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i samarbete med Securitas Response.
Förvårdel hardet varitviktigtatt få
in en extern, professionell aktör som
kan ge råd och har kapacitet att styra
upp samarbetet och innehållet i larm-
tjänsterna så att dessa verkligen pas-
sar våra butiker och tillgodoser våra
medlemmars önskemål, säger Bengt
Hedlund. Tyvärrfinns det bland våra
medlemmar en vissmisstro gentemot
produkter som har med säkerhet att
göra. Skäletär många oseriösa aktörer
som erbjuder sina tjänster, och att be-
tala för säkerhet som inte fungerar är
ju en helt onödig investering. Därför
känns det väldigt tryggt med en aktör
som SecuritasResponse.

BUTIKERNAHOPPASKUNNAÖKA in-

tresset bland medlemmarna för larm-

övervakning samt uppmärksamma de
medlemmar som idag betalar alldeles
för mycketförsina larmtjänster.

- Nuharvi ett avtal med en fast må-
nadskostnad och medlemmarna slip-
per att oroa sigför extra utgifter isam-
band med uttryckningarföreventuella
falskiarm.

Stortintresseförnyttsåkerhe
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- Ett skräddarsytt
säkerhetspaket bety-
der att även mindre
aktörer kan se nyttan
och tryggheten i att
Installera ett säker-
hetssystem, förklarar
Bengt Hedlund, vd för
Spel- " ServIcehand-
larnas Riksförbund
och ordförande I
Butikerna.

18 Se<urianenl'lM6

ParaplyorganisationenButikernaharvaltSecuritasRe-
sponsesomsamarbetspartner.Securitaslarmpaketska
ökatrygghetenochskyddeti enbranschsomblivitallt-
merutsattför rånochövergrepp.
- Förossvardet avgörandeatt hitta enprofessionell
partnersomkundeskräddarsyett kostnadseffektivt
larmkonceptmed heltäckandeserviceutifrån våra
medlemmarsbehov, säger Butikernasordförande
BengtHedlund.

Våld, hot och rån mot service-
handelsbutiker har blivit allt

vanligare och mer uppmärk-
sammat under senareår.Detta har lett

till ökad otrygghet bland ägareoch an-
ställda. Butiker har minskat sinaöppet-
tider och flera butiksinnehavare i ut-

satta områden överväger att sälja el-
ler helt enkelt stänga sina rörelser på
grund av obehag och rädsla för vad
som kan inträffa.

Många av dessaaktörer har avtrad i-

tion inte varit så angelägna om att eta-

blera skydd och säkerhet för sin verk-
samhet och sina medarbetare.

För Butikerna, en förhandlingsorga-
nisation som företräder åtta bransch-

förbund med totalt 3800 medlemmar,

har säkerhetsfrågan förts högt upp på

dagordningen.

- Det är en fråga som verkligen be-

rör medlemmarna. Därför är vi väldigt

nöjda över att kunna erbjuda ett så att-

raktivt larmpaket som det vi utformat

Larmpaketet kostar den enskilde
medlemmen 610 kronor exklusive

moms. I paketet ingår ett inbrotts-
larmssystem med bland annat rörel-
sedetektorer, magnetkontakter. dyg-
net-runt-Iarmad nyckeltub, infernosi-
ren och överfallslarm. Dessutom om-

fattar avtalet fri tillgång till service,
utryckningar, support från Responses
kundvårdscenter, installation och ut-
bildning.

CARLFORSMANÄRSÄKERHETSCHEFinom

Butikerna. Han har varit delaktig i ut-
vecklingen av det unika larmpaketet:

- Vi har fått oerhört bra gehör
för våra synpunkter och märker att
Securitas i sitt agerande har varit väl-
digt konsekvent i syfte att skapa ett
slagkraftigt och effektivt larmpaket
till en rimlig kostnad. Det har varit väl-
digt bra förhandlingar med målet att
hitta lösningar som fungerar praktiskt
och med tillvägagångssätt som ärenk-
la. Ett paket där tjänsterna ligger inba-
kade skapar trygghet bland våra med-
lemmar. Med fjärrservice och kundser-
vice dygnet runt har de alltid någon
att kontakta för att få information och



uppbackning. Vetskapen om att det
alltid finns någon som är beredd att
hjälpa dig och detta till ett iförväg be-
stämt pris ärvärdefull. Det känns också
tryggt att det ligger i Securitas intresse
att alla som ansluter sig till paketet ut-
bildas så bra som möjligt så att samar-

betet kan fungera på ett smidigt sätt.
Med en aktör som baserar sin affärside

på uttryckningar kan det vara si och så
med utbildning och information om
handhavande. Den tveksamheten

slipper vi med Securitas Response.

UTBILDNINGENOCHINFORMATIONOM
. larmpaketet kommer att ske ute ibuti-

kerna vilketCarlForsman menar är en
klarfördel:

- Det blirenklare för butiksinneha-
varen att ställa frågor och förvissa sig
om hur produkter och tjänster fung-
erar. Dessutom kan utbildningen ske
när butiken är öppen och ingen be-
höver offra dyrbar arbets- och restid
för att ta sig till någon gemensam ut-
bildning. För vår del är det också vik-
tigt att det under utbildningen går att
testa de praktiska funktionerna - det

gör det enklare för butiksinnehavaren
och medarbetarna att snabbt lära sig
larmrutinerna.

Hos Securitas Response har Ralf
Netterlld,keyaccount managerl, skött
förhandlingarnamed Butikernasrepre-
sentanter. Hanmenar att säkerhetstän-
kandet och intressetför larmäven ökar
bland mindreverksamheter:

- Tidigare var det bara större, ka-
pitalstarka aktörer som såg säkerhet
som ett helt naturligt inslag iverksam-
heten. Denna inställning märker vi nu

även hos mindre näringsidkare.Därför
har vi satt oss in i detaljhandelns vill-
kor och arbetssätt och kunnat skräd-
darsy ett koncept som passar och är
attraktivt för mindre aktörer.Detfinns
ett helt annat säkerhetsmedvetande i

dag bland mindre verksamheter och
ett utbrett intresse bland ägarna att
skapa trygghet för sig självaoch sina
medarbetare. .

l) Ansvararnyckelkunder

Medarbetarnastrygghetökar
Filmkedjan i Nynäshamn drabba-
des av ett väpnat rån i höstas. Rånet

gjorde att ägaren Per Jansson på
allvar förstod vikten av att stärka sä-

kerheten och därmed öka trygghe-
ten i butiken.

- Jag valde att byta leverantör ef-
tersom jag även ville ha tilläggstjäns-
ten med kameraövervakning, och då
var Securitas Response med det nya

paketet mestfördelaktigt, säger han.

Bådejag och mina medarbetare tyck-
er att det känns skönare och tryggare
att jobba närvi harfungerande larm-
tjänster och kameraövervakning.
Dessutom är det bra att vi får en

sänkt försäkringspremie.1

l)Medlemmarna i Butikernasolika bransch-
förbund fårom detecknaravtalför larmpa-
keteten sänkningav premien på sin före-
tagsförsäkringgenomett avtalmed försäk-
ringsmäklarenAssuransSelector.

tspaketa laResponse

-Vihar tillsam-
mans med Securltas
Response skapat ett
otroligt bra upplägg
för våra medlemmar,
berättar förhandlings-
organisationen
Butikernas säkerhets-
chef Carl Forsman.
Ökad trygghet till
en låg kostnad och
dessutom rabatt på
försäkringspremien för
de medlemmar som
tecknar sig för säker-
hetspaketet.


