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Spel och Servicehandlarnas Riksrörbund lanserar
under våren ett larmpaket som ska öka trygghe-
ten och skyddet inom en bransch som blivit allt-
mer utsatt rör rån och övergrepp.

Man erbjuder ett kostnadseffektivt larmkon-
cept med heltäckande service och som kan skräd-
darsys utifrån medlemmars behov.

Med det unika larmpaketet hoppas
förbundet att öka inttesset bland med-

lemmarna för larmövervakning samt
uppmärksamma de medlemmar som
idag betalar alldeles för mycket för sina
larmtjänster.

För larmpaketet betalar den enskilde
medlemmen 610 kr ex moms per månad
i fast kostnad.

I paketet ingår ett inbrottslarmsys-
tern med bland annat rörelsedetektorer,
magnetkontakter, dygnet-runt larmad
nyckeltub, infernosiren och överfallslarm.
Dessutom omfattar avtalet fri tillgång
till service, utryckningar, support från
Securitas kundvårdscenter, installation
och utbildning.

Ökat intresse

Våld, hot och rån mot servicehandels-

butiker har blivit allt vanligare och mer
uppmärksammat under senare är. Detta
har lett till ökad otrygghet bland ägare
och anställda. Butiker har minskat sitt

öppethållande och flera butiksinnehavare
i utsatta områden överväger att sälja eller
helt enkelt stänga sina rörelser på grund
av obehag och rädsla för vad som kan
inträffa.

Många mindre aktörer har av tradition
inte varit så angelägna om att etablera
skydd och säkerhet för sin verksamhet
och sina medarbetare.

- Men nu märker vi att intresset ökar

Det känns också tryggt att det ligger i
Securitas intresse att alla som ansluter sig
till paketet, utbildas så bra som möjligt så
att samarbetet kan fungera på ett smidigt
sätt. Med en aktör som baserar sin affårs-

ide på uttryckningar kan det vara si och
så med utbildning och information om
handhavande. Den tveksamheten slipper
vi med Securitas Response, menar Carl
Forsman och fortsätter:

- Användarvänligheten har förbättras
betydligt under senare år och skulle en
innehavare av larmet ändå ha frågor är det
bara att vända sig till Securitas Response
kundservice.

Carl Forsman nämner den fasta kostna-

den som en stor fördel i paketet.
- Ing~n risk för extra kostnader för

falsklarm eller serviceåtgärder. Dessutom
ingår dygnet runt service vilket många
butiksägare säkert känner är tryggt nu när
sommaren snart börjar och extrapersonal
ska plockas in. Känner sig någon osäker
om hUt larmet fungerar ställer Securitas
upp med support och kan aktivera larmet
externt från sin larmcentral, förklarar Carl
Forsman.

Utbildning i butik
Utbildningen och information om larm-

paketet kommer att ske ute i butikerna vil-
ket Carl Forsman menar är en klar fördel

- Det blir enklare för butiksinneha-
varen att ställa frå!!'or och förvissa siv

,

Nu har vi ett paket som tillgodoser alla möjliga kraven handlare kan ställa.
Men det är också viktigt att satsa på utbildning för stärka säkerhetstänkandet.

jobba när vi har fungerande larmtjänster
och kameraövervakning. Dessutom är det
bra att vi, genom att ha installerat detta
larm, får en sänkt försäkringspremie, säger

Per Jansson, innehavare av Filmkedjan i
Nynäshamn.

JOllANERlCBS



av uut::uag UU1 l.au::sJ.a 1.VI. V(i,u ::svuJ. AAlJ.

inträffa.

Många mindre aktörer har av tradition
inte varit så angelägna om att etablera
skydd och säkerhet för sin verksamhet
och sina medarbetare.

- Men nu märker vi att intresset ökar.

Därför är vi väldigt nöjda över att kunna
erbjuda ett så attraktiv larmpaket som det
vi utformat i samarbete med Securitas

Response. Tyvärr finns det bland våra
medlemmar en viss misstro gentemot
produkter som har med säkerhet att göra.
Skälet är att det finns många oseriösa
aktörer som erbjuder sina tjänster och att
betala för säkerhet som inte fungerar är ju
en helt onödig investering. Därför känns
det bra att anlita en extern professionell
aktör som kan ge råd och har kapacitet
att styra upp samarbetet och innehållet
i larmtjänsterna så att dessa verkligen
passar våra butiker och tillgodoser våra
medlemmars önskemål menar Bengt
Hedlund, ordförande i Butikerna.
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24 timmars service

Carl Forsman, säkerhetschef inom
Butikerna, har varit delaktig i utvecklingen
av det unika larmpaketet.

- Vi har fått väldigt bra gehör för våra
synpunkter och märker att Securitas i sitt
agerande varit väldigt konsekvent i syfte
att skapa ett slagkraftigt och effektivt
larmpaket till en rimlig kostnad. Det har
varit väldigt bra förhandlingar med målet
att hitta lösningar som fungerar praktiskt
och med tillvägagångssätt som är enkla.
Ett paket där tjänsterna ligger inbakade
skapar trygghet bland våra medlemmar.
Med fjärrservice och kundservice dygnet
runt finns det alltid någon att kontakta
för att få information och uppback-
ning. Vetskapen om att det alltid finns
någon att kontakta, någon som är alltid
är beredd att hjälpa dig och detta till
ett i förväg bestämt pris, är värdefull.

Utbildning i butik

Utbildningen och information om larm-
paketet kommer att ske ute i butikerna vil-
ket Carl Forsman menar är en klar fördel

- Det blir enklare för butiksinneha-

varen att ställa frågor och förvissa sig
om hur produkter och tjänster fungerar.
Dessutom kan ju utbildningen ske när
butiken är öppen och ingen slipper offra
dyrbar arbets- och restid för att ta sig till
någon gemensam utbildning. För vår del är
det också viktigt att det under utbildningen

. går att testa av de praktiska funktionerna,
det gör det enklare för butiksinnehavaren
och medarbetarna att snabbt lära sig larm-
rutinerna.

Utbildningen inom säkerhet är annars
ett islag som försummas inom servicehan-
deln, enligt Carl Forsman.

- Det fokuseras för mycket på härdvara.
Men genom utbildning i säkerhetsfrågor
går det att ändra olika beteenden i en
butik så att de som jobbar där blir med
medvetna om säkerheten, det kan gälla
~xponering, tillgänglighet, dörrar som ska
låsas etc. Dessutom har ju arbetsgivaren ett
ansvar när det gäller att utbilda personalen
i säkerhetsfrågor. Det går att göra med
små resurser och till låga kostnader. Fler
medlemmar i förbundet borde ägna mer
tid åt säkerhetsutbildning för sig själva och
för sin personal, menar Carl Forsman.

Känns tryggare

Filmkedjan i Nynäshamn drabbades
förra året av ett väpnat rån. Rånet gjorde
att ägaren Per Jansson på allvar förstod
vikten av stärka säkerheten och därmed

öka tryggheten i butiken.
- Jag valde att byta leverantör då jag

även ville ha tilläggtjänsten med kameraö-
vervakning och då var Securitas Response
och det nya paketet mest fördelaktigt.
Både jag och mina medarbetare tycker
att det känns skönare och tryggare att


