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Låsesmedtreff på Lillehammer ble nok en gang en suksess 
og jeg vil takke alle som bidro til det! Det er gledelig å se at 
antall gjennomførte kurs har et klart oppsving.   
Det betyr igjen at kursene som tilbys er interessante og det 
gis gjennom evaluering og gode tilbakemeldinger på kurs-
innhold og instruktører.

Utstillingen i år var meget god. Våre eminente leverandører 
legger mye i messedelen og det var godt og jevnt besøk 
i messehallen. Om ikke ordrene blir notert der og da, er 
det mange beslutninger som påvirkes eller tas der. Dette 
er en viktig arena å treffe hverandre på og vi håper på stor 
oppslutning også neste år.

Utdanningssiden vår på blilasesmed.no har vært godt be-
søkt. Filmen som går på youtube har også hatt godt med 
treff. Det har vært deltakelse på utdanningsmesser og det 
sendes og spres info om utdanningen i faget til mange ung-
dommer som skal ta et valg om utdanning. Vi vil fortsette 
utover høsten med deltakelse på flere messer og håper at 
dere som medlemsbedrifter vil bidra til å promotere fa-
get. En ting som er like viktig er at medlemsbedriftene er 
positive til å ta inn lærlinger når det kommer henvendelser. 
Dette er et tak vi må ta alle sammen!

Kopiering av bilnøkler setter nytt fokus på registrering av 
kunder og NL er forespurt av Finans Norge om å lage en 
eventuell database for lagring av slik info i tillegg til at NL 
låsesmeden har tilgang til Autosys. Dersom det i forbindel-
se med forsikringsvindel eller biltyverier blir avdekket grov 
uaktsomhet ved produksjon av bilnøkler, vil dette kunne 
medføre regresskrav ovenfor den aktuelle låsesmeden. 
Det er derfor av stor viktighet at vi diskuterer dette nøye på 
årsmøtet og blir enige om en måte å gjøre dette på som 
gavner medlemsbedriftene.

NL har fått henvendelser om innholdet i Lov om elektronisk 
kommunikasjon(ekomloven). Dette blir også et tema på 
årsmøtet.

Vi sees på årsmøtet i Ålesund 26.april!

Knut Kildahl

Knut	KildaHl,
FoRMANN

Leder
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Drøyt 400 deltakere
22 utstillere 
24 kurs

Dette er De tørre fakta for årets LåsesmeDtreff.
Som vanlig sto faget i fokus under hele treffet. Det er mye som 
tilbys utover produkter og nyheter. Men mot slutten av messen 
lørdag ble det løsnet litt på snippen da ølkranene ble åpnet.  
Derfra og ut lesket bransjen seg i muntert selskap hvor man også 
- tradisjonen tro - ble servert litt fingermat av ymse slag rundt 
forbi. Det er det gode humør som først og fremst kjennetegner 
messen og deres deltakere.  

Her kan du se bildene fra messen - med noggo attåt. 

årets messe
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Bravo W-Max
 
Markedets beste halvautomatiske nøkkelfilemaskin, 

For kopiering  
av d12 nøkler 
   4-sidige bakker
   Hardmetallfres
   Autostart
   Patentert    
   hurtigvendende             
   bakker med 
   friksjonsgrep

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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massivt 
kurstilbud
tekst Og FOtO: geIR OLseN

Kursaktiviteten er noe av det mest sentrale under Låsesmedtref-
fene. I år var det lagt opp til i alt 24 kurs innenfor en rekke temaer. 
Ni av kursene var leverandørkurs og 15 var NL kurs.
- Vi tilbød både velkjente og nye kurs. Nytt denne gang var Befa-
ringsteknikk og Samordnet Kommunikasjon, forteller Anne Line M. 
Sagbakken.

Deltagelsen er på et stigende nivå, med hele 100 flere kursdelta-
gelser i år sammenlignet med i fjor. Den økningen er vi veldig for-
nøyd med, men det er mer kapasitet og vi ser gjerne at enda flere 
setter av tid for å skolere opp ansatte i forbindelse med treffet. Det 
er mulighet for å være med på tre forskjellige NL kurs i tillegg til et 
leverandørkurs i løpet av helgen, dermed bør man gripe sjansen, 
når man først er her. En av fordelene med å delta på kurs, er jo at 
man møter “likesinnede” og kan drive faglig utveksling mens man 
sitter på skolebenken, sier Anne Line M. Sagbakken.  

Mange av kursholderne kommer fra leverandørene og NL med-
lemsfirmaer og burde være kjente fjes for de fleste i bransjen. 
Enkelte av kursene kjøres med eksterne kursholdere.
For ordens skyld nevner vi kursene som ble tilbudt denne gang:

- FG-regler og forskrifter
- Åpningsteknikk
- Lederkurs - foredrag om hersketeknikker og grensesetting
- Låsundersøkelse
- Dirking av sylinderlås
- Grunnkurs kombinasjonslås
- Safeåpning for viderekomne
- Lederkurs - salg og marked
- Grunnkurs låssystemer
- Grunnkurs elektro
- Samordnet kommunikasjon
- Universell Utforming

- Nettverk- og datakommunikasjon
- Grunnkurs kameraovervåking
- Befaringsteknikk

Kursene gikk gjennom hele helgen, med start fredag. 
- Det er intense dager. Og man trenger selvfølgelig ikke være med 
på tre kurs. Men noe bør man klare å sette av tid til i løpet av 
dagene man er her, sier Sagbakken videre. 
Bjørn Harald Hagen fra KABA var en av instruktørene i åpnings-
teknikk. Da vi var innom var han i full gang med å rettlede herrene 
i å borre og dirke låskasser. Kurslokalet inneholdt en rekke reme-
dier låsesmedene fikk gyve løs på. 
I rommet ved siden av ble det snurret film da vi var innom. Låse-
smedens sjarmoffensiv for å få lærlinger inn i bransjen var satt på 
for å peppe opp deltagerne. Filmen lot til å virke. Foredragsholder 
Kjetil Byman nøt full oppmerksomhet da han dro i gang kurset i 
befaringsteknikk for låsesmeder. 

BEFARINGSTEKNIKK: 
Kjetil Byman hadde omkring 25 i salen da han holdt kurs i befaringsteknikk for låsesmeder.

BLI BEDRE: 
Stefan Sjøberg følger interessert med mens Bengt Gerhardsen 
fikler i vei på låsen foran seg. 

ÅPNINGSTEKNIKK: Håkon Jørgensen borrer ivei under kyndig 
veiledning av kursholder Bjørn Harald Hagen fra Kaba. 
Bak sitter andre deltagere opptatt med diverse låser. 
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tekst Og FOtO: geIR OLseN

Jubileumsmiddagen under årets Låsesmedtreff ble en 25-åring 
verdig. Ikke minst da Truls Svendsen - i “full body” - entret scenen 
til rytmene fra Beyonce´s låt Single Ladies. Da steg stemningen til 
nye høyder. 
Oh, oh, oh, ljomet det fra scenen der folkekjære Truls, akkompag-
nert av to noe yndigere kvinner, vrikket og vred seg foran de vel 
400 som så ut til å nyte både maten og showet i fulle drag. 
Beyonce-forestillingen satte dermed punktum for en meget vellyk-
ket aften. 

GoDe råD
Før dette hadde publikum fått en god leksjon fra Truls Svendsens 
alterego, den universelle ekspertkonsulenten Trym Sverdrupsen.
Sverdrupsen fortalte villig vekk om hvordan en låsesmedbedrift 
burde drives. Hva som var viktig å legge vekt på og hvilke forskrif-
ter som burde følges. Og ikke...
Nerden formidlet med stort engasjement, og ga villig vekk tips om 
hvilke trender som vil være aktuelle for låsesmedbransjen frem-
over. Kummpetanse, Kumminikasjon og Kjærlighet var sentrale 
begreper i så måte.  
Og slik holdt han på til selskapets store fornøyelse. 

mIN smUkke NaVLe
Et annet høydepunkt var da han fikk “lurt” foreningens Anne Line 
M. Sagbakken opp på scenen.
- Dæven, du æ fin, sa han og virket oppriktig forfjamset da hun 

entret podiet i flott aftenkjole. Han var ikke like elegant.
I helsetrøye og boxer bød han seg frem i all sin hjelpeløshet, før 
han avsluttet med følgende dikt. Som vi trygt kan si kom rett fra 
magen: 

Kjære Anne Line
 
Du er kul, du er røff
Du er innmari tøff.
 
Du er snill, du er øm
Du er innmari skjønn.
 
Du er herlig du er god, du fortjener masse heder.
Takk og pris at du jobber i Foreningen Norske Låsesmeder.

Underveis ble det også premiering av den årlige Leverandør-
konkurransen. 
Pål Aulesjord fra Kaba MU ledet an uttrekningen av vinnerne.  Og 
det var Hilde-Britt Berstad fra Stryn Låsservice som stakk av med 
førstepremien på hele 11 000 kroner.
- Skal vi reise en tur?, inviterte hun med sitt bredeste smil til Truls 
Svendsen som sto for utdeling av premiene. 
Andrepremie - en iPad- gikk til Håkon Jørgensen fra Låsservice 
Harstad, mens tredjepremien - Samsung nettbrett - gikk til Joakim 
Sollien fra Ingeborg Beslag & Låssystemer. 

25 års jubileum 

feiret med stil
(...og stil fru Blom...)

HALLELUJA: Stemningen var til tider ekstatisk under jubileums banketten. Her holder man hender på oppfordring fra kveldens konferansier Truls Svendsen. 
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HALLELUJA: Stemningen var til tider ekstatisk under jubileums banketten. Her holder man hender på oppfordring fra kveldens konferansier Truls Svendsen. 

WOW!: Og for en avslutning det ble da Truls dro Beyonce´s 
Single Ladies fra scenen. 

400 TIL BORDS: Det var folksomt rundt bordene under festmiddagen lørdag. 

NAVLELO: En navlebeskuende 
Truls Svendsen klarte å lire av 
seg et flott dikt til Anne Line M. 
Sagbakken på scenen. 

VILLE PÅ TUR - ALDRI SUR: - Vil du bli med på tur, sa vinneren i leverandørkonkurransen Hilde-Britt Berstad da Truls Svendsen 
overrakte førstepremien på 11 000 kroner. Bak står Håkon Jørgensen og Joakim Sollien som fikk andre- og tredjepremie. 

TRULS ALTER EGO: Trym Sverdrupsen hadde mange gode råd å gi. 

01.2014 / 11



GEZE Norge | Industrivegen 34B | NO-2072 Dal | Tel. +47 63 95 72 00 | E-Mail: norge.se@geze.com | www.geze.no

Dørteknikk | Automatiske Dørsystemer | Glassystemer | Vindusteknikk og brannventilasjon | Sikkerhetsteknikk

AUTOMATISKE 
DØRSYSTEMER

GEZE ECturn
ECturn er en diskret og elegant elektromekanisk dør-
åpner for slagdører. Den er elektrisk drevet og er meget 
støysvak, nærmest lydløs.

Med sitt elegante design er ECturn den ideelle løsning 
til innvendige dører uten brannkrav i f. eks. sykehus, 
handikapboliger, pleiehjem og boliger for bevegelses-
hemmede.

GEZE Slimdrive EMD-F
Slimdrive EMD-F elektromekanisk døråpner for slagdører. 
De kompakte innbygningsmålene gjør det mulig å benyt-
te Slimdrive EMD-F på stort sett alle typer dører.

EMD-F er velegnet til bruk på store og små dører – både 
innerdører og ytterdører.  Alle funksjoner er integrert i 
elektronikken og den innbygde lukkefjæren sikrer at den 
kan benyttes til branndører.

GEZE TSA 160 NT
TSA 160 NT er en elektrohydraulisk døråpner som åpner 
med motorkraft og lukker mekanisk med hjelp av hydrau-
lisk dempet fjær. 

TSA 160 NT kan benyttes til høgre – og venstrehengslede 
dører. Foruten åpningshastigheten kan også lukkekraften 
og lukkehastigheten innstilles trinnløst. Endeslag regule-
res med en ventil. Den automatiske slagdørautomatikken 
TSA 160 NT er konstruert for dørbredder opp til 1400 mm. 
Fås også med tandemløsning. 

� Innbyggingshøyde på kun 6 cm
� En modell for alle monteringsmåter
� Innvendige dører opp til 120 kg uten brannkrav

� Dørbredde opp til 1100 mm 
� Høgre – og venstrehengslede dører
� 1 – fløyet dør

PRODUKTEGENSKAPER:

PRODUKTEGENSKAPER:

� Innbygningshøyde på kun 7 cm
� En modell for alle monteringsmåter
� Dørvekt opp til 230 kg

� Dørbredde opp til 1400 mm 
� Ekstremt støysvak
� Godkjent for branndører

� Innerdører og ytterdører
� Høgre - og venstrehengslede dører
� Dørvekt opp til 250 kg

� Dørbredder opp til 1400 mm 
� Elektrohydraulisk hold åpen funksjon
� Godkjent for branndører     

PRODUKTEGENSKAPER:
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Lærevillig låsesmed
tekst Og FOtO: geIR OLseN

På rekordtid har André gjort unna Svennebrev og Mesterbrev. Ved 
siden av jobben som låsesmed hos Låsservice avd. Eiendomssik-
ring i Oslo, er han nå i gang med utdanning som faglærer. Målet er 
å kunne være med å bidra under lærlingeutdannelsen i Steinkjer. 

André er 26 år. 

LÆreVILLIG
- Han leser det han kommer over han, sier sjefen sjøl, Knut Kildahl 
- som har latt seg imponere over unggutten. 
Det var litt tilfeldig at han havnet i Eiendomssikring.
- Jeg har jo hatt interesse for faget helt siden ungdomsskolen 
egentlig. Har alltid vært interessert i nøkler og det ansvaret det 
medfører.  

Og etter fullført VK1 ved Ås videregående skole sto lærlingetiden 
for tur.
- Det var ganske tilfeldig at jeg endte opp hos Knut & co. Men 
jeg leste på nettet at Christian Ringnes hadde blitt nordisk 
mester for lærlinger. Dermed tenkte jeg at dette var et bra sted å 
være, sier han. 

På rekorDtID
Etter avlagt svenneprøve i 2007, tok han NL-prøven i 2009.
Men han var ikke lei skolebenken, og i 2010 fikk han mesterbrevet. 
- Jeg kunne ikke tenke meg noe annet å jobbe med, sier han. 
- Hva med bartender?
- He he. Nei - det var vel mer en feriegreie, smiler han. 

VIL BIDra
André ser lyst på bransjens fremtid.
- Det skjer jo så mye interessant, som gjør yrket enda mer spennende. 

Hva tenker du videre om din egen karriere?
- Nå holder jeg på med yrkesfaglærer studiet. For å få mer kunn-
skap om hvordan man driver opplæring. Tanken er at jeg ønsker å 
være med under utdanningen av våre lærlinger i Steinkjer, avslut-
ter den driftige 26-åringen. 
- Vi er klar for å gi slipp på han til dette formålet vi, sier Knut Kil-
dahl. Vi håper jo at andre skal få nytte av dette. Og at vi med det 
beviser at vi mener alvor når vi selv sørger for å bidra til utdanning 
og fokus mot lærlingene våre, sier Kildahl. 

André Eldor er ikke helt som andre låsesmeder. I tillegg til utdanning som barkeeper, 
kan han også svinge “screwdriveren” på skikkelig vis, som utdannet låsesmed. 

VIL LÆRE ANDRE: André Eldor har gjort unna både svennebrev og mesterbrev. Ved siden av jobben 
som låsesmed gjør han nå unna studier for å bli yrkesfaglærer. 
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Låsesmedene med lærlingeoffensiv
- Lovende interesse 
på utdanningsmessa
tekst Og FOtO: geIR OLseN

Det ble folksomt på standen til Foreningen Norske Låsesmeder 
under utdanningsmessen i Oslo. 
- Jeg tror vi må ha delt ut over femhundre brosjyrer, forteller Knut 
Kildahl. 
Blant de besøkende fant man en tyve-tretti som signaliserte at de 
allerede hadde bestemt seg for å bli låsesmeder. 
- Det er jo veldig oppløftende. Og så får vi håpe at så mange som 
mulig kommer seg gjennom nåløyet med uttømmende politiattest 
og plettfri vandel, sier Kildahl. 

mYe å VeLGe
Sammen med gode kolleger var han til stede da messen ble 
avholdt i Oslo Spektrum over to dager i februar. 
Flere tusen håpefulle på jakt etter utdanning besøkte messen. 
Denne gang var det ungdom og unge voksne fra den sørlige delen 

av Østlandet som fikk gjøre seg litt bedre kjent med studietilbudene 
til de omkring 200 studiestedene som var representert på messen. 
Det var mye å velge blant for de håpefulle som står i startgropen 
for studier og utdanning. Messen var rikt representert med alt fra 
Politihøgskolen - via Forsvaret - til en rekke engelske universiteter 
som viste seg frem.  

- Så vidt jeg fikk med meg var vi de eneste innen yrkesfag som var 
tilstede på denne messen, forteller Knut Kildahl videre.
Det er forøvrig første gang foreningen var representert på denne 
messen. 
Foreningen er som kjent på offensiven med mål om å få opp 
rekrutteringen til bransjen. Tidligere i vinter var de representert på 
en lignende utdanningsmesse på Lillestrøm. Og til høsten vil de bli å 
finne på YoU-messen i Oslo. YoU = Yrkes og Utdanningsmessen. 

MANGE OM BEINET: Det var mange utstillere. Men Låsesmedene var den eneste innen yrkesfag under utdanningsmessen i Spektrum. 
Som man ser på bildet florerer det med tilbud. Både fra norske og utenlandske studiesteder. 
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Den er for elever fra 10.trinn i Osloskolen, deres foresatte og 
andre som vil vite mer om videregående opplæring og derved et 
yngre publikum enn de som besøkte Spektrum nå sist. 
 
På standen fant vi også nyutdannede låsesmed Daniel Sørlie 
Treider (20) og mer erfarne André Eldor, som også har mesterbrev. 
Eldor er nå i full gang med utdannelse som faglærer. Målet er å 
kunne bidra i fagene i undervisningen for låsesmed- lærlingene på 
Steinkjer Videregående skole.  

23 år gamle Martin Hammervold fra Trondheim var en av de 
interesserte som stakk bortom for å slå av en prat. Over en Yale 
Doorman gled praten lett med låsesmed Daniel Sørlie Treider. 
Trønderen hadde litt peiling, og prøvde å sette fast Daniel i pro-
duktkunnskap vedrørende Yale produktet. 
Daniel parerte glimrende, og den relativt nyutdannede låsesmeden 
fikk bekreftet at han kan sitt fag. 

- Det passer mine interesser, så dette kan være et interessant yrke 
for meg, svarte Hammervold da vi spurte om hvorfor han stoppet 
ved standen. 

- Mange er nok i den situasjon at de ikke vet noe særlig om hva 
vårt yrke går ut på, sier Knut Kildahl. 
Hva lurer de på?
- Det som går igjen er i første rekke rettet mot selve utdannin-
gen. Hvordan den forløper, og hva slags fag man skal igjennom, 
og slike ting, svarer Kildahl, som etter denne messen er relativt 
optimistisk med tanke på at man nå for alvor skal få opp igjen 
søkermassen. 
Ikke minst på grunn av reklamefilmen som er laget. 
- Nå er det nesten 130 000 visninger på Youtube. Det er jo veldig 
oppløftende, avslutter styreformannen i foreningen. 

VISTE SEG FREM: Foreningen Norske Låsesmeder var en av omkring 200 som viste seg frem under 
utdanningsmessen i Oslo Spektrum i februar. Her er låsesmed Daniel Sørlie Treider i prat med 23 år gamle 
Martin Hammervold fra Trondheim som stakk bortom låsesmedene for å slå av en prat om yrket. 

REPRESENTERTE: André Eldor og Daniel Sørlie Treider var med og 
gjorde sine hoser grønne for potensielle nye låsesmeder. 
Her poserer de blidt på foreningens stand. 

PAS Card AS 

Strandveien 55 

1326 Lysaker 

Tlf. 67 11 90 00 

post@pascard.no 

www.pascard.no

Suveren  
lasergravering!
Bakelitt Pro leveres med Mifare Classic, Mifare Desfire og 
EM. Brikken gir et helt annet resultat ved lasergravering 
sammenlignet med tradisjonelle bakelittbrikker.

Bakelitt Pro er kun 3 mm tykk og gir en holdbar, 
skarp og tydelig gravering.

Ta kontakt i dag for en prøve!

Vår BESTEkvalitet
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Han har ledet det tyngste 

løftet for trioving
tekst Og FOtO: geIR OLseN

TrioVing direktør Leif Lippestad (50) lener seg ikke tilbake for å se 
på tidligere suksesser. Han sitter fremoverlent. Og ser fremover. 
Det må til når jobben er å lede bedriften inn i nye tider mener han. 

I løpet av drøyt tre år har han ledet omkring 200 ansatte ved Trio-
Ving gjennom tidenes omstilling. 
Fabrikken i Moss er historie. Salgsselskapet på Ski er det nye 
TrioVing. 

mer sYNLIG
- Min jobb var å endre en produksjonsfabrikk til et markedsorien-
tert salgsselskap, sier hovedpersonen selv.
Det er ikke sikkert alle var like begeistret for hva som ventet, da 
han høsten2010 tok plass i førersetet hos TrioVing. 
Lippestad kom da fra Konica Minolta, hvor man hadde vært gjen-
nom en lignende prosess. 
- Jeg hadde det egentlig veldig bra der, men etterhvert ble fristel-
sen for stor, sier direktøren som også har fortid fra sikkerhetssel-
skapet G4S.
Det første han lovte var å gjøre TrioVing mer synlige. 

rett På sak 
Og mange hevet nok øyenbrynene - noen hakk - da han under ett 
år senere forkynte at eiendommen  skulle selges og virksomheten 
flyttes fra Moss. 
- Det var nødvendig. Jeg var veldig klar over at dette medførte 
noe endring i livene for mange mennesker. Men denne beslutnin-
gen var viktig og riktig for TrioVing. Det tror jeg de fleste er enige 
med meg i idag, sier han. 

I to omganger ble eiendomsmassen til tradisjonsbedriftene i Moss 
avhendet.  Det innkasserte tilsammen 155 millioner til eieren Assa 
Abloy. Og bedriften var for alvor på flyttefot - vekk fra Moss. 
Etter flere tiår  med to store avdelinger, i Moss og Oslo, flytter de 
nå alt inn under samme tak. Går alt etter planen, og det gjør det 
vel, skal de være på plass i nye moderne lokaler i Ski kommune i 
mai. Ski er lokalisert omtrent midt mellom Moss og Oslo. 

Over et par smørbrød på møterom Trio i Oslo forteller han om 
jobben som er gjort, og som fortsatt gjøres, for at TrioVing skal stå 
best rustet for fremtiden.  

SKAL VIDERE: Leif Lippestad har ledet TrioVing gjennom tidenes omstilling. Nå skal han løfte bedriften ytterligere.

“Vilje til fornying, 
og kraft til å 
gjennomføre 
er det viktigste”. 
Adm.dir. Leif Lippestad.
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Postkassesystemer til ethvert behov - valget er ditt!

Stansefabrikken Products AS
Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.postkasse.no

Sandbergline ROBUST
Norges desidert mest benyttede postkasse i blokker og bygårder!

Dansk design
Tidløst med flere funksjoner. Finn postkassen som kler deg og huset ditt!

må orke å LeDe sNUoPerasJoN
- Jeg var jo klar over at det kunne bli utfordrende da jeg etter noe 
tids overveielse takket ja til jobben som Assa Abloy stadig maste 
om, smiler han.   
Lippestad har erfaring i å lede selskaper gjennom omstilling. 
- Jeg har kommet inn i flere selskaper som tidligere har hatt 
suksess men som så har havnet i litt roligere farvann, for å si 
det sånn. Jeg har egentlig brukt mye av samme oppskrift hos 
TrioVing.  
- Hvordan?
Dette var en prosess som begynte med den øverste ledelsen. 
Man må finne ledere som orker å være med på snuoperasjonen. 
Disse må se fremover og være fokusert på det kommende marke-
det. Ikke det som var, sier han.  
Hvordan fikk du de med deg?
- Noen var selvfølgelig skeptiske. Men etterhvert klarte jeg å 

overbevise, og de forsto at de beslutningene som ble tatt førte 
oss i ny og riktig retning i forhold til kundenes behov. Jeg er veldig 
takknemlig for at ledelse og ansatte har tatt utfordringen og løftet i 
flokk. Det er malm i denne gjengen, svarer han.  
Ifølge Lippestad var allerede mye gjort. Utflagging og nedbeman-
ning  var i gang da han kom inn i bildet. 
- Den delen var godt i gang. I årene 2008 til 2013 flyttet de ut, og 
bygde opp ny produksjon i fabrikker i Tsjekkia, Romania og Kina. I 
dag teller bedriften i Norge 170 ansatte. I 2010 var det 210. 
- Vi ser at vi nok vil beholde mer produksjon i nærområdet. Altså i 
Øst-Europa. At det er lavkostland betyr ikke at det er dårlig. Heller 
tvert imot. Vi har ny og moderne produksjonspark, påpeker Lip-
pestad.

UtforDrINGer
Han legger heller ikke skjul på at det har vært utfordringer underveis. 
Ikke minst da lokalavisen – rett etter han begynte, på Lippestads 
vegne påpekte at bedriften var rotfast i byen. 
“Lippestad forsikrer at bedriften er rotfast i Moss. I tillegg til å være 
TrioVings hovedkontor i Norge, har man nå også flyttet Oslo-lage-
ret til Moss, og foretatt flere nyansettelser”, skrev avisen. 
Lippestad trekker på smilebåndet da vi konfronterer han med 
utsagnet. 
- Det var journalistens vinkling, mange av de ordene sa jeg aldri, 
dessuten var den artikkelen fra en tid før både analysen var gjen-
nomført og beslutningen om å flytte fattet, påstår han. 

sUksess
Om han vil eller ikke; I dag kan de - ikke lene seg tilbake - men 
om ikke annet kan de se seg tilbake, og konstatere at mye riktig 
må ha blitt gjort.  
- Vi er mer effektive, og tjener mer penger.. .- Vi har forbedret 
leveringsevnen dramatisk de siste årene. Kundene kjøper mer av 
oss. Og vi tror vi har tatt markedsandeler. Jeg har vondt for å tro 
at markedet har vokst proporsjonalt med oss, sier Lippestad. 
Av produktene som har vært med på å gjøre de mer synlige drar 
han frem Yale Doorman. Den elektroniske boliglåsen forteller mye 
om at bedriften er i en ny tid. 
- Den er nesten blitt et symbol, sier Lippestad. 

fakta: 
Leif Lippestad (50) - Administrerende direktør i TrioVing. 
Gift med Marit, to barn. 
Bor på Nordstrand i Oslo. 
TrioVing omsatte for 510 millioner kroner i 2013. 
170 ansatte. 
TrioVing flytter til Ski kommune i mai 2014. 

SER IKKE BAKOVER: Det er ikke ofte Leif Lippestad ser seg 
tilbake. Kan hende han smiler fornøyd på dette bildet fordi han 
snart skal flytte kontoret til Ski, og med dét sette punktum for 
TrioVings flytteprosess. 
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Få bedre oversikt 
         over dine bestillinger!

PAS Card AS • Strandveien 55 • 1326 Lysaker • Tlf. +47 67 11 90 00 • post@pascard.no • www.pascard.no

    SVERIGE Stockholm Huskvarna Gøteborg Malmø|  DANMARK København Århus |  NORGE Oslo

Vår webbaserte bestillingsportal er under stadig utvikling og antall kunder har passert 25 000! PAS Online 

forenkler bestillingsrutiner både for deg og dine kunder. Bestill ID- og adgangskort, nøkkelbrikker og 

tilbehør online. Enkelt og effektivt! PAS Online kan integreres mot eksisterende CRM- og ERP-system og 

kan tilpasses med bedriftens egen profil. Ta kontakt i dag for en demonstrasjon!
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Opplysninger

låsesmeden as
Start Bestill Nyheter Kontakt 

PAS Online
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låsesmeden as

Bestill 
fra dinegen portal

Kontakt oss for mer infoTlf 67 11 90 00

Enkelt og sikkert.*

Adgangs- og ID-produkter med 
bedriftens egen profil, gjerne 
lasergravert, tilpasset deres  
adgangssystem.

Profilerte
produkter

Portalen gir full oversikt over 
dine bestillinger. Ved behov for 
nivåinndelt bestilling finnes en 
egen godkjenningsportal. For 
økt sikkerhet i offentlig sektor og 
større virksomheter.

Enkel og sikker
administrasjon Dine kunder kan bestille direkte 

fra din hjemmeside – uten  
PAS Card profilering. Produktene 
leveres i nøytral pakke, evt. med 
din bedrifts logo.

iFrame-løsning

* HTTPS-kryptert, testet av Säpo (Svenske sikkerhetstjenesten)
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BranSjenytt

Nye ledere i Låsservice stavanger og Harstad

Terje Karoliussen er ny leder i 
Låsservice Harstad.  
Begge har lang fartstid i 
bransjen.

Stig Falk har begynt som 
ny leder i Låsservice Mellon 
Stavanger. 

Rune Hessevik har tatt 
fagbrev i låsesmedfaget.
Han jobber som montør i 
Stryn Låsservice AS.

Ny daglig leder i teletec Connect as 
Teletec Connect har ansatt ny sjef i Norge. 
Mannen som i fremtiden skal lede Gaselle- 
bedriften, har de siste årene jobbet med høy-
sikkerhet.

Teletec Connect har i Norge hatt god vekst de 
siste årene. Virksomheten selger kameraovervå-
kingsutstyr, alarmer og adgangskontroll.

– Espen Thorgersen har startet opp som daglig 
leder for Teletec Connect i Norge. Han tiltrådte 
stillingen 02.01.2014. Han har bakgrunn fra 
elektrobransjen hvor han startet sin karriere på 
midten av 80-tallet. Han etablerte Thorgersen og 
Pettersen Elektro AS i 1998. Der fungerte han 

som administrerende direktør frem til 2007. Deretter ble han ansatt som salgssjef 
for høysikkerhetssystemer til storkunder i Hafslund Sikkerhet AS. Fra 2009 har han 
vært salgs- og markedsdirektør i Infratek Sikkerhet AS

- Espen Thorgersen besitter høy kompetanse innen ledelse, og har meget god 
kunnskap om både salgsarbeid mot industrimarkedet og salg av høysikkerhets-
systemer til storkunder. Han vil med sin kunnskap og erfaring fra dette segmentet 
komplettere Teletecs organisasjon på en hensiktsmessig måte. Jeg ser frem til at 
Thorgersen begynner hos oss, og jeg har forventninger til videre vekst i det norske 
markedet med ham som leder, sier konsernsjef Anders Thernström.

- Jeg ser frem til å begynne. Teletec Connect er en sentral aktør i bransjen. De an-
satte representerer en betydelig kompetanse og jeg gleder meg til å jobbe sammen 
med de, sier Espen Thorgersen.

SALTO  
INNOVATV 

ADGANGSKONTROLL 
MORGENDAGENS  
LøSNiNGER

Trådlöst  
Data-on-Card 
Systems uten 
ledninger

my-clay.com

Innovativ
Cloud basert 
Adgangskontroll

www.saltosystems.no 
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FIRMAPRoFIL

alene i steinkjer
...men konkurransen er merkbar likevel
tekst Og FOtO: geIR OLseN

LÅS&SIKRING har avdelinger i Namsos og Steinkjer. Men selv om 
avdelingen på Steinkjer er enerådende i byen - er det hoved bølet i 
Namsos som er storebror. 
Grunnen er at det er flere konkurrenter som sikler på oppdrag i 
Steinkjer-regionen. 
- I Namsos er det litt mer fritt frem, tolker vi avdelingsleder Geir Fre-
land - som er ansvarshavende i Steinkjer. 

- Vi er nå blitt igjen alene i butikkmarkedet her etter at Følstad & Jør-
gensen la ned Jernia-butikken i fjor, forteller Freland videre. 
- Så hengelåsene går unna?
- He he. Joda. Men vi merker selvfølgelig at vi har en Biltema butikk 
rett over gaten, smiler den trauste trønderen.     
Selv om Jerniabutikken i den nord-trønderske hovedstaden la ned, er 
det nok av konkurrenter. 
- Vi merker det først og fremst når det gjelder prosjekter, forteller han. 

På fLYttefot
Freland smiler forsiktig når han avslører at bedriften i fjor vår kjøpte 
en bygård. 

Ved nyttår flyttet avdelingen på Steinkjer inn i nye lokaler. 
- Alt var utleid. Men til jul ble det frigjort plass, slik at vi kunne flytte 
inn. Det er greit å få litt mer rom å boltre seg på, sier han. 

YtfYLLer HVeraNDre
De to avdelingene trekker veksler på hverandre. De er rettet mot 
en del prosjekter, og i og med at samtlige er montører er det flere 
som kan ta i et tak der det er behov. 
Det var i 2002 at Ola Viken startet Lås &Sikring i Namsos. For 
tre år siden utvidet de med avdeling i Steinkjer. Geir Freland var 
da ansatt som “vanlig” låsesmed, men ble med på flyttelasset 
sørover, da som ansvarlig for avdelingen i sør.  

ALENE: Lås&Sikrings avdeling på Steinkjer er blitt igjen alene etter at Jernia butikken ble nedlagt. 
Men Geir Freland merker likevel konkurransen. 
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d12 Artkeys!
 

Nå kan du også få d12-emner med 
de populære motivene.  

Hvorfor ikke satste på et flott 
stativ i tillegg?

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

FIRMAPRoFIL

Siden har de økt jevnt og trutt. En del betydelige oppdrag kan 
de se tilbake på. Og da Låsesmeden var innom var de i gang 
med å rette fokus mot ombyggingen av Mosvik skole. Skolen der 
Petter Northug jr. har trødd sine barnesko- og ski, er moden for 
modernisering. Og der er Lås &Sikring med. Der skal de levere og 
montere komplette låser og beslag på hele skolen. 
- Omkring 14 dagers arbeid, konstaterer Freland. 

Lås &Sikring sysselsetter sju personer. Fire i Namsos og resten 
ved avdelingen i Steinkjer - som ligger én times kjøring unna. For 
de som ikke er stive i geografi: Steinkjer ligger innerst i Trond-
heimsfjorden. Og altså sør for DDE-byen Namsos. 
Lås &Sikring dekker området fra Nordland i nord til langt ned mot 
Trondheim. 
- Men vi merker det strammer seg til med konkurranse dess len-
ger sør vi beveger oss, sier Freland.
- Men konkurranse er sunt. Det skjerper oss. 
-Hvordan?
Han smiler lurt.
- Vi må være skjerpet på pris. Og mer fokus på service. Vi gir 
bedre service, konkluderer han. 

LeVerer tIL Det offeNtLIGe
Siden Steinkjer er hovedstaden i Nord-Trøndelag fylke er det en 
del større offentlige instanser på stedet. Dette gjør Lås &Sikring 
seg god nytte av. 
- Blant våre større kunder er det jo en del fra det offentlige. 
Og det er ikke til å legge skjul på at en betydelig del av vår omset-
ning kommer gjennom serviceavtaler. Men dette skyldes jo selvføl-
gelig at vi har tilhold i Steinkjer og dermed er leveringsdyktige på 
kort varsel, sier Freland.

- Har dere merket noen dreining i etterspørsel den siste tiden?
- Ja. TEK 10 har jo ført til økning i etterspørselen etter automa-
tiske dørpumper.  Det offentlige ønsker jo å gå foran som et godt 
eksempel, og dermed er det jo merkbar økning på akkurat det 
området, avslutter Freland. 

GOD SERVICE: Avdelings leder Geir Freland hjelper kunde 
Marit Fjerstad med dørhåndtak inne i butikken i Steinkjer. 
Bak står kollega Rolf Oldren i telefonen.

NYE LOKALER: Ved juletider flyttet Lås&Sikring hit til nye 
lokaler i Steinkjer. 
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prOduKtnytt

Rømningsdørterminal
  Hensikten med produktet er visuelt å markere en rømningsdør, 

og åpne den i en nødssituasjon ved hjelp av en knapp dersom 
døren er låst.

Døren vil alltid åpne når forsyningsspenningen faller bort
  EDO-100 overvåker spenningen og vil alltid åpne døren i en 

rømningssituasjon
  EDO-100 har innebygget batteribackup som sørger for forlen-

get drift av øvrige funksjoner ved strømtap. Et grønt bakgrunns-
lys i den ytre rammen vil starte og pulsere for å gi melding om 
manglende forsyningsspenning. Det er også innebygget redun-
dans for å sikre produktets funksjoner i en nødsituasjon.

Eksternt signal fra brannalarm eller adgangs- kontroll-
systemer
  Døren kan åpnes ved hjelp av eksterne signaler når disse er 

koblet til EDO-100.
 Justerbar tidsforsinkelse før åpning til ulåst stilling (0-10 sek).
 Tidsforsinkelsen kan enkelt justeres ved hjelp av dreiebryter.
Innebygget sabotasjebryter
  Enkel å identifisere ved hjelp av lyssignaler.
  EDO-100 avgir et grønt bakgrunnslys i ytre ramme, et rødt lys i 

selve nød knappen og et grønt lys i rømningssymbolet som er 
enkelt å se både i dagslys og i mørket. EDO-100 har inne-
bygget sabotasjebryter for varsling ved uautorisert åpning av 
boksen.

Innebygget sirene
  En akustisk alarm vil varsle både i en nødsituasjon og ved sabo-

tasje av boksen.
Enkel å installere - moderne design
  EDO-100 har samme design og benytter samme bunnplate 

som øvrige KABA lesere.
Vedlikehold og selvtest ved hjelp av et RFID vaktmesterkort
 Enkelt å nullstille alarmer samt få system-status.
  Enkelt å foreta periodisk funksjonstest av systemet og dør miljøet.
 Innebygget RFID leser for bruk av Mifare brukermedier.
  EDO-100 er også en standalone RFID leser som tillater whitelist 

programmering i henhold til KABA sin tradisjonelle A/B struktur.
 Forventet lansering er sommeren 2014. 
 www.kaba.no

eDo-100 Nyhet fra kaba 
møller Undall

Friedland ringeklokkerFriedland ringeklokker
- trådløse ringeklokker
- kablede ringeklokker
- trykknapper
- ringetrafo

Be om prisliste og katalog i dag. 
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TrioVing Pando™ Secure
like enkelt å bytte  
kortteknologi som  
farge på dekselet.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

TrioVing Pando™ Secure; gir tilgang til de 
siste kortteknologiene og støtter MIFARE 
Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1, 
iCLASS og SEOS.

Oppdag den slanke og rene formen med 
mulighet for å velge farge på dekselet. 
Den enkle installasjonen gjør  
monteringen til en fornøyelse.

TrioVing Pando™ Secure kan håndtere to 
forskjellige kortteknologier samtidig, og 
er tatt fram for å kunne lese både kort og 
brikker med optimal leseavstand. 
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

• Støtte for 13,56Mhz leserteknologier, MIFARE Classic,  
MIFARE Plus, DESFire, iCLASS og SEOS

• To forskjellige kortteknologier kan benyttes samtidig

• Belyst tastatur, taster av rustfritt stål

TrioVing Pando™ Secure
like enkelt å bytte  
kortteknologi som  
farge på dekselet.

prOduKtnytt

TOSIBOX er først i verden med en løsning for sikker forbindelse 
basert på en fysisk nøkkel (Tosibox Key) og lås (Tosibox Lock). 
Enhetene har en fjerntilkoblingsmetode som revolusjonerer mulig-
heter til å skape forbindelser mellom flere lokasjoner og nettverk 
uavhengig av tilkoblingstype som benyttes. 

Løsningen gjør det mulig for både installatører og sluttbrukere til 
trygt og sikkert koble til enheter som er installert, for eksempel 
adgangskontroll, kamerasystemer, alarmanlegg etc. 

UNIKE EGENSKAPER 
- Igangsetting på 5 minutter 
- Sikker og pålitelig tilkobling 
- Fleksibel og utbyggbar løsning 
- Fungerer pålitelig med alle typer Internett-tilkoblinger

Ta kontakt med Teletec Connect AS for ytterligere informasjon om 
TOSIBOX.

www.teletec.no

tosibox  
- verdens første plug & play enhet for sikker ekstern tilgang
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tradisjonsbærer med
store vyer for fremtiden 
tekst Og FOtO: geIR OLseN

Knapt noen kan vise til like lange tradisjoner i bransjen. 
Men det er fremover de retter blikket. Nå har Finn Clausen Arkivsys-
temer kastet øynene på låsesmedene. De ønsker tettere samar-
beid. 
 
ser mULIGHeter
- Vi mener det er et uforløst potensiale i enda mer bevisst fokus 
for å utnytte ressursen som låsesmeden er. De har kontakt med 
kundene på skallsikring og er allerede en godkjent sikkerhetsle-
verandør hos kunden. Sånt sett er de i en helt unik posisjon til å 
kunne betjene kunder med de beste- og mest riktige sikkerhets 
løsningene. Her ser vi store muligheter fremover, sier administrende 
direktør Dag Tauland entusiastisk.  
Salgssjef Bent Erik Laustsen virker - ikke helt overraskende - å 
være hjertens enig. 
- Vi vil utvikle oss videre og være en total sikkerhetsleverandør. Vi 
ønsker å levere i hele verdikjeden. Dette vil vi gjøre sammen med 
låsesmedene, sier han. For å bevise at det går an viser han til be-
driftens erfaringer fra Sverige. 
- Der er låsesmedene en av våre største salgskanaler når det gjel-

der sikkerhetsprodukter, forteller Laustsen. Bedriften legger heller 
ikke skjul på at de jobber aktivt for å ta en kraftigere posisjon innen 
sikkerhetsmarkedet i detaljhandelen. 
Finn Clausen Arkivsystemer ble forøvrig NL Samarbeidspartner 
høsten 2012. De forventer og ser altså frem til et fruktbart samar-
beid. 
 
LaNG HIstorIe
Bedriften holder til i tidsriktige lokaler på Fyrstikktorget i Oslo. Men 
nede i kjelleren er det minner fra en svunnen tid som møter oss 
idet vi stiger inn i det aller helligste. Verdiskapenes “grand old man” 
Jack Skaftnes møter oss med et fast håndtrykk. På sindig avsle-
pen trønderdialekt forteller han om bedriftens fremste stolthet. Den 
lange fartstiden. Historien. Kunnskapen, systemene- og faget som 
er holdt i hevd. Borte i hjørnet drar han ut en skuff. Gamle bøker 
med sirlig håndskrift forteller om nøyaktighet og systemer.
- Det er ikke så rent sjelden vi får henvendelse fra folk som har kjøpt 
gamle hus eller bygårder her i Oslo-området. De lurer på om vi kan 
hjelpe med låser som er flere hundre år gamle. Enkelte blir nesten 
sjokkert da vi kan fortelle at vi mer enn gjerne vil - og kan - hjelpe 

HELT SJEF UTSIKT: Adm.dir. Dag Tauland og salgsjef Bent Erik Laustsen på møterommet med panoramautsikt utover Oslo by og fjord. 
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tradisjonsbærer med
store vyer for fremtiden 

de, sier Jack og viser bøker med nedtegninger som går helt tilbake 
til midten på 1800-tallet. 
- Dette skiller oss fra konkurrentene. Foruten kompetanse besitter vi 
helt spesiell historikk og erfaring, sier Tauland. 
 
Bedriftens eget varemerke - Fossafe - har sine røtter tilbake til 
denne tiden. Da også under navnet APEFO. Viig & Wraalsen er 
også kjente varemerker som stammer fra denne bedriften. 
- Vi er en av de med lengst fartstid innen sikkerhet. Helt fra 
1870-årene produserte de verdiskap og hvelvdører til så vel Norges 
Bank som andre banker. 
Produksjonen holdt de på med i egne lokaler i Oslo helt frem til 
for 25 år siden. Samtidig som de byttet navn til Fossafe, flyttet de 
produksjonen til Lindås på Vestlandet.  For fem år siden la de ned 
der, og flyttet produksjonen ut av Norge til Slovakia.
- Det er sånn det er blitt, forteller direktør Tauland.  
 
UtVIkLING I tIDeN
- Bransjen vår har ikke alltid vært like gode på nytenkning og inno-
vasjon, sier Tauland. Som nå mener at – i hvert fall de - har tatt et 
kraftig steg i riktig retning.  
Og det er innen verdi- og pengehåndtering. 
- Vi kjører nå et prosjekt sammen med TIDE-busselskap. Det går på 
å ha kontroll på deponering fra sjåførene, online måling av penge-
beløpene og fyllingsgraden i deponeringsenhetene etc. I dag kan vi 
levere sikre oppbevaringsløsninger som forteller hvor mye penger 
som er tatt inn, som igjen gjør at man vet når det er optimalt å 
tømme verdioppbevaringen.  
- Det har jo lite for seg å tømme et nesten tomt skap. I tillegg er 
løsningene nå ansett som så sikre, at beløpet faktisk er rentebæ-
rende fra det kommer inn i verdiskapet. Man trenger altså ikke bære 
pengene over dørstokken til banken for å få renter på omsetningen, 
forteller Tauland - om en av løsningene de jobber med for fremtiden. 

 
 
 
 

 

Dette er fINN CLaUseN:
Bedriften har røtter tilbake til 1870-tallet. Og regnes 
med det som en av de eldste i landet, innen sikkerhet. 
 
16. ansatte og 40 mill. i omsetning - inkludert 6.mill i 
Sverige. 
 
Finn Clausen AS ble etablert i 1953 og har siden vært 
leverandør til kontormarkedet i Norge. Med bank, 
forsikring, stat og kommune som viktige kunder, har 
selskapet utviklet og tilpasset seg i tråd med endringene 
i markedet.

Finn Clausen Arkivsystemer AS har markedets bredeste 
sortiment innen arkivløsninger, samt et stort utvalg innen 
sikkerhetsløsninger for å dekke kunders behov for sikker 
oppbevaring.

Bedriftens eget varemerke, FOSSAFE, har sine røtter 
tilbake til 1800-tallet, da også under navnet APEFO. 
Arkivskap og brannsikrede arkivskap ble produsert i 
Norge fra 1878.

I tillegg til hovedkontoret i Oslo har det landsdekkende 
forhandlernett. 
 
Finn Clausen AS betjener en rekke tunge aktører som 
blant annet Justisdepartemenet, Forsvaret, Politi og 
sikkerhetstjenster. 

PASSER PÅ PENGER: Salgssjefene Bent Erik Laustsen og Bente Knudsen viser villig frem 
utstillingen i lokalene på Fyrstikktorget i Oslo. 

NØKKELPERSON: Jack Skaftnes er bedriftens fremste 
tradisjonsbærer. I tillegg sørger han for å holde orden på 
nøkler og låser. Jack er vel kjent for mange i bransjen som 
en av de mest brukte innen opplæring og kursing i åpning 
av verdiskap. Eller manipulering, som det heter. 
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Nye medlemmer 17. januar 2014

Mats Leonhardsen og Tore Berg fra Nordland Lås & Sikkerhet AS.
Stig Ø Kartfjord fra Kaba MU Tromsø.
Ola Kristian Sætrang fra Låsservice avd. Haugesund.

Alle 4 tok prøven på Låsesmedtreff på Lillehammer, 
- NLgratulerer og ønsker dere velkommen som medlemmer!

Mats Leonhardsen Stig Ø. KartfjordTore Berg Ola Kristian Sætrang

Marvik har flyttet
I februar kom Marvik på plass i nye lokaler i Hillevåg Nærings-
senter i Stavanger.

De nye lokalene er på snaue 1300 kvm, hvorav 300 er butikk. 
- Vi er kjempeglad for å få mer plass, sier Børge Marvik.

Ombyggingen av lokalene som tidligere rommet båt- og møbel-
forretninger, ble gjort av Marviks egne ansatte.  

På bildene ser vi butikken både ute- og innenfra. Samt de to 
medarbeiderne Iren Idland Omundsen og låssystemansvarlig 
Wenche Lea i systemrommet. 
De nye lokalene ligger omkring fem minutter fra der de holdt til 
tidligere.

Jubilant
NL gratulerer så 
mye med dagen!

Trond Wang
Fylte 60 år 1. februar
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Nye medlemmer 17. januar 2014

Ola Kristian Sætrang

Takk for sist til alle 
deltagere på Låse-
smedtreff i januar. 
Også denne gangen 
var vi ca.420 delta-
gere. Værgudene 
gjorde det litt utfor-
drende å komme frem 
akkurat den helgen 
med “tidenes snøfall”, 
men heldigvis gikk 
det fint selv om noen 
måtte ha litt drahjelp i 
de bratteste bakkene 
opp til hotellet.

Tilbakemeldingene fra medlemmer og samarbeids-
partnere er veldig positive. Vi har også fått inn forslag 
om kurs og annet som vi skal se på i planleggingen 
av neste treff på Lillehammer som blir 15. – 18. januar 
2015.

Det neste nå er årsmøtet i NL i Ålesund helgen 25.- 
27.april og ELF Convention 22.- 25.mai i Firenze. Les 
mer på www.elf2014.com

Som mange av dere sikkert har sett har vi hatt en 
rekrutteringskampanje i vinter med film som Bates 
United har laget og en egen nettside med lett tilgjen-
gelig informasjon for de som ønsker å bli låsesmed. 
Vi har også deltatt på to utdanningsmesser en på 
Lillestrøm og en i Oslo Spektrum. Dere kan lese mer 
om det foran i bladet. I kampanjeperioden på ca. 4 
uker oppnådde vi i underkant av 130 000 visninger av 
filmen på Youtube. Da vi sto på messen i Spektrum var 
det faktisk flere som kommenterte at “det er dere som 
har den filmen – locksmith” så den har i alle fall blitt 
lagt merke til.

NL ønsker å satse mer på rekruttering og det vi ser 
er viktig - er å komme ut til skolene å informere om 
låsesmedfaget. Rådgivere spesielt på ungdomstrinnet 
bør være godt informert, veldig mange tror at om man 
skal velge yrkesfag er det 2 år skole og 2 år lære og 
egentlig lite informasjon om det enkelte fag. Det var 
flere rådgivere innom standen vår både på Lillestrøm 
og i Oslo Spektrum - også fra yrkesskoler som var in-
teressert i mer informasjon. Vi ønsker derfor å bruke litt 
ressurser på å komme ut til skolene å informere om og 
markedsføre faget. Vi ønsker også at medlemsbedrifter 
bidrar aktivt til dette på de lokale skolene. Eiker Lås-
service gjorde dette tidligere i vinter med stor suksess. 
Vi vil få laget noe materiell som vi kan sende ut til de 
bedriftene som ønsker å være med på dette.

Ønsker dere en riktig fin vår!

Anne Line M. Sagbakken

Geir Olsen
Ta gjerne kontakt med 
både tips og hint om 
saker på: geir.olsen@
go–media.no

Hilsen fra administrasjonen Journalist i Låsesmeden

15. – 18. januar 2015
14. – 17. januar 2016

kommende Låsesmedtreff

Våre Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere har valgt å støtte NL for å anerkjenne det aktive arbeid foreningen gjør 
for å fremme interessen for gode fysiske sikringstiltak, og dens opplæring og informasjon til 
sine medlemmer om riktig bruk og montering av utstyr og materiell.
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FInnmaRk
Thermoglass A/S
Betongvn. 1, Pb. 2046, Elvebakken, 
9507 ALTA
Tlf. 78 44 36 80 
Faks: 78 44 36 99
Epost: las@thermoglass.no

TROms
Låsgruppen Tromsø AS
Tromsøysundveien16, 
9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsservice AS avd. Harstad
Mercurveien 6 PB 3006 , 
9498 HARSTAD
Tlf. 77 00 19 20
Faks: 77 00 19 21
Epost: post@laasnor.no

KABA Møller Undall AS avd. Tromsø
Grønnegate 38-46
9008 Tromsø
Tlf. 06866 Faks: 77 75 39 33
Epost: butikk.tromso@kaba.com

nORDlanD
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf. 76948081
Faks: 76948083
Epost: post@hls.no

Låssenteret Bodø AS
Bankgt. 9 PB 1371, 8001 BODØ
Tlf. 75 54 10 10
Faks: 75 54 10 15
Epost: post@laassenteret.no

Lofoten Låsservice as
Havnegata 13
8372  GRAVDAL
Tlf. 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
www. lofotenlås.no

Nordland Lås & og Sikkerhet AS
Midtregate 4 Postboks 528,
8601 MO I RANA
Tlf. 75 15 45 55
Faks: 75 15 45 56
Epost: nls@nls.no

nORD–TRønDElaG
Lås & Sikring AS
Abel Meyersgt. 7, 
7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 68 80 (1)
Faks: 74 21 68 81
Epost: firmapost@laasogsikring.no

P.A. Elektro AS
Asbjørnsensgt 1,7650 VERDAL
Tlf. 74 07 30 40
Faks: 74 07 17 50
Epost: paelektro@vktv.no

Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 
7708 STEINKJER
Tlf. 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
Epost: firmapost@
laasogsikring.no

søR–TRønDElaG
Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 
7884 TRONDHEIM
Tlf. 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
Epost: firmapost@beslag–consult.no

Låsgruppen Trondheim AS
Ladeveien 13, PB 327 Lade, 
7440 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

KABA MøllerUndall AS, avd. 
Trondheim
Ingvald Ystgaardsvei 23 
Postboks 4053 Angeltrøa, 
7457 TRONDHEIM
Tlf. 06866
Faks: 73 89 30 01
Epost: firmapost@mu.no

System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998 , 
7438 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 07 30
Faks: 73 94 53 10
Epost: 
firmapost@systemsikring.no

møRE OG ROmsDal
Låseservice Ålesund AS
Røysegata 8B, 6003 ÅLESUND
Tlf. 70 16 10 90
Faks: 70 16 10 91
Epost: atle@laseservice.no

Møre Beslag A/S
Brusdalsveien 169 PB 7707,
6022 ÅLESUND
Tlf. 70 15 80 00
Faks: 70 15 80 01
Epost: post@morebeslag.no
www.morebeslag.no

Norsk Låsservice AS
Industriveien 13,
6517 KRISTIANSUND
Tlf. 934 15 500,
Faks: 71 58 22 10
Epost: firmapost@norsk–lasservice.no

Norsk Låsservice AS
Fannestrandvn. 55,
6415 MOLDE
Tlf. 93 41 55 00
Faks: 71 25 17 99
Epost: firmapost@norsk–lasservice.no

Nordvest Elektronikk AS 
avd. Lås & Sikkerhet
Nordmørsveien 54, 
6517 KRISTIANSUND 
Tlf. 71685400
Faks: 71 68 55 89
E–post: firmapost@nve.as

sOGn OG FjORDanE
Stryn Låsservice AS,
Øyane 4, 6770 NORDFJORDEID 
Tlf: 57 85 34 26 , Faks: 57 873024 
E–post: geir@strynlaasservice.no  

HORDalanD
Bergen Låsservice AS
Kollåsen 1
5116 ULSET
Tlf. 55 53 91 50
Faks: 55 61 99 63
Epost: mail@bnl.as

Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf. 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsservice A/S
Pb 112 Midtun, 5828 BERGEN
Tlf. 970 55 300,
Faks: 55 22 77 51
Epost: stale@laasservice.no
Hjemmeside: 
www.laasservice.no

KABA MøllerUndall AS avd. Bergen
Kanalvn. 54 Postboks 6105,
5892 BERGEN
Tlf. 06866, Faks: 55 20 74 99 
 Døgnvakt: 913 80 655
Epost: firmapost@mu.no

ROGalanD
Låsgruppen Stavanger AS
Forusbeen 80, 4033 FORUS
Tlf. 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81 elles 
tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsservice AS, Haugesund
Karmsundgata 61
5531 Haugesund
Tlf 971 55 300
Epost: haugesund@laasservice.no

Marvik Service AS
Ullandhaugveien 25,
Postboks 223, 4001 STAVANGER 
Tlf. 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
Epost: post@marvik.no

KABA MøllerUndall AS avd.
HAUGESUND
Rennesøygaten 12,
5537 Haugesund
Tlf. 06866 , Faks: 52 75 44 01 
Døgnvakt: 975 71 204
Epost: firmapost@mu.no

Sikring & Låseservice AS
Raglamyrveien 11 PB 2158,
5504 HAUGESUND
Tlf. 52 71 31 55
Faks: 52 71 32 05
Epost: haugesund@siklas.no

Sikring & Låseservice AS
Årsvollveien 24
4312 Stavanger
Tlf. 51 68 60 70,
Faks: 51 68 60 71
Epost: post@siklas.no

Låsservice AS avd. Stavanger
Langflåtveien 5, 4017 Stavanger 
Tlf. 51 82 88 50
Faks: 51 82 88 59
Epost: post@mellon.no

ausT–aGDER
Fa. Arve Karlsen
Pb. 1630 Stoa,
4857 ARENDAL
Tlf. 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
Epost: post@arvekarlsen.no

Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken,
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 83 84
Faks: 37 15 86 07
Epost: w.ingvaldsen@getmail.no

VEsT–aGDER
Låsmontøren AS
Mikkelsmyrveien 3,
4515 MANDAL
Tlf. 400 51 743
Epost: jeg@laasmontoren.no

Norlock DB Montasje AS
Rådhusgaten 55 PB 55 
Posebyen,
4661 KRISTIANSAND
Tlf. 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
Epost: post@norlock.no

Proffpartner Security avd. 
Kristiansand
Fiskåveien 4, PB 684,
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E–post: kristiansand@ppsecurity.no

OpplanD
Låsgruppen b&t AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
Epost: firmapost@btlasservice.no

Låsgruppen b&t AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
Epost: Lillehammer@btlasservice.no

KABA MøllerUndall AS
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf. 06866, Faks: 61 13 61 01
Epost: firmapost@mu.no

KABA MøllerUndall AS
Storgt.136,
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 06866, Faks: 61 05 17 01
Epost: firmapost@mu.no

HEDmaRk
Låsgruppen b&t AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf. 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
Epost: hamar@btlasservice.no

Låsgruppen b&t AS
Brugata 10 
2212 Kongsvinger
Tlf. 62 81 27 00
Epost: kongsvinger@btlasservice.no

Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85 Postboks 384, 
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
Epost: firmapost@lassikring.no

KABA MøllerUndall AS  avd. Hamar
Grønnegata 83
2317 HAMAR
Tlf/06866/41527720
E post hamar@mu.no

medlemsregister NL
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OslO
Access Lås og Nøkkel AS 
Bergensveien 4B (Grorud Senter) 
Postboks 123 Grorud, 0905 OSLO
Tlf. 22 82 00 50
Faks: 22 82 00 59
Epost: post@hjelpjegvilinn.no

Aker Lås og Nøkkel AS
Brobekkveien 105, 0582 OSLO
Tlf. 07707, Faks: 22 65 48 00
Epost: post@akerlas.no

Eiendomssikring A/S
Strømsvn. 266,
Pb.51 Alnabru, 0614 OSLO
Tlf. 23 28 81 00
Faks: 22 32 55 20
Epost:firmapost@eiendomssikring.no

Låsgruppen AS Oslo
Vitaminveien 1A 
0485 OSLO
Tlf. 22 95 58 00
Faks: 22 95 58 10
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post.oslo@lasgruppen.no

Låshuset Larsens Eftf. AS
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO 
Tlf. 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
Epost: post@laashuset.no

Proffpartner Security avd. Oslo
Kjølberggt.23, 0653 OSLO
Tlf. 22 70 90 90
Faks: 22 70 90 80
Epost: oslo@ppsecurity.no

Låsspesialisten AS
Forretning: Grefsenvn. 15 (Sandaker) 
PB 4232, Nydalen, 0401 OSLO
Tlf. 22 22 88 88
Faks: 22 22 78 78
Epost: post@22228888.no

Låsservice Oslo AS 
Tvetenvn. 164 Pb. 46 Tveita,
0617 OSLO
Tlf. 22 27 26 80
Faks: 22 27 99 44
Epost: firmapost@laassystemer.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Pilestredet Park 7 PB 7115 
St.Olavsplass, 0130 OSLO
Tlf. 22 11 22 73
Faks: 22 11 22 74
Epost: stig@keywest.no

Mortens Låsservice AS
Rugveien 15, 0697 OSLO
Tlf. 908 65 670
Faks: 947 73 899 
Epost: post@mortenslasservice.no

KABA MøllerUndall AS
Tvetenvn.152 , 0671 OSLO
Tlf. 06866, Faks: 22 75 90 70 
Døgnvakt: 32 20 23 00
Epost: firmapost@mu.no

KABA MøllerUndall AS Avd,  
Rolf A. Hemer A/S
Theresesgate 14 B, 0452 OSLO
Tlf. 06866, Faks: 22 38 00 89 
Døgnvakt: 23 20 31 30
Epost: post@hemer.no

Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0472 OSLO
Tlf. 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
Epost: post@sogd.no

Oslo Lås & Nøkkelfix AS
Jens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819  
Tøyen , 0608 OSLO
Tlf. 22 68 15 88
Faks: 22 68 05 25

R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 OSLO, inngang 
Bernt Ankersgate
Tlf. 22 20 12 31
Faks: 22 20 20 17
Epost: post@nygaard–las.no

Servicesentralen Lås og Nøkkel AS
Neuberggt. 21, 0367 OSLO
Tlf. 22 60 60 60
Faks: 22 60 60 61
Epost: info@lasesmed.no

Nokas Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 OSLO
Tlf. 22 70 80 00
Faks: 22 70 80 99
Epost: kundeservice@nokas.no

Vrio Lås & Nøkkel AS
Chr. Krohgsgt. 2,
PB 9014 Grønland, 0133 OSLO
Tlf. 22 17 77 00
Faks: 22 17 88 00
Epost: mail@vrio.no

Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8
0661 OSLO
Tlf. 67 900 200
Faks: 66823201
E–post: firma@nordic–security.no

akERsHus
Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 VINTERBRO
Tlf. 99 55 66 66
Faks: 64 97 77 03
Epost: post@flexisikring.no

Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf. 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
Epost: frank@follolas.no

Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 JESSHEIM
Tlf. 63 93 69 20
Faks: 63 93 69 24
Epost: post@ibl.no

Karl Jensen AS 
Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 2001 
LILLESTRØM
Tlf. 63 89 22 30
Faks: 63 80 05 70
Epost: roy@karljensen.no

Proffpartner Security avd. Asker
Billingstadsletta 14 Postboks 293, 
1396 NESBRU
Tlf. 66 77 81 00
Faks: 66 77 81 01

Proffpartner Security AS avd. Bærum 
Vøyenengtunet 7, 1339 VØYENENGA
Tlf. sentralbord: 08911

Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66, 1482  NITTEDAL
Tlf. 67 07 30 10
Faks: 67 07 30 20
Epost: salg@myhre–laas.com

Romerike Lås–Service
Strømsveien 48/50, 2010 STRØMMEN
Tlf. 63 81 01 01
Faks: 63 80 20 54
Epost: post@rls.as

Trygge rom AS
Info–Rama Senteret Sandviksveien 
184, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 80 80 80
Faks: 67 80 80 90
Epost: kontor@tryggerom.no

KABA Møller Undall AS avd. Bærum
Brynsveien 96, 1352 KOLSÅS
Tlf. 06866, Faks: 67 17 83 13
E–post: firmapost@mu.no

Bergheim Lås & Port
Vestvollveien 8 Postboks 19,
2021 SKEDSMOKORSET
Tlf. 93424111
Faks: 64 83 01 31
Epost: knut.slh@gmail.com

Proffpartner Security avd. Follo 
Osloveien 630,
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 2 66 50
Faks: 64 92 66 51
E–post: follo@ppsecurity.no

Proffpartner Security avd. 
Lørenskog
Skårersletta 10, 1473 LØRENSKOG
tlf: 67976410
Faks: 22 709080, 
E–post: lorenskog@ppsecurity.no

Bygg & Boligsikring AS
Sønsterudveien 26
1412 SOFIEMYR
Telefon: 22006010
Faks: 66994549
Hjemmeside: www.bbsikring.no

øsTFOlD
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
Epost: holmens_eftf@hotmail.com

Lexow Låsservice AS
Jeløygaten 8, 1532 MOSS
Tlf. 69 20 60 80
Faks: 69 20 60 81
Epost: lexow@09070.com

Låsgruppen Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154 Østfoldhal-
len, 1662 ROLVSØY
Tlf. 69 33 91 60, Faks: 69 33 91 70 
Felles tlf.nr.:09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsgruppen Halden
Walkersgate 12,
1771 Halden
Tlf. 69 18 78 58, Faks: 69 18 78 59 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

Låsguppen AS, avd. Moss
Ekholtveien 114, 1522 MOSS
Tlf. 69 26 70 10, Faks: 69 26 90 70 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post.moss@lasgruppen.no

Nokas Teknikk AS, avd.Østfold, 
Moreneveien 1, 1859 SLITU
Tlf 69 84 54 90, Faks: 69 11 44 01
E–post: firmapost@vaktservice.no

BuskERuD
Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 45 40 – Faks: 32 12 05 90
Epost: brannoglaas@online.no

Byggsikkerhet AS
Hermann Foss gt. 3, 
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 10 93
Faks: 32 73 10 87
Epost: tostenb@online.no

Eiker Låsservice AS
Sundmoen Næringsområde,
3301 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 90
Faks: 32 75 50 91
Epost: post@els.no

Låsgruppen AS Drammen
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy,
3002 DRAMMEN
Tlf. 32 80 98 00
Faks: 32 80 98 50–
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post@lasgruppen.no

KABA MøllerUndall AS
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf. 06866, Faks: 32 89 05 60 
Døgnvakt: 32 20 23 00
Epost: firmapost@mu.no

VEsTFOlD
KABA MøllerUndall AS
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf. 06866, Faks: 33 43 00 35
Epost: firmapost@mu.no

Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
Epost: arne@lasesmeden.no

Låsgruppen AS Sandefjord 
Nedre Movei 4,
3215 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 87 20,
Faks: 33 46 10 26 
Felles tlf.nr.: 09145
Epost: post.sandefjord@
lasgruppen.no

Nokas Teknikk Sør AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
Epost: post@nokas-sor.no

Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 Tønsberg 
Epost: post@sikkerhetskompaniet.no
Telefon: 333 52 737

TElEmaRk
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
Epost: lasesmed@
brann–sikringservice.no

Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf. 35 52 79 90
Faks: 35 52 79 91
Epost: post@laasogbeslag.no

KABA Møller Undall AS avd. Skien
Ulefossveien 24
3730 SKIEN
Epost: butikk.skien@kaba.com
Telefon: 06866
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Med nye Duo Home, elektromekanisk lås for ytterdører, 
har du full kontroll over hvem som har tilgang til ditt hjem 
og når. Bruk nøkkelbrikke eller mobiltelefon utstyrt med 
NFC-chip for å kunne låse og låse opp. Kombinert med 
 tids begrenset pinkode for ytterligere sikkerhet.

Les mer på dorma.com

 NØKKELFRI HVERDAG
—
 DORMA Duo HOME

Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer


