
Hur ofta händer det?
– Det händer nästan varje gång. Det
kanske har varit mycket planering inför
men när de väl är på plats inser de varför
de sitter där.
Nu har 69-åringen inga fler föreläsningar eller utbildningar inbokade.
I stället väntar musik med vänner och
resor med den nypensionerade frun.
– Jag och frugan reser några gånger
per år och så har vi en stuga på Brattön.
Jag ska också spela lite musik med Janne
Thörner (som äger låssmedsbutiken Mart.
Mattsson).
Men dörren för att fortsätta utbilda
står fortfarande på glänt.
– Får jag nya uppdrag under våren
fortsätter jag, i annat fall blir SLR-dagarna mitt sista framträdande, säger han.

Men att helt släppa utbildningarna kan
han fortfarande inte. Så sent som på
SLR-dagarna i slutet av januari höll han
en tvådagarsutbildning i just entreprenadjuridik.
– En elev sa en fin grej där: ”Jag inser

Lars-Göran Sikberger har varit i säkerhetsbranschen sedan mitten av 60-talet.

Nytt certiﬁeringsorgan för Brand & Säkerhet!
Mer konkurrens och ﬂer valmöjligheter
Nytt unikt koncept med både Certiﬁering och Utbildning
Byt till oss, vi kan det här!
info@svenskcertiﬁering.se
www.svenskcertiﬁering.se
Christian Plamboeck 0733-252349
ANLÄGGARFIRMA
INBROTTSLARM
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Dan Wikström går in som
Country manager på Dormakaba
Den första april tillträder Dan Wikström som Country manager för Dormakaba Sverige. Kent Granljung, som har suttit
som tillförordnad Country manager återgår då till sin tjänst
som VD för företaget.
– Dan har en mångårig erfarenhet från branschen och är
en välkänd profil för många av våra kunder efter sina år som
VD på Kaba. Vi är stolta över att Dan har valt att komma
tillbaka, både till oss och till branschen, säger Kent Granljung
i ett pressmeddelande.
Dan Wikström har lång karriär bakom sig som försäljningschef inom olika företag och branscher. 2008 började han
arbeta på Kaba som försäljningschef och satt sedan som VD
på företaget fram till sammanslagningen till Dormakaba.
- När jag lämnade branschen kände jag att det var rätt tid
för mig att göra något annat, säger han. Sedan sammanslagningen mellan Dorma och Kaba 2016 är Dormakaba en av
världens starkaste aktörer på marknaden så när frågan kom
var valet enkelt. Idag arbetar företaget med allt från interiörglas till högsäkerhetsanläggningar, som exempelvis flygplatser. Det ger stora möjligheter för mig att bidra till ett tryggare
samhälle tillsammans med ett företag med stor framtidstro
och med en koncern som investerar i produktutveckling på
en global nivå, säger Dan Wikström.

Dennis Postol utsedd till VD för Salto
Systems i Sverige
Dennis Postol, tidigare produktchef för SALTO Systems Nordic
har utsetts till VD för företaget i Sverige, med start den första
mars. Jesper Buch, Managing Director för den nordiska marknade, har parallellt med sin tjänst även suttit som VD i Sverige
sedan man delade bolaget EvvaSalto 2017. Dennis Postol började
arbeta med SALTO produkter 2005, som teknisk support, och
har de tre senaste åren arbetat som produktchef för den nordiska
marknaden. I den nya rollen som VD kommer Postols fokus ligga
på fortsatt strategisk uppbyggnad av SALTO systems i Sverige,
men han kommer även ingå i den nordiska ledningsgruppen.

Foto: Dormakaba.

Dormakaba återkallar nödutrymningsbeslag av typen DEA 901 som sålts under
perioden 2 september 2012 - 28 juni 2016
Boverket har förelagt Dormakaba att återkalla beslag av typen
DEA 901 som sålts under perioden 2 september 2012 - 28 juni
2016 eftersom exemplar av beslaget inte uppfyller fastställda krav
och därmed kan utgöra en säkerhetsrisk. DEA 901 köpta efter
den 29 juni 2016 uppfyller uppställda krav och innebär ingen
säkerhetsrisk.
Läs mer på dormakaba.se
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Brott mot företag
kostar mer än
totalförsvaret
De direkta kostnaderna för brottsligheten mot sektorer, där Svenskt Näringlivs medlemsföretag är verksamma, överstiger 55 miljarder kronor per
år. Det visar en studie Svenskt Näringsliv lät HUI Research göra 2018.
– Det är mer än vad totalförsvaret kostade, säger Karl Lallerstedt, ansvarig
för säkerhetspolicyfrågor hos Svenskt Näringsliv.
Text: Claes-Göran Hanberg
Foto: Ernst Henry Photography AB, Adobe Stock

Trots det har svenska myndigheter aldrig
gjort någon studie som beräknat kostnaden för brottsligheten mot företag eller
totalkostnaderna för brottsligheten mot
samhället i sin helhet. Det ska ses i ljuset
av att allt fler företagare och privatpersoner upplever en ökad otrygghet.
– Avsaknaden av en sådan studie gör
det svårt att prioritera brottsförebyggande åtgärder, liksom att utreda brott, säger
Karl Lallerstedt.
58 procent av de tillfrågade företagen
uppgav i HUI:s studie att de hade utsatts
för brott under de senaste två åren.
Fastighetsverksamhet och handel var
de mest utsatta sektorerna. De direkta
kostnaderna inkluderar bland annat
kostnaden för reparationer och förlorade
varor. Merparten av brotten mot företag
är lågprioriterade mängdbrott. Stöld är
det vanligaste brottet, följt av inbrott,
bedrägeri och skadegörelse.
INDIREKTA KOSTNADER SVÅRA ATT
BERÄKNA

– De brottsförebyggande kostnaderna
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är av indirekt art och svårare att beräkna
och ingår inte i studien. Hit hör kostnader för att installera larm och övervakningskameror med mera. Att inte ha råd
att nyanställa eller expandera kan också
ses som en indirekt kostnad. Kostnaden
för en cyberattack, där förövarna kanske
kommit över företagshemligheter, är
mycket svår att uppskatta, säger Karl
Lallerstedt.
Varför tror du att myndigheterna inte
låtit göra någon bred undersökning av
samhällets kostnader för brott?
– En fräck förklaring kan vara att regeringen knappast har ett egenintresse av att
belysa samhällsproblem som de inte hanterat särskilt väl, säger Karl Lallerstedt.
Behovet av ökad kunskap är enligt
honom uppenbar.
–Jag tycker att regeringen bör ge
myndigheter, som till exempel Brottsförebyggande rådet (Brå) och Statistiska
centralbyrån, i uppdrag att ta fram ett
gediget statistiskt underlag för att kunna
beräkna de totala samhällskostnaderna
för brottsligheten. Det är en förutsätt-

ning för att på rätt sätt kunna prioritera
brottsbekämpning i relation till andra
samhällsproblem. Annars blir det som att
försöka bota en sjukdom utan att först ha
ställt en diagnos, säger Karl Lallerstedt.
BILDEN UNDERLÄTTAR IDENTIFIERINGEN

Lås- och säkerhetsinstallatörerna bidrar
aktivt till att förhindra brott genom att
installera larm, övervakningskameror
och passersystem och genom att göra dörrarna svårforcerade för förövarna. Enligt
Brå är kameraövervakning mer effektiv
mot egendomsbrott än mot våldsbrott.
Kameror underlättar givetvis också identifieringen av brottslingen.
– Investering i kameror och andra tekniska lösningar bör vägas mot den kostnad, till exempel en stöld, kan innebära.
Den snabba utvecklingen inom det digitala området gör dock att tekniken över
tid blir både billigare och bättre. Men det
är också viktigt att hitta balanspunkten
mellan övervakning och personlig integritet, säger Karl Lallerstedt.
Falska låssmeder är enligt Sveriges Lås

”Ett bra tips är att i förväg
undersöka vilka
låssmeder som är seriösa,
istället för att i panik ringa
första bästa låssmed som
kanske tar oskäligt mycket
betalt.”
Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography AB.

och Säkerhetsleverantörers Riksförbund
(SLR) ett växande problem. Enligt SLR
tar de hutlöst betalt och gör ofta större
skada än nytta. De vill därför ha en statlig
reglering av branschen där dess aktörer
måste få kontrollera vandeln genom till
exempel ett utdrag ur belastningsregistret
för de som söker jobb som låssmed.
– Ett bra tips är att i förväg undersöka
vilka låssmeder som är seriösa, istället för
att i panik ringa första bästa låssmed som

kanske tar oskäligt mycket betalt, säger
Karl Lallerstedt.
Regeringen gör nu den största satsningen någonsin på polisen. 2024 ska
polisen enligt inrikesminister Mikael
Damberg (s) ha 10 000 fler anställda i hela
landet än i dag.
– Förhoppningsvis innebär det – om
resurserna används på rätt sätt – ökade
möjligheter att förebygga och utreda
mängdbrott men givetvis också att

kunna bekämpa den grova organiserade
brottsligheten. Den höga säkerheten i
vårt samhälle har länge varit en svensk
komparativ fördel. Den måste vi göra
vårt yttersta för att försvara, menar Karl
Lallerstedt.
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Hasse Aro: ”Låt föräldrar straffas för barnens brott”
Sara får ett förtvivlat sms från sin
12-åriga dotter Thea. ”Hjälp. Hämta
mig. Jag kommer att bli slagen!”. Hon
ringer förstås upp sin dotter, och möts av
ett desperat skrik i telefon. Dottern har
precis blivit överfallen av ett tjejgäng på
kanske tio personer. Alla är unga, en del
går i Theas skola.
De hoppar på henne, drar henne i håret, sparkar henne i huvudet. Och allting
filmas av en i gänget.
När Sara kommer till platsen har
tjejerna försvunnit. Kvar finns Thea. Sönderslagen, blodig och förkrossad.
Och för att öka på den förnedring hon
utsatts för, skickas filmen med misshandeln till henne några dagar senare. Från
en anonym avsändare.
Thea är inte ensam, hon är inte den
enda som rånats och misshandlats av
andra ungdomar. Den här typen av brott,
där barn rånar barn, har fördubblats på
bara fyra år. Det visar en undersökning
som polisen gjort av anmälda våldsbrott,
där både gärningsman och offer är barn.
Förra året anmälde närmare 2 500
barn att de utsatts för brott begångna av
andra ungdomar. Den verkliga siffran är
antagligen mycket högre.
Även förövarna blir fler. På tre år har
antalet misstänkta gärningspersoner
under 15 år ökat med 46 procent.
Vi talar om grova
brott. Pistolhot,
slag och sparkar, knivhugg
och dödshot.
Men det räck
räcker inte med
det. Inte sällan
förnedras

också offret. Tvingas kyssa fötter, be för
sina liv, pissas på. Och allt filmas.
Oftast är det pojkar som utför brotten.
Men andelen flickor som rånar och förnedrar, som i Theas fall, ökar.
Det är unga personer vi talar om. Runt
tolvårsåldern. Den yngsta som misstänkts
är bara sju år gammal.
Och det kanske värsta av allt, det
blir ingen påföljd för gärningsmännen.
Polisen gör ingen utredning på brottsmisstänkta personer under femton. Det
är socialtjänstens ansvar. Deras åtgärder
är inte sällan skrattretande passiva. Bland
annat kan barnen tvångsplaceras – hos
sina egna föräldrar.
Den här utvecklingen är otroligt
alarmerande. I förlängningen hotas hela
samhällsbygget. Vi får två grupper av
barn.
De som utför brotten utan att någonting händer. De bara fortsätter och om
några år har vi en gängkriminalitet som
får dagens problem att vara en västanvind.
Sen har vi de utsatta. De som inser att
de är ensamma, att inget händer när de
angrips. Vilken tro på vårt rättssystem,
och i förlängningen vår demokrati, växer
de upp med?
För mig håller detta på att utvecklas
till ett av vårt lands största problem just
nu.
Så vad kan man göra?
Polisen står maktlös. Socialen verkar
handlingsförlamad.
Jag har ett förslag.
I vårt rättssystem är ju personer under
15 inte juridiskt ansvariga för sina handlingar. Betyder det att ingen är ansvarig?
Nej, så är det faktiskt inte.
Föräldrarna har skyldighet att se till

sina barn. I flera fall har just föräldrar
dömts för skadestånd när barnen begått
vandalisering.
Jag tycker vi utvidgar detta.
Inför jourdomstolar för unga
människor. Låt dem uppleva förnedringen och rädslan att stå inför en domare
kort tid efter de begått ett brott och ställas
till svar. Döm ett straff.
Och låt föräldrarna ta det.
Tvinga föräldrarna betala böter,
skadestånd eller till och med krypa in i
fängelset för deras barns gärningar.
Gör föräldrarna ansvariga för det
deras barn juridiskt inte kan dömas för.
Vi kan inte ha en grupp människor
som lever utanför lagen. Som kan begå
de mest fruktansvärda brott och bara
gå vidare. Kan vi inte döma dem – döm
mamma eller pappa.
Jag tror det skulle bli en väckarklocka.
Jag tror att det skulle minska den här
typen av brott.
Förnedringen att ställas inför domstol.
Skammen att sätta sina föräldrar i en
pinsam situation.
Hur gick det då för Thea? Jo, vi gjorde
ett inslag om henne i Efterlyst och visade misshandelsfilmen som förövarna
skickat. Tjejerna i gänget kände förstås
igen sig, även om vi inte visade deras
ansikte. Det gjorde deras kompisar också.
Och den status de tuffa flickorna kanske
hade innan vår sändning, sjönk som en
sten. Alla kunde nu se hur vidriga de var,
och plötsligt var de lägst ner på skolans
rangstege.
En av tittarna skickade också en present till Thea.
Lite hopp om mänskligheten finns det,
trots allt.

HASSE ARO

Direkt. Programledare för SVTs Trekvart och
därefter för TV3s Efterlyst i drygt 20 år. Har
även arbetat med andra program för TV3 och
Krimkvarten för TV4. Under hösten har han varit tillbaka i TV-rutan med Efterlyst i TV3. Han
sitter också med i styrelsen för Svenska
Stölskyddsföreningen, SSF.

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 programledare för Stockholm
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Hobby: Att resa.

SLR-DAGARNA 2020

Stort intresse för SSF normer
– 100 elever deltog i kurserna
under SLR-dagarna
Årets SLR-dagar lockade många kursdeltagare. En del prövades för nya certifikat och andra passade på att färska upp
kunskaperna. I Tommy Skölds klassrum rymdes många elever
som ville lära sig mer om SSF normer.
Text och foto: Klara Viklund

Stolarna i Tommy Skölds klassrum var
inte tomma under SLR:s utbildningsdagar. Under två dagar äntrade 100 elever
skolsalen för att fördjupa sig inom normerna i skyddsklasserna.
– För min egen del brukar jag hålla i
de större kurserna på utbildningsdagarna, just för att SSF normerna alltid är av
intresse. Många kommer tillbaka efter
några år och går kursen igen, bara för att
färska upp minnet, säger Tommy Sköld.
Att Tommy Sköld är van att föreläsa
märktes långväga. Pedagogiskt förde han
eleverna genom de olika delarna av SSF
200 och SSF 3522.
– Det gäller att vara innovativ så det
alltid blir något nytt för alla. Vissa elever
är så pass nya att de knappt har kommit
ut än, medan de gamla rävarna helt klart
har hört det förr. Jag strävar efter att det
ska vara så pass öppet och högt i tak som
möjligt. Om en person sitter och har en
fundering kan jag nästan lova att minst
fyra till undrar samma sak.
Vidare berättar han om en lång
karriär i branschen – med över 20 år
som föreläsare bakom sig känner han sig
säker framför elever. Utöver att föreläsa på utbildningsdagarna arbetar han
nära stöldskyddsföreningen och brandskyddsföreningen – där han också håller

i kurser.
– Det blir ungefär 40 kurser per år.
Några är seminarier och andra är lite
längre kurser så det blir några projekt per
år, både för veteraner och nykomlingar.

”Det gäller att vara
innovativ så det alltid
blir något nytt för
alla. Vissa elever är
så pass nya att de
knappt har kommit ut
än, medan de gamla
rävarna helt klart har
hört det förr.”
Trots det svåra ämnet var Zingo Ekdahl, från Låsservice Varberg, nöjd med
kurserna.
– Jag tycker det är en bra kurs men jag
är lite förrvirrad då jag bara har arbetat
ett år inom låsyrket. Anledningen till att
så många deltar tror jag handlar om att de
vill uppdatera kunskapen. Min chef har
exempelvis jobbat 40 år inom yrket men
han är ändå här och lyssnar.

Det blir uppmot 40 föreläsningar per år för Tommy Sköld.
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Under liftutbildningen var förmiddagen fokuserad på teorin medan eftermiddagen bjöd på praktiska övningar.
Jonny Jacobsson, Mikael Sundin och
Jarno Aitola tyckte att upplägget passade dem bra.

Andres Siguardsson från Limhamn lås
gick preparandkursen för gesällbrev.
Planen är att han senare under våren
ska kunna genomföra provet.

”

Jag har tagit certifikat
för liftar två gånger innan men nu är det dags
att uppdatera det. Tiden
för SLR-dagarna passade
perfekt.
Anders Överström, Järfälla Lås

”

SLR-DAGARNA 2020

”

Det har varit en bra
kurs. Det var vår projektledare som valde vilka
kurser vi skulle gå, vi
börjar jobba mer och mer
med skjutdörrsautomatik.
John Berggren, närmast kameran,
om kursen skjutdörrsautomatik

Under kursen brandfarliga arbeten fick
eleverna praktiskt öva med en kolsyresläckare.

”

Det händer att man ska
kapa hänglås och då är
det bra att veta hur man
ska hantera brandsäkerheten. Det har aldrig
hänt något tidigare men
skulle det hända något
är det bra att veta vad
man ska göra. Och sen är
ju certifieringen förstås
viktig också.
Stefan Ytterberg, längst bak i mitten, om kursen brandfarligt arbete

”

”

SLR-DAGARNA 2020

”

Jag gjorde tatueringen i början av förra året efter att jag
klarat mitt gesällprov. Det
fick bli som en liten påminnelse för att jag klarade provet. Nu måste jag vänta två
år innan jag kan göra mästarprov så jag har tid på mig att
komma på ett motiv till den
tatueringen.
Hubbe Gustafsson

”

Det minglades emellan kurserna. Här syns bland annat
Lars-Göran Sikberger som
förekommer i en långintervju
i den här tidningen.

”

Det här att bli låssmed var
inget jag tänkte på när jag
var liten men det är väldigt
roligt. Jag började i september efter att en gammal
kollega tipsade mig. Jag har
aldrig kört någon så stor lift
tidigare.
Alexander Axberg var på SLR-dagarna
för första gången

”

SLR-DAGARNA 2020

Janne Thörner ledde preparandeleverna
genom alla moment.

Nytt för i år var det gemensama
samlingsrummet där kursdeltagarna
kunde mingla mellan kurserna.

”

Det flesta som arbetar i butik
eller administrativt tenderar
att läsa den här kursen.
Marie Ung om kursen i Keydesign

”

Kl. 4

Kl. 2
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OMLÄGGNINGSBARA LÅS
Anpassat för de flesta snowman- och ovalcylindrar på marknaden.
abus.com/se

SALTO KS
Säker butik även när du är på språng.

Tagg

Fjärröppning

Mobile Keys

Kod

Idag är det viktigare än någonsin att kombinera
arbete med fritid. Att hantera säkerhet ska inte
hindra dig från det. Med SALTO KS - Keys as a
Service - behöver du inte vara på plats för att lämna
ut nycklar eller vara orolig att en nyckel kommer
på drift. Bäst av allt; du behöver inte investera i en
server. Säkerheten ligger i molnet, bevisad via ISO
27001 certifiering.
Gör det enkelt; Ge behörighet för personal eller
besökare oavsett var du befinner dig i världen, få
besked när någon öppnar dörren eller se vem som
står utanför innan du öppnar den på distans.
Med över 3000 system i drift runt om i världen vågar
vi påstå att vi har en driftsäkerhet du kan känna dig
trygg med.
Är du redo? Läs mer: saltoks.com/sv

08 775 87 00
www.saltosystems.se
info.se@saltosystems.com
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Gymnasieutbildning för
låstekniker utvecklas:
”Hoppas på ett större genomslag”
Sedan 1998 har Thorbjörn Hellman arbetat med att utveckla
låssmedsutbildningen
för gymnasieelver. Nu står det
klart – från och med hösten
2021 får elever chans att välja
låsteknik som inriktning.
Text: Klara Viklund
Foto: Andy Foster

Thorbjörn Hellman, ansvarig för kompetensförsörjning på SLR, hoppas att den nya utbildningen kommer leda till
att fler unga söker sig till branschen.

I 22 år har gymnasieutbildningen för
låssmeder varit begränsad till Praktiska
gymnasiet. Thorbjörn Hellman var en
av initiativtagarna för att yrket skulle
inkluderas som ett yrkesprogram 1998,
och har sedan dess arbetat med utbildningsfrågan.
– Jag, Janne Thörner och Benny
Jansson började den här dialogen och
lyckades sedan sätta ihop en utbildning.
Utgången blev att Praktiska gymnasiet
ägde den utbildningen och fick alltså
bara drivas med speciella tillstånd,
vilket såklart var en nackdel då den blev
begränsad. Det positiva var att vi var en
del av industriprogrammet, vilket passar
låssmedsyrket då det är väldigt finmekaniskt och har sin grund i SVEMEK-avtalet, säger Thorbjörn Hellman, ansvarig
för kompetensförsörjning på SLR.
Sedan 2011 har utbildningen tillhört

hantverksprogrammet tillsammans med
exempelvis guldsmed- och frisörutbildningen. I och med detta ligger lärares
betygsgrunder bland annat i färg, form
och design.
– Kurserna är väldigt öppna och
beskriver en process där man går från
idé till färdig produkt, där läraren har
i uppgift att betygsätta färg, form och
design. Problemet är att yrket låstekniker
inte kan räknas in i detta. Vi arbetar efter
normer och följer regelverk, vilket gör att
läraren måste ta hänsyn till sånt som inte
går att anpassa efter betygsystemet.
Nu, nästan tio år senare, har besluten
kring den nya utbildningen fattats. Från
och med hösten 2021 kommer elever kunna välja en inriktad låsmedsutbildning –
via industritekniska programmet.
– Vi har en stor förhoppning om att
fler elever hittar till oss och utbildningen.

Tidigare har utbildningen legat under
hantverksprogrammets övriga yrken
med yrkesgången låssmed, nu kommer vi
istället få en helt egen inriktning.
En av de viktigaste aspekterna med
den nya utbildningen är att den kommer att kunna genomföras på flera olika
gymnasieskolor runt om i Sverige. Enligt
Thorbjörn Hellman ska den finnas tillgänglig för de skolor som visar intresse.
– Vägen till yrket är tydligare och vi
hoppas såklart få ett större genomslag
med fler elever och skolor. Det är jätteviktigt för framtiden eftersom vi generellt
sett har få kommande låssmeder på väg in
i branschen just nu. Även om problemet
inte är löst har vi kommit en bit på vägen.
Just nu har vi en tydlig gymnasieutbildning på gång, yrkesintroduktionsanställning via SLR-YI, en yrkeshögskola och
komvux.
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STARKA PARTNERS KRING…

…EN STARK KÄRNA
Göthes Industribeslag grundades 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås & beslag samt Skandinaviens mest erfarna
grossist av dörr-, fönster- och byggnadsbeslag.
Vi har över 50 olika varumärken i vårt sortiment och du får alltid en samlad leverans.
Det är smart logistik som sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage.
Du som kund spar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe. Dessutom slipper du hantera flera olika leveranser och uppackningar,
dvs lägre CO2 - avtryck. Smidigt för dig och bra för miljön.
Välkommen till vårt klimatsmarta ONE STOP SHOP koncept - En hållbar affär!




Våra Leverantörer – Era Leverantörer
Vår Logistik – Era Miljövinster
Vårt Sortiment – Er Valfrihet





Vår Kunskap – Er Kunskap
Vår Prioritet - Er Leverans
Vår Passion - Er Framgång

Falun • Stockholm • Göteborg • 010-483 40 00 • Du hittar alltid det senaste på www.gothes.se

NYHETER |UTBILDNING

Fjärde gången gillt för
ny säkerhetsutbildning
Efter tre negativa besked blev det äntligen ett ja.
I höst startar yrkeshögskoleutbildningen Säkerhetsingenjör i Södertälje.
– Vi har jobbat hårt med det så jag blev överlycklig när vi fick godkänt,
säger Cathrine Haglund som är enhetschef för Campus Telge.
Text: Linus Dahlbäck
Foto: Pontus Orre och Oscar Tylstedt.

Redan 2017 skrev Säkerhetsinstallatören
om Cathrine Haglund och Campus Telge,
som då hoppades på kursstart till höstterminen 2018. Utbildningen hette Security
Engineer men nekades av myndigheten
för yrkeshögskolan.
– Det föll på att de upplevde att
andra branscher hade större behov. Det
har helat tiden varit i konkurrens med
ansökningar från andra branscher som
vård- och omsorg eller IT, säger Cathrine
Haglund.

”Branschen har varit
fantastisk och hela tiden sagt att vi behöver
en sådan utbildning"
Nu – efter tre försök och lika många
namnbyten – har Campus Telge fått klartecken för utbildningen som går under
namnet Säkerhetsingenjör.
– Det var en otrolig glädje och lättnad.
Det är svårt att säga varför det gick igenom nu men vi kanske lyckades beskriva
övergången från det fysiska till det digitala bättre den här gången. Branschen har
varit fantastisk och har hela tiden sagt att
vi behöver en sådan utbildning.
SISTA ANSÖKNINGSDATUM 15 APRIL

Kursstarten för den tre terminer långa
utbildningen blir i september i år. Elev-

Cathrine Haglund och Campus Telge har blivit beviljade tre starter för utbildningen Säkerhetsingenjör.
Foto: Pontur Orre

erna kommer bland annat läsa säkerhetskunskap, styrning och administration i
säkerhetsbranschen, och även ge sig ut
på praktik. Inför 15 april – som är sista
ansökningsdatum – gäller det för Haglund och Campus Telge att marknadsföra
utbildningen och hitta tillräckligt många

elever för att den ska kunna starta.
– Vi ska vara med på en del mässor
och jobbar bland annat med sociala
medier och Blocket utbildning. Många av
de sökande kanske på något sätt jobbar i
branschen och vill vidareutbilda sig. Det
ser vi som en bra målgrupp.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020
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Varför har det varit så viktigt för er
att få igenom den här utbildningen?
– Eftersom branschen tydligt visar att
den har ett behov av kompetensen. Den
har hamnat i ett läge där många uppdrag
får skjutas på framtiden eftersom det inte
finns personal som kan utföra dem. Yrkeshögskola som utbildningsform är den
som har i uppdrag att tillgodose kompetensbehovet som finns hos arbetsgivarna.
Det har känts jätteviktigt i och med att
behovet kvarstår.
”SKULLE VI FÅ FLER KOMPETENTA
SÖKANDEN KAN VI GÖRA ETT ÖVERINTAG”

Campus Telge har blivit beviljade en start
per år i tre år, så länge de fyller platserna.
– Vissa utbildningar är lättare att
rekrytera än andra. Vi kommer inte ha
200 sökanden och det är därför vi har
20 platser i stället för 30. Skulle vi få fler
kompetenta sökanden kan vi i stället göra
ett överintag.
Redan nu planerar Haglund och Cam-

”Branschen har hamnat i ett läge där
många uppdrag får
skjutas på framtiden
eftersom det inte finns
personal som kan utföra dem"
pus Telge för att söka fortsatt förtroende
för utbildningen.
– Finns det fortfarande ett stort behov
kommer vi ansöka redan nästa år. Då kan
man utvärdera och se om kurserna och
kurstiderna var rätt, samt eventuellt lägga
in fler moment på kurserna. Det är jättesvårt att veta innan man har gjort det.
KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER

När det gäller larm och säkerhetssystem
kan eleven ha förvärvat kunskaperna
genom att ha jobbat i branschen och visar
då upp det med ett arbetsgivarintyg. För
intresserade utan förkunskaper finns
möjlighet att gå kurser under våren eller
sommaren för att vara behörig när utbildningen drar igång i september.
– Det öppnar upp för en större målgrupp. Går man någon av våra förberedelsekurser har man dessutom en platsgaranti, säger Cathrine Haglund.
Thorbjörn Hellman, ansvarig för kompetensförsörjning hos SLR, ser positivt på
den nya utbildningen.
– Vi tror på utbildningen som ett
sätt att täcka projekteringsnischen av
säkerhetssystem. Branschen sitter med
projekteringsavdelningar men får inte
rätt kompetens och behovet av personal
är stort. Nu får vi statligt utbildad personal med rätt kompetens och det är förstås
jättebra, säger han.

Eftersom det handlar om en yrkesutbildning finns vissa krav på förkunskaper.

VAD ÄR EN YRKESHÖGSKOLA?
Yrkeshögskolor erbjuder en eftergymnasial
utbildning. Utbildningarna är i regel mellan ett
och tre år långa. Arbetslivet är den främsta
drivkraften bakom vilka yrkesutbildningar som
startar och hur de är upplagda. Som arbetsgivare kan man faktiskt påverka yrkeshögskolans
utbildningar både genom att delta i planeringen
inför och i själva genomförandet av en utbildning.

Campus Telge i Södertälje. Foto: Oscar Tylstedt.
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Prosero växer – på två plan
Det svenska företaget expanderar både på hemmaplan och utomlands. Förutom att ha förstärkt
organisationen med tre nya medarbetare på chefspositioner har man också förvärvat Osloföretaget
Automatikk-service.
– Vi är mycket glada över att Automatikk-service valt att bli en del av Prosero.
Vi får tillsammans en starkare position i
Oslo-området som gör att vi kan erbjuda
våra kunder bättre och bredare lösningar
bland annat inom drift och molnbaserade tjänster, säger Proseros VD, Mikael
Norlander, i ett pressmeddelande.
Automatikk-Service är en installatör
och ett E-kom-certifierat företag som har
kunder som spänner från privatpersoner,
kooperativ och företag till ambassader
och offentliga byggnader med stora krav
på säkerhet. Företaget erbjuder bland
annat passagesystem, lås och beslag samt
övervakningsutrustning.
– Automatikk-Service är stolta över

att bli en del av Prosero genom det uppköp och den reinvestering som nu görs
i Prosero. Vi har över 20 års tradition
med kvalitet och professionell styrka, och
som en del av Prosero ser vi möjligheter
att utveckla oss ytterligare, säger Atle
Lauvseth, VD Automatikk-Service, i
pressmeddelandet.
Företaget har 10 anställda och omsätter
drygt 17 MNOK.
– Som del av en nordisk gruppering
ser vi nu också möjligheter att kunna
erbjuda bättre service till de av våra
kunder som har ett större geografiskt
upptagningsområde. Vi ser det som en
stor styrka att Prosero samlar ledande
lokala verksamheter som ges möjligheter

att vidareutveckla sig och samtidigt bli
del av en större enhet med de fördelar det
för med sig, säger Atle Lauvseth.
Förutom utvidgandet i norden har
företaget också förstärkt internt. Ragnar
Thulin har utsetts till COO, Hanna
Stenvall till kommunikationschef och
Andreas Setting till landschef Prosero
Norge. Andreas Setting kommer närmast
från att ha varit vd för Proseroföretaget
Låsesmeden i Tromsö.
– Rekryteringen av Hanna, Ragnar
och Andreas går helt i linje med våra
strategiska satsningar under de närmaste
åren. Nu skapar vi rätt förutsättningar
att vidareutveckla Prosero, säger Mikael
Norlander.

www.prodib.se
Maskiner
iner Hänglås Låsprodukter
Nycklar Mask

Gör entré
med oss

RED REKORD
Halvautomatisk
nyckelmaskin i
proffsklassen
för cylinder och
bilämnen. Utrustad
med fyrsidiga backar,
modern ergonomisk
design och chassi i
aluminium. Micrometerjusterbar sökare,
säkerhetsspärr på vaggan.

OMNIA

Lås & säkerhet

Nyckelmaskin för
tillhållar och
kassaskåpsnycklar.
Innovativ design ger
ett flertal nya smarta
funktioner. Denna
variant klarar även av
att köra spår på sidan
av nycklarna.

BRAVO W-MAX

Behöver du lås eller säkerhet? Hos oss på AXS hjälper vi
dig med personliga lösningar som passar din verksamhet.
Kolla gärna in vårt breda sortiment med marknadens
senaste krav – och berätta för oss vad du behöver. Med
snabba leveranser samt lättillgänglig, erfaren och trevlig
support gör vi din yrkesvardag lite enklare.

08-607 30 05 | axssecurity.se

Halvautomatisk
nyckelmaskin med
diamantfräs för cylinder
och bilnycklar. Tekniskt
avancerad med säkerhetsspärr på vaggan,
vändbara backar, fjäderbelastad vagga samt
kolfiber borste. Maskinen
är utrustad med en digital kalibreringsdisplay.

Håkan Dosé – ny ordförande i SHG:
”Dags att pumpa liv i gruppen”
Text och foto: Klara Viklund

Svenska Högsäkerhetsgruppen, SHG, höll sitt årliga informations- och årsmöte under
SLR-dagarna. Med bland annat
en bakgrund inom militären
och en kandidatexamen i civilekonomi äntrar göteborgaren
Håkan Dosé rollen som ordförande.

– Det känns jätteroligt att arbeta med det
här. Jag känner redan alla som sitter i gruppen och har till exempel varit på kurser med
dem utomlands tidigare, säger Håkan Dosé.
Utåtriktad, handlingsdriven och bra på
att sätta andra personer i arbete. Så svarar
Håkan på frågan om hans bästa egenskaper.
Med en bakgrund inom militären, en kandidatexamen i civilekonomi och över 30 år i
säkerhetsbranschen beskriver han ett långt
kunnande inom värdeförvaring.
– 1985 började jag som chef på Nivex.
Att gå från ett jätteföretag som IBM till lilla
Nivex var helt otroligt. Det är absolut mitt
livs bästa beslut, jag har aldrig ångrat mig,
säger Håkan Dosé.

2018 valde Håkan Dosé att sälja företaget, men stannade samtidigt kvar som
konsult för de nya ägarna.
– Jag avslutade konsulttjänsten nu i början av 2020. Totalt tror jag att jag hann vara
utan arbete i två veckor, sedan kom förslaget
om ordförandeposten.
Snart börjar arbetet med styrelsefrågor.
– Förra året hölls det ett årsmöte och sedan hanns det inte med mycket mer, vilket
är tråkigt. Just nu ligger mitt fokus på att
vi ska sätta oss ner och diskutera allt för att
sedan kunna arbeta vidare med olika frågor.
Jag kan alla intressenter, nu är det dags att
pumpa liv i gruppen.

SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020
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AXS NORDIC MEDDELAR

AXS Nordic och AXS Security
går samman och får en ny VD
För att effektivisera sina verksamheter och underlätta för såväl
kunder som leverantörer kommer AXS under våren att fusionera
AXS Nordic AB och AXS Security AB. MBL förhandlingar är
genomförda och nu pågår arbetet med själva bolagsfusionen där
AXS Security AB kommer att gå upp i AXS Nordic AB.
I samband med detta tillträdde Andreas Grimberg den 1 februari
som ny VD på AXS Nordic AB. Andreas har arbetat på AXS
sedan 2015 i olika roller, bl a med att utveckla affärssystem och
webshop innan han blev anställd som säljare. Det senaste året
har han verkat som ansvarig för AXS Nordic.
– Åren har gått, AXS har vuxit och under hela den här perioden
har Andreas varit en viktig nyckelspelare, säger Peter Stålstad, fd
VD och fortsätter:
– Det känns helt rätt att kliva åt sidan och lämna plats åt en yngre spelare som har ett stort hjärta och engagemang i sitt arbete
och hur han tar sig an utmaningar”
– Idag är jag väldigt stolt. Dels för att jag har fått förtroende av
ägarna att axla rollen som bolagets VD, men framför allt att jag
får möjlighet att fortsätta utveckla AXS tillsammans med våra
kompetenta och grymma medarbetare. AXS har kommit till att
bli en stor del av mig och mitt yrkesliv där jag har fått möjlighet
att växa tillsammans med bolaget. Vi är ett litet men tryggt växande företag där alla engagerat hjälper varandra och där vi har
riktigt kul tillsammans, Säger Andreas Grimberg.
Peter Stålstad fortsätter i bolaget med ansvar för bl.a. strategiska
frågor, ekonomi, IT samt riskhantering. Han driver förnärvarande projektet med att implementera ett nytt affärssytem i bolaget
som kommer att möjliggöra en ny, enklare och modernare hemsida och webshop för kunderna.
AXS BLIR GASELLFÖRETAG

Varje år rankar Dagens Industri de snabbast växande företagen
i Sverige och mindre än 1 procent av aktiebolagen uppfyller kraven. Med en stabil volymökning och ett nyligen uppnått rekord i
omsättning kvalificerar sig AXS Nordic till den knappa procenten som får kallas Gasellföretag. De senaste åren har de haft en
hög tillväxttakt med god lönsamhet. Framgångsfaktorerna har
bl.a. varit att bygga en attraktiv företagskultur samtidigt som de
utvecklat sättet de gör affärer på.
– Att tilldelas DI Gasell 2019 är en stor ära och ett kvitto på att
vi gör en del saker rätt. Vi vill därför rikta ett varmt och hjärtligt
tack till vår fantastiska personal, kunder, leverantörer och samarbetspartners och hoppas på fortsatt gott samarbete framöver,
säger Andreas Grimberg.

PRELOAD SERIES
Preload- serien inehåller elslutbleck som kombinerar minimala mått
med hög kvalitet. Samtliga produkter i STEP Preload serien innehåller
vår unika och patenterade listtrycksteknik, detta i kombination med
den välkända STEP-kvaliteten ger en hög driftsäkerhet.
•
•
•
•

Driftsäkerhet med minimala mått
Utrustad med STEPs patenterade listtrycksteknik
Estetiskt montage och enkel installation
Stort utbud av montagestolpar i rostfritt stål

STRÖMFÖRSÖRJNING

MED

VIP

PSV 2465-40

När funktion och kvalitet behövs!

Voltage-in-Parallel
Funktion utvecklad av Alarmtech som tillåter
strömförsörjningsaggregat att parallellkopplas
(+) och (-) på en buss utan extra synkronisering.
Läs mer på www.alarmtech.se

24 VDC, 6.5A
SBSC godkänd enligt
SSF 1014-5 i larmklass 3

16-16

Peter Landin vill få yrket mer
kokande:
”Det är fräckt att vara låssmed”
Text och foto: Klara Viklund

Olikt andra styrelsemedlemmar valdes Peter Landin in i SLR:s styrelse helt utan kunskap om låsbranschen. Sedan två år tillbaka har han suttit som suppleant där han behandlat hjärtefrågan om hur
låssmedsyrkets status ska höjas.

REPORTAGE | PERSONER I BRANSCHEN

Enligt SLR:s stadgar kan en extern person
väljas in i styrelsen, om den anses passande för arbetet. Så var fallet för Peter
Landin. Han hade tidigare aldrig arbetat
inom branschen och nominerades till
posten via en bekant. Med en lång erfarenhet av oberoende granskningar bakom
sig ansågs han dock suppleantrollen som
en spännande utmaning som skulle passa
honom perfekt.
– Jag nominerades av Roy Dahlgren, och
sedan valde jag att godkänna nomineringen. Nu har jag suttit en mandatperiod, alltså två år. För min del har jag varit
styrelsemedlemmen som inte kommer
från branschen och har därför kunnat
bidra med andra infallsvinklar i SLR:s
arbete.
VILL LYFTA LÅSSMEDSYRKET

Han berättar vidare att hans hjärtefråga
i styrelsen, utöver det vanliga styrelsearbetet, har varit att lyfta låssmedsyrkets
trovärdighet. Enligt honom själv är det
där hans bidragande i styrelsen har varit
som störst.
– Det är otroligt viktigt att höja statusen för låssmeder och legitimera yrket.
Yrkesstoltheten är stor hos många låssmeder och det är viktigt att lyfta det.
Vilka förhoppningar hade du på
styrelsen och dess arbete för låsyrket?
– Egentligen gick jag in i styrelsen utan
några förhoppningar utan var mer
nyfiken på hur branschen fungerar och
vilka utmaningar det fanns. En av dessa
utmaningar är ju absolut problemet med
falska låssmeder som vi arbetar med att
få bort. Det har varit väldigt spännande,
säger Landin och fortsätter:
– Låsyrket har inte haft en tydlig utbildningsväg och inriktning, som exempelvis
för elektriker. Just det arbetet har varit
oerhört viktigt för styrelsen och SLR. Jag
tror att det är viktigt att hajpa upp yrket
mer och få det lite mer kokande. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen,
med exempelvis en tydligare gymnasieutbildning, och det finns en tydlig resa
utstakad, det mesta pekar åt rätt håll men
sedan måste arbetet fortsätta framåt. Det
är en spännande resa vi har framför oss.

– Det krävs speciella kunskaper och talanger för att kunna vara låssmed, vilket
jag inte hade reflekterat över tidigare. Det
är fräckt att vara låssmed. Vad jag har
upplevt finns det en enorm yrkesstolthet
med höga ambitioner, där många värnar
om yrket. Det borde man gå ut med mer
externt och visa på dessa stolta låssmeder.

”Vad jag har
upplevt finns det
en enorm yrkesstolthet med höga
ambitioner, där
många värnar om
yrket.”

oberoende granskningar de senaste 19
åren. I grunden är jag utbildad inom
kvalité, miljöledning och marknadsföring
och på det bananskalet trillade jag in på
den här yrkevägen.
Idag arbetar han som vice VD och
revisionsledare på Qvalify, som likt SLR
ligger under en medlemsägd struktur,
och lockades därför av att arbeta med en
liknande organisation.
Din mandatperiod som suppleant närmar sig sitt slut, vad tar du med dig från
styrelsearbetet?
– Jag kommer ta med mig mycket från
den här posten. Det har varit väldigt
intressant att se engagemanget och drivkraften inom SLR eftersom den liknar
organisationen jag själv arbetar inom.
Sedan tar jag såklart med mig den synen
jag har fått på låssmedsyrket

ERFARENHET AV MEDLEMSÄGDA
ORGANISATIONER

Peter Landin berättar om en lång erfarenhet av granskningar och revisionsarbete.
– Jag har arbetat med certifieringar och

STOLTA LÅSSMEDER

För Landin, som tidigare inte har haft
insikt i branschen, var det mycket nytt.
Bland annat var den stora yrkesstoltheten
bland låssmeder oväntad.

Peter Landin har under två år suttit i SLR:s styrelse. Utöver det arbetet jobbar han som vice VD och revisionsledare
på Qvalify i Mölndal.
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020
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Vi är Sveriges ledande
säkerhetsföretag!
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.

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

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

Nylunds Lås AB
Vällingby Låsservice AB
Hässleholms Låssmed AB
Allans Lås & Larm AB
Sickla Låsteknik AB
Järfälla Låsservice, AB
Norrlås, AB
Yxhage Lås & Europalarm AB
WB Lås AB
Nokas Lås-Aktuellt (filial)
Ekbergs Låsservice eftr AB
Creab Säkerhet AB
Karlskrona Låsservice AB
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
Certego AB (filial)
Bysmeden Lås AB (filial)
Låssmeden i Kramfors AB
Citylåset AB
Certego AB (filial)
Låsmästarn i Värmland AB
Certego AB (filial)
Kungsbacka Lås & Säkerhet
Sotenäs Låsservice AB
Certego AB (filial)
Lerums Lås & Larmservice, AB
Lidingö Lås & Larm AB
Vadsbolås AB (filial)
Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB
Lås & Nycklar i Linköping AB
Certego AB (filial)
Luleå Låskonsult, AB
All-Round Låsservice AB
Certego AB (filial)
Great Security Sverige AB (filial)
Norrskydd AB (filial)
AB Allmänna Lås i Limhamn
Bengtssons Låsservice AB
Låscentralen E. Borgström AB
Nokas Lås-Aktuellt, AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Safeteam Lås-Borgström AB
Certego AB (filial)
Mälardalens Säkerhetscenter AB
Vadsbolås AB
Säkerhetstjänst i Markaryd AB
Axet Lås i Mjölby AB
Certego AB (filial)
Nyckellås AB
Mölndals Låsservice AB

www.nylundslas.se
www.vallingbylas.se
www.hlmlassmed.se
www.allanslas.se
www.sicklalasteknik.se
www.jarfallalasservice.se
www.norrlas.se
www.yxhage.se
www.wblas.se
www.nokas.se
www.ekbergslas.se
www.creab.se
www.kna-las.nu
www.certego.se
www.certego.se
www.certego.se
www.bysmeden.se
www.lås-smeden.se
www.citylaset.se
www.certego.se
www.lasmastarn.se
www.certego.se
www.lasochsakerhet.se
www.sotenaslas.se
www.certego.se
www.lll.se
www.lidingolas.se
www.vadsbo.se
www.lasochnycklar.se
www.certego.se
www.lulealaskonsult.se
www.allroundlas.com
www.certego.se
www.greatsecurity.se
www.norrskydd.se
www.allmannalas.se
www.bengtssonslasservice.se
www.lascentralen.se
www.nokas.se
www.safeteam.se
www.lasborgstrom.se
www.certego.se
www.vadsbo.se
www.sakerhetstjanst.se
www.certego.se
www.molndalslas.se

SLR AUKTORISATION
Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget uppfyller de krav som
SLR och SSF gemensamt tagit fram. Bland annat ska det finnas bevis på
yrkeskunskap genom mästar- och gesällbrev, SLRs etiska regler ska följas,
licenser från tillverkare måste finnas och butik och lokaler måste uppfylla
gällande skyddskrav. Anlita alltid en auktoriserad Låssmed!
VAD ÄR ISO 9001?
ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller
för alla organisationer inom alla branscher och verksamheter. Den innehåller åtta huvudämnen:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning
• Ständiga förbättringar
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

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

SafeTeam i Sverige AB (filial)
Nacka Lås & Larm AB
Lås & Nycklar i Norrköping AB
Låssmeden i Norrköping AB
Norrköpings Låsverkstad AB
Nyckelkedjan, AB
Certego AB (filial)
Norrtälje Låsservice AB
Spaak Säkerhet AB
Nybro Lås AB
Punctum Lås & Larm AB (filial)
Södertörns Lås AB
Sjögrens Lås & Brandskydd AB
Norrskydd AB (filial)
Vadsbolås AB (filial)
Stanley Security Sverige AB
Axlås Solidlås AB (filial)
Vadsbolås AB (filial)
Gerts Lås & Larm AB
Norra Stationen Lås & Larm AB
Sollentuna Lås (filial)
Råsunda Låsservice AB
Spånga Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Axlås Solidlås AB (filial)
Axlås Solidlås AB
Begelås, AB
Corells Lås AB
Hornsplans Lås AB
Karla Låsservice AB
Kungsholms Låsservice AB
Kungslås AB
Lindells Låsservice AB
Låsborgen AB
Låscentrum AB
Låskomfort AB
Låskompetens i Stockholm AB
Låsmakarna AB
Låsman AB
Låssmeden FGJ AB
Låssnabben AB
Låsteam AB (filial)
Nybergs Lås AB
Punctum Lås & Larm AB (filial)
S:t Erik Lås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Stockholms Låsservice City AB
Storstadens Lås HB
Söderlås vid Ringen AB
Södermalms Lås AB

www.safeteam.se
www.nll.nu
www.lasonycklar.se
www.lassmeden.se
www.norrkopingslasverkstad.se
www.nyckelkedjan.se
www.certego.se
www.ntjlas.se
www.spaaksakerhet.se
www.nybrolas.se
www.punctumlas.se
www.sodertornslas.se
www.sjogrenslas.com
www.norrskydd.se
www.vadsbo.se
www.stanleysecurity.se
www.axlassolidlas.se
www.vadsbo.se
www.gertslas.se
www.abatronic.se
www.vallentunalas.se
www.rasundalas.se
www.spangalas.se
www.safeteam.se
www.axlassolidlas.se
www.axlassolidlas.se
www.begelas.se
www.corellslas.se
www.hornsplanslas.se
www.karlalas.se
www.kungsholmslas.se
www.kunglas.se
www.lasborgen.se
www.lascentrum.se
www.laskomfort.se
www.laskompetens.se
www.lasmakarna.se
www.lasman.se
www.lassnabben.se
www.lasteam.se
www.nybergslas.se
www.punctumlas.se
www.stlas.se
www.safeteam.se
www.sthlmslas.se
www.storstadenslas.se
www.soderlas.se
www.sodermalmslas.se

VAD ÄR ISO 14001?
ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåller de viktigaste kraven för
att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom
organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.
VAD ÄR FR2000?
I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö i FR2000 liknande de som
ställs i ISO 9001 respektive ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 14001
är internationallt erkända standarder för många branscher är FR2000
branschanpassat till bland annat Låssmedsföretag och innehåller även
lagkraven på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för kompetensförsörjning och kravet på en övergripande verksamhetsbeskrivning.
CERTIFIERING
Vissa certifieringar avser företag, andra deras ledningssystem och vissa
avser enskilda personer. Ofta finns ett samband, till exempel att ett företag
måste ha ett visst antal anställda eller en viss andel av de anställda som har
en viss personcertifiering för att erhålla företags- eller systemcertifiering.
Certifiering av ledningssystem, produkter och personer för SLR företag
görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) certifieringsorgan, så kallad
tredjeparts certifiering.

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

Certego AB (filial)
Låspunkten AB
Punctum Lås & Larm AB
Byggbeslag AB, Låsavd.
Lås & Maskinservice AB
Nokas Låsteknik i Göteborg AB (filial)
Axlås Solidlås AB (filial)
Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial)
Certego AB (filial)
Telge Lås & Nyckel AB
Isgrens Lås AB
Dalek Lås & Larm AB
Tyresö Låsservice AB
Ensta Lås AB
Täby Danderyds Lås AB
Rikstvåans Låsservice AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Perssons Låsservice AB
Norrskydd AB
Låskedjan i Umeå AB
Certego AB (filial)
Punctum Lås & Larm AB (filial)
Väsby Lås & Alarm AB
Certego AB (filial)
Låsservice i Mälardalen AB
Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB
Vallentuna Lås AB
Great Security Sverige AB
Låsservice i Varberg
Lås & Nyckelservice Vimmerby
Gotlands Glas & Lås AB
Visby Lås & Nycekltjänst AB
Garantilås i Stockholm AB
Puttes Lås & Nyckelservice AB
Låsservice i Värnamo AB
Lundkvist Lås & Nycklar AB
Certego AB
Finlarm AB
Låscenter i Västerås AB
SafeTeam i Sverige AB (filial)
Certego AB (filial)
Skåne Lås, AB
Låshuset AB
Axet Låsservice AB
Lås & Säkerhet i Örebro AB
Certego AB (filial)
Norrskydd AB (filial)
Övik Låsteknik AB
Gärdin & Persson AB

www.certego.se
www.laspunkten.se
www.punctumlas.se
www.byggbeslag.se
www.lasomaskin.se
www.nokas.se
www.axlassolidlas.se
www.certego.se
www.isgrens.se
www.dalek.se
www.tyresolas.se
www.enstalas.se
www.tabylas.se
www.rikstvaanslas.com
www.safeteam.se
www.norrskydd.se
www.byggbeslag.se
www.certego.se
www.punctumlas.se
www.vasbylas.se
www.certego.se
www.lsim.se
www.botkyrkalas.se
www.vallentunalas.se
www.greatsecurity.se
www.lasserviceivbg.se
www.lasochnyckelservice.se
www.glasolas.se
www.visbylas.se
www.garantilas.se
www.varnamolasservice.se
www.lundkvistlas.se
www.certego.se
www.protectyou.se
www.lascenter.se
www.safeteam.se
www.certego.se
www.skanelas.se
www.lashuset.se
www.axet-las.se
www.lassakerhet.se
www.certego.se
www.norrskydd.se
www.lasteknik.com
www.gardinpersson.se

SÄKERHETSINSTALLATÖREN 1-2020

43

NYHETER |FÖRETAG

Assa Abloy förvärvar
brittiskt företag
Storföretaget Assa Abloy betalade 175 miljoner
kronor för att förvärva Biosite, som har sitt säte
i Storbritannien. Biosite beskrivs som en ledande
leverantör av biometrisk passerkontroll för byggarbetsplatser i Storbritannien.
– Det är med glädje jag välkomnar Biosite och dess medarbetare till Assa Abloy. Biosite är ett strategiskt teknologiskt tillskott
till företaget. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom
lösningar för passerkontroll och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef Assa
Abloy, i ett pressmeddelande.
Biosite grundades 2010 och har cirka 140 anställda. Huvudkontoret ligger i Solihull, Storbritannien.
– Biosite erbjuder biometriska lösningar för passagekontroll och hantering av arbetskraft; detta maximerar säkerhet
och trygghet samtidigt som det ger full kontroll över flödet av
material, ritningar och arbetskraft på en byggarbetsplats, säger
Christophe Sut, Executive Vice President för Biosite, i pressmeddelandet.

Ni vet väl om att vi säljer
Kassaskåpsverktyg
och har
KASSASKÅPSNYCKELTILLVERKNING
Ring 070-261 20 80

www.lasspecialisen.com
,
Framtidens eltryckeslås

Läs mer på safetron.com/sl620
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MEDLEMSSIDOR

Nya kommunikatörer på SLR:s kansli
– möt Linus Dahlbäck och Klara Viklund
Den 28-åriga journalisten från Borås vill förbättra
det visuella i SLR:s kommunikation.
– Jag hoppas kunna bidra med ett ökat fokus på
bilderna i tidningen Säkerhetsinstallatören och i
våra nyhetsbrev, säger han.

Den 23-åriga journalisten från Sundsvall siktar
på att öka kommunikationen mot medlemsförstagen.
– Det ska bli jätteroligt att få ansvara över
tidningen och nå ut till medlemsföretagen, säger
Klara Viklund.

Under tiden Victoria E. Kiss Nylund är föräldraledig har
Linus Dahlbäck gått in som en av två kommunikatörer som
arbetar 50 procent för att täcka upp. Han ansvarar för SLR.se,
utskick till medlemmar, samt är redaktör för tidningen Säkerhetsinstallatören.
– Det ska bli jättekul! Jag ser främst fram emot att åka ut på
reportageresor och verkligen grotta ner mig i branschen, säger
Linus Dahlbäck.
Han är utbildad journalist på Göteborgs Universitet och
kommer främst från sportens värld, där han har arbetar på Borås
Tidnings sportredaktion och ofta hörs kommentera lokala fotbollsmatcher. På sommarhalvåret spenderar han mycket tid med
att vårda sitt stabilt stigande golfhandikapp. Förutom sporten
finns även ett kulturintresse hos 28-åringen, som gärna ser en
film eller läser en bok på sin lediga tid.

Tillsammans med Linus Dahlbäck har Klara Viklund trätt in
som vikarierande kommunikatör under 2020. Hennes huvudsakliga ansvar är medlemstidningen Säkerhetsinstallatören och
SLR:s sociala medier.
– Det känns väldigt spännande att få producera tidningen, både
text– och utseendemässigt. Förhoppningsvis bjuder det här
året på många roliga reportageresor och bra samtal, säger Klara
Viklund.
Hon kommer ursprungligen från Sundsvall men har under de
senaste fem åren flyttat runt i de södra delarna av Sverige. 2019
avslutade hon sin utbildning vid Linneuniversitetet i Kalmar och
har sedan dess varit bosatt i Göteborg. När hon inte arbetar på
kansliet skriver hon oftast sportreportage för Ortstidningarna i
Väst.

Har du något tips på förbättringar kring SLR:s kommunikationsarbete eller ett förslag på vad som bör skrivas om i Säkerhetsinstallatören? Mejla Linus Dahlbäck på linus.dahlback@slr.se
eller slå honom en signal på 0707-641 747.
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Har du något tips på förbättringar kring SLR:s kommunikationsarbete eller ett förslag på vad som bör skrivas om i Säkerhetsinstallatören? Mejla Klara Viklund på klara.viklund@slr.se eller slå
henne en signal på 0707-897 581.

Stor succé
ccé på pr
provtillfället
vtillfä
tillfället fför
gesäll- och
ch mästarbrev
mäs
mästarb
starbrev
I början av 2020 kunde SLR meddela att nya provtillfällen för gesäll- och mästarbev kunde skrivas efter ett långt uppehåll utan skrivmöjligheter. I SLR:s nya utbildningscenter – i SKS lokaler, samlades 12 låssmeder från hela Sverige med förhoppningen om att gå hem
med ett godkänt resultat – och visst gick det vägen! Alla som deltog under provtillfällena fick godkänt.
SE NÅGRA AV DE GODKÄNDA PROVDELTAGARNA NEDAN

Albin Allard,
gesäll

Jari Somero,
mästarbrev.

Patrik Strömberg Storm,
mästarbrev.

Robert Bergström,
mästarbrev.

Emil Eriksson,
gesäll.

Peter Fernlund,
mästarbrev.

Nanna Jansson,
gesäll.

Marcus Ebeling,
gesäll.

Jonathan Jonsjö,
gesäll.

SHG

SHG bjöd in till årsmöte
I anslutning till SLR:s utbildningsdagar i Stockholm höll Svenska
högsäkerhetsgruppen – SHG – sin årliga informationsdag med
påföljande årsmöte. SHG är en sektion i SLR för certifierade
värdeförvaringstekniker. Uppslutningen var god med cirka 45
deltagare.
Fredrik Backman från SBSC Svensk Brand och Säkerhetscertifiering inledde dagen med aktuell info om gällande och kommande normer.
Efter det var det ett pärlband av tillverkare och leverantörer
inom såväl skåp som lås som presenterade sina produkter. Bland
annat M-lock, Cesium och Robur. Även Scandinavian safe, som
förekommer i ett längre reportage i den här tidningen, var på
plats och pratade om sina skåp.
SHG VÄLKOMNAR NY ORDFÖRANDE

Dagens höjdpunkt var när St. John Goldfingle och Edvard
Middleton från Technical Entry hade en genomgång av dyrkoch decoding-principen. Eftermiddagen bestod av en workshop
där deltagarna fick möjlighet att träna på öppningsmetoder/
dyrkning.
Dagen avslutades med årsmöte med val av ny ordförande som
blev Håkan Dosé – som ni kan läsa en intervju med på sidan 37.
Mats Nykom, den tidigare ordföranden, valdes in som suppleant.

SHG:S STYRELSE
Ordförande: Håkan Dosé. Ledamöter: Kjell Dalek och
Magnus Olsson. Suppleanter: Gert-Inge Arvidsson och
Mats Nykom.

Under workshopen fick deltagarna möjlighet att träna på öppningsmetoder.

Text och foto: Benny Jansson

Bland annat M-lock var på plats för att visa upp produkter.

Cirka 45 deltagare närvarande under dagen.

| SLR OCH ELF

Anmäl ditt företag Anmäl dig till ELF
och SLR:s Årmöte i
till SLR YI och få
Helsingfors 2020!
chansen att utbilda
en låstekniker!
Hundratals låsteknikeraspiranter står redo att
utbildas - ta chansen med SLR Yrkesintroduktion
Låstekniker och utbilda någon av dem på just
ditt företag!
SLR får dagligen flera mail och telefonsamtal från personer runt
om i hela landet som har ett stort intresse av att utbilda sig till
lås- och säkerhetstekniker. Via SLR YI kan denna dröm bli sann
för den sökande, men också för våra medlemsföretag som nästan
alla vill och behöver utöka sin personalstyrka.
Passa på att utbilda din nästa anställda redan idag! Det är helt
gratis och SLR YI ger både er som företag och eleven en helt
färdig utbildning att ta del av.
Genom att anmäla ditt företag till SLR YI visar du att ni som
företag är intresserade av att ta emot en (eller flera) elev via SLR
YI - vem eleven slutligen blir bestämmer ni helt själva.
Det vi hjälper till med är att förmedla era kontaktuppgifter till de
sökande så att de själva kan kontakta er. Ni hamnar helt enkelt
på en lista på lastekniker.nu där vi kort skriver om företagets
namn, var ni finns geografiskt och hur många elever ni kan
tänka er att ta emot.
Anmäl ert intresse genom att skicka ett kort mail med ämnesraden ”Anmälan företag SLR YI” till kansli@slr.se.

European Locksmith Federation som SLR är medlemmar
i håller sitt nästa årliga convention, 2020, i Helsingfors i
Finland. Eftersom konventet hålls hyfsat geografiskt nära
har SLR:s styrelse beslutat att SLR kommer att hålla sitt
årsmöte i samband med ELF-konventet i Helsingfors. På
agendan står bland annat val av ny förbundsordförande.
Om du inte redan har anmält dig går det att göra det nu!
Sista anmälningsdagen är 15 mars.Det kommer också
finnas möjlighet att delta på årsmötet digitalt på distans.
Läs mer om det på www.slr.se.
Delta endast på förmiddagspass/årsmöte eller förläng
vistelsen med besök på utställning och deltagande i
fredagens seminarier med temat: Smart home – Smart
city – smart locksmith, och även ELF:s galamiddag under
kvällen. Är du även kvar på lördagen kan man anmäla sig
till Finnish summer cruise som anordnas av ELF.

Glöm ej skriva företagets namn (om ni har filialer, skriv vilka eller vilken ni avser anmäla), om ni vill ta emot en eller flera elever,
maialdress och telefonnummer ni vill bli kontaktade på.
Har ni frågor om SLR Yrkesintroduktion Låstekniker går det
också bra att maila (samma mailadress som ovan) eller ringa
kansliet på: 08-721 40 55
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A505

Elslutbleck utöver det vanliga
Elslutbleck ASSA ABLOY 992 är ett dubbelt elslutbleck med separat låsning på varje
kolv, för brandklassade utrymningsdörrar med dörrautomatik och krav på återinrymningsfunktion.
Elslutbleck ASSA ABLOY 992 finns i en variant för alla lösningar med multispänning 1224VDC, kolvkontakter och enkel omställning mellan rättvänd/omvänd funktion.
Och självklart är elsultbleck ASSA ABLOY 992 brandgodkänt upp till E/EI 120.

Läs mer på www.assaabloyopeningsolutions.se
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Servicefunktion

A504

T
NYHE

Alla möjligheter med Frisving
dörrstängare

Lägenhetsinnehavaren låser och
ställer enkelt cylindern i serviceläge
med lägenhetsnyckeln. Dörren kan
sedan öppnas och låsas med servicenyckeln tills lägenhetsinnehavaren
använder sin nyckel igen.

Frisving innebär att öppningsmotståndet helt kopplas bort efter första öppningen.
Vid ett utlöst brandlarm släpper magnetfunktionen och dörren stänger säkert. Denna
funktion gör dörrstängarna speciellt lämpliga för äldreboenden, sjukhus, bostäder och
många andra
applikationer med krav på bekväm öppning och säker stängning.

Enklare än så blir det inte!

Självklart klarar ASSA ABLOY Frisving dörrstängare kraven för branddörrsstängning.
pextra+ låssystem blev just ännu
bättre! Vår nya SAT Servicefunktion
är en enkel mekanisk lösning för att
bevilja tillfälligt tillträde utan att
kompromissa om säkerheten. Kombinera SAT med FLEX för ett prisvärt
låssystem med bred funktionalitet
och lång livslängd!

• SAT är tillgängligt för både runda
och ovala cylindrar
• Det är även möjligt att få cylindrar
med servicefunktion certiﬁerade
enligt SSF3522 och EN1303
Läs mer om pextra+ och SAT på:
bit.ly/pextrasat

Läs mer på www.assaabloyopeningsolutions.se
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EPS
ICS

Mekaniskt system
För enkla, komplexa och mycket komplexa
strukturer – EVVA har rätt mekaniska tillträdessystem för just dig.

Syskonen som
revolutionerar
skåpmarknaden
HASSE ARO

”Låt föräldrar straffas
för barnens brott”
SVENSKT NÄRINGSLIV

Företagsbrott kostar
mer än försvaret
Ny
Cloud
Interface

REPORTAGE

Validrone – ett nytt
säkerhetssystem

AirKey
Smart helt enkelt

AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan
du låsa upp dörrar med din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt
organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirKey dig maximal frihet
och maximal säkerhet – på jobbet eller i bostaden.

www.evva.com

SLR är en del av

