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En helt fantastisk sommer er snart over og jeg håper alle 
fikk en god og varm ferie. Sommerferien ble dessverre 
også preget av at Norge har terrortrusler hengende over 
seg. Dette er, uansett grad av trussel, en alvorlig vekker for 
alle som sysler med sikkerhet i forskjellige former. 

Et terroranslag mot bygg, kommunikasjon, forsyningsnett, 
personer eller arrangement er noe vi altfor godt vet hva 
innebærer etter anslaget 22.juli. 2011. I ettertid av dette 
er det blitt viktig for det norske folk å fortsette å tro på et 
åpent samfunn og at vi skal kunne føle oss trygge. Her må 
alle bidra til at det kan fortsette slik. Det må bare ikke bli 
åpent i den forstand at det blir enklere å være kriminell. Vi 
må ikke være blåøyd godtroende midt i vår åpenhet. 

NL - Låsesmeden bidrar til å hindre enkel tilgang til tyveri 
eller lagring av tyvgods eller våpen ved å informere om 
viktigheten av solid fysisk sikring og følge regler og krav ved 
installasjon. 

Offentlige bygg har kanskje egne krav, men de har også hull 
i sikkerheten der NL-Låsesmeden som fagmann må påpeke 
feil, informere om tilstanden og forbedre sikkerheten. 

Enkle måter å skaffe adgang til lagring av ulovlige saker 
er å kopiere nøkler til tomme lokaler eller ta seg inn i båter 
i opplag. Båter i opplag har blitt kjærkomne hybler og 
tyvgodsreir om vinteren og dette bør det finnes midler mot 
blant alle gode produkter våre leverandører kan hoste opp. 
Her må det tenkes kreativt og nytt. Når det gjelder å hindre 
kopiering av systemnøkler, bør medlemmer av NL anbefale 
kun patenterte systemer, samtidig som vi som NL-Låse-
smed absolutt ikke kopierer andres systemnøkler, være seg 
patenterte eller tradisjonelle såkalte sperrede låssystemer.

NL besluttet på årsmøtet 2014 at vi ikke lenger har Stein-
kjer som eneste utdanningssted for våre unge lærlinger. Det 
vil bli etablert tilsvarende skolegang i Oslo og vi tar sikte på 
å ha en avtale med Kuben VGS på plass i løpet av høsten. 
NL vil også henstille til medlemsbedriftene å bidra på YOU 
skolemesse i høst. Det er en fin arena å møte og informere 
unge lovende håndverkere som ennå ikke har bestemt seg 
for yrke. 

Vi som bransje er avhengige av at bedriftene tar inn lærlin-
ger. Spørsmål om dette eller skolegang rettes til NL admi-
nistrasjonen. 

Invitasjon til Låsesmedtreff i januar kommer snart og det 
oppfordres til å bestille tidlig for å få innfridd alle ønsker.  

Ønsker alle en travel høst og skitt jakt!

Knut Kildahl

Knut	KildaHl,
FoRMANN

Leder
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Alvorlige voldsepisoder utløser behov for sikkerhetstiltak 
på offentlige kontorer. På otta var installasjoner på plass 
allerede dagen etter. – Forskjellen er som natt og dag, sier 
barnevernsleder	Kristin	Kalbakk,	Sel	kommune.

I fjor høst gikk en klient amok på barnevernskontoret i Sel kommune 
på Otta i Gudbrandsdalen. Den nå voldsdømte barnefaren gjøv løs på 
to kvinnelige ansatte – den ene høygravid – etter at han hadde fått vite 
at barnevernet ville overta omsorgen for barnet hans. De to kvinnene 
slapp fra overfallet i live, men med betydelige skader. Begge gikk syke-
meldt i lang tid og er fortsatt preget av hendelsen. Mannen ble senere 
dømt til fengsel i 2 år og fire måneder.
 
UTLØSTE STORT BEHOV
Hendelsen førte til at flere av kommunene i Gudbrandsdalen straks 
iverksatte tiltak for å øke sikkerheten i sine lokaler. På Otta var de al-
lerede dagen etter opptrinnet igang med strakstiltak på sikkerhets-
fronten. Ikke minst ved hjelp av Låsgruppen som har kontor i byen 

Økende behov 
for smarte sikkerhetsløsninger

tekst Og FOtO: geIR OLseN

ved Rondane. Dette ble begynnelsen på et større prosjekt som Lås-
gruppen nå høster både lovord og anerkjennelse for. I samarbeid med 
kommunene har Låsgruppen funnet frem til forskjellige løsninger med 
hensyn til både adgangskontroll og varsling. De har også gitt innspill til 
handlingsplaner for nødtilfeller. 

–  Jeg er imponert over hvor raskt dette kom på plass, forteller Grethe 
Selfors som var eneste ansatte på jobb hos Barnevernet i Sel og 
Vågå da Låsesmeden var på besøk her forleden. 

– Vi føler oss langt tryggere nå, understreker Selfors der hun viser oss 
rundt i lokalene. 

HIT – MEN IKKE LENGER: Låsgruppens Geir Cato Sveen står sammen med driftsjef i Sel Kommunehus Jon Leirflaten. 
Siden den alvorlige episoden på barnevernskontoret 18.oktober i fjor, er det montert og gjennomført en rekke sikkerhetstiltak.
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VIL IKKE MURE SEG INNE 
Barnevernsleder Kristin Kalbakk har i tidligere intervjuer fortalt at hun 
ikke ønsker at brukerne av barnevernet skal møtes med strenge sik-
kerhetstiltak og saksbehandlere bak låste dører. 

– Ble dere fornøyd, og føler dere dere tryggere nå?, spør vi henne nå 
etter at installeringen er gjennomført. 
– Forskjellen er som natt og dag, skryter Kalbakk til Låsesmeden. 

UTFORDRING
– Dette ble jo en utfordring for oss, bekrefter salgskonsulent Geir Cato 
Sveen hos Låsgruppen. De skjønte at her måtte de sørge for de an-
sattes sikkerhet, men samtidig ikke foreslå tiltak som kunne virke mas-
sive, og ekskluderende. 

Sveen berømmer spesielt sin kollega, montøren Håkon Brukstuen, for 
hans snedige løsninger, som har hatt stor betydning for slutt resultatet.  

SMARTE LØSNINGER
Idet vi ankommer kommunehuset på Otta er det ingen tvil om at 
sikkerhets nivået er høynet. Der man før kunne spasere rett inn er det 
satt opp milde sperringer, i form av halvhøye svingdører i glass. De an-
satte har adgang via nøkkelkort med kode. Driftssjef i kommunehuset 
Jon Leirflaten er såre fornøyd.

– Ingen kommer seg lenger ubemerket forbi resepsjonen. Tidligere 
kunne man ta seg inn via trappeganger, i tillegg kunne man spasere 
rett forbi resepsjonen og videre inn i kontordelen. Det er umuliggjort 
nå. Fine løsninger, og relativt enkle saker, oppsummerer driftssjefen.  

AVSLØRER ONDE HENSIKTER
Skal man inn i lokalene, må man presentere sitt ærend i resepsjonen. 
Så vil rette vedkommende bli varslet og komme til resepsjonen for å 
hente besøket. 

– Om noen skulle komme hit med onde hensikter, er det ikke noe pro-
blem å forsere disse sperringene. Men da er de også avslørt som inn-
trengere. Og tiltak blir iverksatt, sier Geir Cato Sveen hos Lås gruppen. 
Det er han som har holdt i prosjektet fra Lås gruppens side.  
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SVÆRT
HØYE

TRUSSEL-
TALL

Seks av ti ansatte på barne-
vernskontorer, barneverns-
institusjoner og i tjenester
for psykisk utviklingshem-
mede har opplevd trusler og
vold fra brukerne. Tallene er
hentet fra en undersøkelse
forskningsstiftelsen FAFO
gjennomførte i 2009. De vi-
ser at offentlig ansatte i dis-

se yrkene er spesielt utsatt.
– Så vidt jeg vet er det ikke

avdekket høyere tall enn det-
te på trusler og vold mot ar-
beidstagere i Norge, sier
forsker Jørgen Svalund,
som er hovedansvarlig for
undersøkelsen.

Han mener det er liten
grunn til å tro at situasjonen

har endret seg siden 2009.
Han spurte blant annet om

hvor hyppig arbeidstagerne
ble utsatt for trusler og vold i
forbindelse med jobben.

■ Drøyt to av ti svarer at
de opplever dette én eller fle-
re ganger i uken.

■ De aller fleste har opp-
levd trusler eller vold et par

ganger i løpet av det siste
året.

■ Mange utsettes for trus-
ler og vold mens de er på
jobben.

■ De fleste utsettes for
dette ansikt til ansikt med
brukere eller pårørende.

■ Men mange opplever
også å bli truet eller angre-

pet på fritiden. Og truslene
kan gå på forhold som ikke
er jobbrelatert: Som at nær
familie skal skades, eller at
de selv skal utsettes for vold
på fritiden.

■ Bare 23 prosent oppgir
at de ikke har hatt noen be-
røring med voldsproblema-
tikk.

Av JORUNN STØLAN 
og GEIR OLSEN (foto)

LILLEHAMMER (VG)
Med tunge fjellsko
på bena sparket
mannen Kristin 
Kalbakk (38) mot
nakken og hodet.
Hun er glad for at hun le-
ver, selv om hun fortsatt
er redd, og har fysiske
plager.
– Jeg har et sterkt ønske om å
gjøre en jobb i barnevernet.
Jeg håper og tror dette ønsket
er sterkere enn redselen for at
noe slikt skal skje igjen, sier
den sykmeldte barnevernsle-
deren.

Kraniebrudd
Brudd på kraniet, og blødnin-
ger i hjernen, ble følgene da
mannen kom stormende inn
på barnevernskontoret på
Otta, 18. oktober i fjor. Ifølge
Kristin sa han at han ville
drepe henne.

– Så slo han meg med vold-
som kraft. Deretter fortsatte
han å sparke mot nakken og
hodet mitt. Etterpå har jeg
fått vite at han hadde tunge
fjellsko på bena, forteller
Kristin.

I går falt dommen mot
mannen, som først gikk løs på
Kristin, deretter på kollegaen
Karina Mandal. Karina var
gravid i 22. uke. Mannen ble
dømt til to år og fire måne-
ders fengsel – en dom han tro-
lig anker.

Da han forklarte seg i tin-
gretten, erkjente han de fak-
tiske forhold, men han avviste
at han truet med å drepe.

– Helt siden han forsto hva
han hadde gjort, har han sagt
at han er lei seg, og angrer det
som skjedde. Han har også et
ønske om å møte de to for 
å beklage, sier forsvarer Lars
Braastad.

Selv er Kalbakk fortsatt
sterkt preget når hun forteller
hva som skjedde:

Muntlige trusler
Et foreldrepar var innkalt til
et møte sammen med advoka-
ten sin. På forhånd hadde de
varslet advokaten til foreldre-
paret. Foreldrene og advoka-
ten skulle ha et formøte og ble
vist til et møterom et annet
sted i kommunehuset.

– Vi hadde gjort en risiko-
vurdering fordi barnefaren
tidligere hadde kommet med
muntlige trusler. Resultatet
av vurderingen var at politiet
ble tilkalt. De var i et tilstøten-
de rom.

Men hverken sikkerhets-
vakter eller politi var til stede
da mannen kom stormende
inn.

Etter å ha slått og sparket
Kristin – i hodet, nakken og
kroppen – forlot han henne
blødende. Så gikk han løs på
Karina.

– Jeg tenkte bare på henne,
og på barnet i magen hennes.
«Du må ikke gjøre Karina
noe, hun er gravid!», ropte jeg.
Han begynte å slå Karina og-

så, så blodet silte. Men jeg
kunne ikke gjøre noe, jeg grei-
de ikke reise meg.

Slag og spark
– Han knuste en gjenstand
mot Karinas hode. Han an-
grep meg på nytt med flere
spark, så Karina med slag, før
han gikk ut i korridoren. Der
løftet han opp en tung gulvvif-
te. Karina kom seg på bena.
Hun rakk så vidt å ta tak i dø-
ren, smekke den igjen, og vri
om låsen. Jeg er overbevist
om at hun, og det faktum at
politiet var like i nærheten,
reddet livene våre.

Mer husker Kristin ikke, før
hun våknet.

Karina fikk konstatert hjer-
nerystelse og kutt i hodet, men
ble sendt hjem. Fosteret ble
undersøkt med ultralyd og så
ut til å være reddet. Etter hen-
delsen har imidlertid svan-
gerskapet fått betegnelsen
«risikosvangerskap».

Kristin hadde brudd på kra-
niet, blødninger i hodet, store
smerter i rygg og bekken og
hevelser i tinningen og kjeve-
partiet.

– Jeg vil så gjerne tilbake til
jobben min igjen. Jeg har flot-
te kolleger, og er stolt av å job-
be i barnevernet. Det store
spørsmålet er om jeg vil greie
å håndtere de vanskelige sa-
kene uten å være redd.

Kalbakk understreker at de

ansatte i barnevernet aller
helst vil møte medmennesker
som befinner seg i vanskelige
situasjoner i en rolig atmo-
sfære, uten for voldsomme
sikkerhetstiltak.

Nødvendig med politi
Men hun tror likevel det kan
bli nødvendig å bryte prinsip-
pet om ikke å ha politi eller
sikkerhetsvakter til stede i en-
kelte sensitive saker.

– Jeg tenker at dette kan-
skje er et prinsipp vi må re-
vurdere. Kanskje må vi be-
gynne å beskytte oss bedre, i
noen saker, sier hun.

ANGREPET: Kristin Kalbakk har flere ganger vært tilbake på kontoret der hun ble angrepet. Hun vil tilbake på jobb når hun blir friskmeldt.

E-post: jorun.stolan@vg.no

Så slo han meg
med voldsom kraft

Mann stormet inn på kontoret til Kristin

Hun trodde hun skulle dø

STOR OPPMERKSOMHET:  Det brutale overfallet fikk stor oppmerk-
somhet over hele landet. VG omtalte saken da mannen ble dømt til 
fengsel I 2 år og 4 måneder. 

MÅ SLIPPES INN: Kodelås på døren inn til Barnevernskontoret kom på plass dagen etter episoden i fjor høst. 
– Vi føler oss mye tryggere nå, sier Grethe Selfors idet hun låser seg inn i lokalene.

FaKSIMILE VG:
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LYDLØST
Inne på kontorene hos Barnevernet er det nå kommet på plass alar-
mer som enkelt kan utløses om det skulle oppstå en ubehagelig 
situasjon. Også aktuelle møterom har slik utstyr. 

Ved kontorpulten er det nå en knapp som utløser en lydløs alarm. 
Men den er kun lydløs inne på det kontoret hvor alarmen utløses. På 
de andre kontorene vil det begynne et svakt pip, og en lampe begyn-
ner å blinke. Så når de ansatte ser dette, og går ut på gangen vil man 
raskt forstå hvor alarmen stammer fra. Den samme varslingen, med 
lokalisering av hvor det er, går også til resepsjonen. 

– alle vil bli oppmerksom på at alarmen har gått, unntatt vedkom-
mende som har sørget for at alarmen er utløst, forteller Sveen, og 
smiler lurt. 

Handlingen utløser så en nød prosedyre. Den viktigste delen av dette 
er at politiet straks varsles, sier Sveen. Utover dette kan ansatte ringe 
inn til det kontoret der alarmen er utløst for å forsikre seg om situasjo-
nen. Responsen her – eller mangel på sådan – avgjør hva som skjer 
videre. Ingen – utenom politiet – skal ta seg inn i rommet. Unntatt i 
en prekær nødsituasjon.  

På Otta har de i tillegg Politiet vegg i vegg. 
– Det er jo en ekstra trygghet, sier barnevernskonsulent Grethe 
Selfors.   

FLERE PÅ GANG
Oppdraget på Otta har så langt kostet omkring 300 000 kroner. Og 
dermed legger man ikke skjul på at dette er et interessant område 
å satse videre på. 

Geir Cato Sveen avslører at Låsgruppen har flere kommuner 
på gang. De ønsker også få installert adgangskontroll og andre 
sikkerhets forordninger. Nord-Fron kommune er neste som står for 
tur. Det kommer flere også, men kontraktene er ikke helt i boks, så 
vi kan ikke avsløre hvem dette er ennå, sier han.

Men en ting kan han avsløre. Og det er at Låsgruppen har sett 
hvilket potensiale som ligger i dette markedet. 

– Derfor har våre sjefer uttalt at dette er noe vi skal ha den største 
fokus på fremover, avslutter Sveen. 

ALARMEN GÅR: Slike varslingsanordninger er nå installert på alle 
kontorer hos barnevernet. Når alarmen går vil det lyse og summe 
– men kun på de andre kontorene – slik at kollegene varsles om 
at noe er i gjære.

LURING: Håkon Brukstuen hos 
Låsgruppen berømmes for sine 
snedige løsninger som nå 
ivaretar sikkerheten ved Sel 
kommunehus på Otta i Gud-
brandsdalen. 

TRYGG NÅ: Barnevernsleder Kristin Kalbakk og hennes høygravide kollega ble offer for et brutalt angrep på sitt 
eget kontor. Kalbakk er fortsatt 60 % sykmeldt, men føler seg trygg på jobb nå 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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Nye muligheter
for låsesmedene

OPPFORDRING TIL KOLLEGER: – Her er det muligheter, mener Knut Kildahl i Låsesmedforeningen etter at mange båter i vinter 
ble utsatt for innbrudd og vandalisme mens de lå i vinteropplag blant annet her ved småbåthavnen ved Sjølyst i Oslo.
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I løpet av sist vinter ble 150 båter van-
dalisert av det som politiet i oslo påstår 
kan ha vært romfolk på jakt etter ly for 
vinterkulden. Flere hundre båter i vinter-
opplag ved småbåthavnene skal ha 
blitt hjemsøkt av desperate folk.  Flere 
av båtene var tilgriset med avføring og 
liknende da skadene ble avdekket av 
eierne på vårparten.  

tekst Og FOtO: geIR OLseN

Omfanget var av slik karakter at også TV2 tok opp saken i sine 
nyhetssendinger, i tillegg til at båtbransjens eget fagblad opplevde 
rene leserstormen etter at de avslørte problemet for sine lesere. 
Båteiere og andre gikk omtrent amok i kommentarfeltene etterhvert 
som nettmediene kastet seg på saken. 

Båtforeningene, som ble oppmerksom på problemet tidlig på vin-
teren, iverksatte tiltak. Men til tross for hyppig vakthold fikk man 
likevel ikke helt bukt med problemet. Politiet mener også at båtene 
kan ha blitt brukt som oppbevaringssted for tyvgods – i tillegg til 
husvære. 

VERDISIKRING OG VARSLING
– Her mener jeg vi i låsbransjen bør ha noe å bidra med for båt-
eierne, sier Knut Kildahl, som selv har båt i havneområdet som ble 
hardest rammet. For ordens skyld presiseres det at Kildahl ikke ble 
berørt av hendelsene. Han vil heller ikke mene noe om hvem som 
sto bak dette. Kildahl vil bare være med å bidra til at det tas rev i 
seilene når det gjelder å få denne saken på rett kurs. 

– Jeg synes jo synd på de som måtte starte båtsesongen med 
vask av avføring og så videre. Det kan ikke ha vært særlig hyg-
gelig, sier Kildahl, som også har forhørt seg om skadeomfanget 
hos forsikringsbransjen. De bekrefter noen henvendelser. Men det 
har ikke vært mange erstatningsutbetalinger. Dette kan forklares 
med at mange ikke har gjeldende forsikring – eller forsikring med 
egenandel som gjør at det ikke lønner seg å benytte forsikring til 
nedvasking og rydding. 

– Vi ser jo alle hvor mange båter som settes på land ved for ek-
sempel Sjølyst hver vinter. Her må det da være muligheter for oss i 
bransjen, poengterer Kildahl. 

– Det som må til er kanskje et varslingssystem som øyeblikkelig 
avdekker besøk. Med de tekniske løsninger – både mekaniske og 
elektroniske – som tilbys i dag, er jeg sikker på at dette vil være 
en god mulighet for de som ønsker å finne seg et nytt forretnings-
område. Vi har jo frem til de siste årene vært både bortskjemt og 
godtroende i forhold til å sette bort ting for vinteren. Sist vinters 
hendelser viser at dette nå har sett sin ende. Her kommer det be-
hov. Og med det blir det muligheter for vår bransje. Både innen 
objektsikring og adgangskontroll, som er kjente fraser for oss, sier 
Kildahl som uttrykker håp om at låsesmedene tar utfordringen og 
finner gode og sikre løsninger.

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.
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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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Siedle på flyttefot:

Helt på kanten
tekst Og FOtO: geIR OLseN

I løpet av sommeren har Siedle kommet på plass i nye lokaler på 
Lysaker Brygge rett utenfor Oslo. 
– Utbyggeren her er en av våre største kunder. Da de tilbød oss 
dette lokalet kunne vi ikke si nei, smiler salgsleder Bård-Ivar Mikal-
sen der vi står på bryggekanten og ser utover fjorden. Tre meter 
bak oss var håndtverkerne i innspurten før flyttesjauen.  
Dermed kan de ansatte glede seg over frisk sjøluft og rene 
skjærgårds idyllen fra sine nye kontorplasser. 

FRA STABEKK TIL HAVGAPET
Først var planen å komme på plass i juni. Men det måtte drøyes 
litt. I skrivende stund var det fortsatt byggeaktivitet i lokalene. Men 
nå skal de være på plass. Siedle flyttet fra Gamle Drammensvei på 
Stabekk noen kilometer unna.  
– Vi ligger jo veldig sentralt. Der borte ligger togstasjonen og E18, 
peker Mikalsen. 
Lokalet på 200 kvadratmeter rommer kontorer for de fem ansatte, 
samt utstilling. 
– Vi er jo kjempefornøyd med dette. Ikke bare er beliggenheten 
helt spesiell, men miljøet her nede passer oss også godt, sier han. 
– Hvordan da?
– Her er det flere selskaper som jobber med designrettede hånd-
verksprodukter. Det er vi glade for. Et pluss, smiler han. Om kapp 
med solen. 

FLOTT BELIGGENHET:  Bård-Ivar Mikalsen hos Siedle gleder seg over de nye lokalene helt på 
bryggekanten på Lysaker Brygge rett utenfor Oslo. 

GOD PLASS: Da Låsesmeden var på besøk i juni var håndverkerne 
fortsatt i sving i de nye lokalene. Men i løpet av sommeren blir de fem 
ansatte i Siedle å finne her. 
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Stadig nye dører
for Låsgruppen
Drammensbedriften doblet ansatte og omsetning på få år.

tekst Og FOtO: geIR OLseN

I løpet av de tre siste årene har den fremover lente låsbedriften vokst 
– og vokst. Etter stadig nye «erobringer» – de siste i form av Proff 
Partner Security – og før det B&T Låsservice – havner de trolig på 350 
mill. i omsetning for inneværende år. Om ikke mer.  Låsgruppen har 
blitt en betydelig aktør i bransjen. 
– Vi er en bedrift som stadig ser på nye utviklingsområder, og har som 
mål å vokse 10 prosent hvert år. Utover dette ønsker vi å bli oppfattet 
som en nasjonal totalleverandør av sikkerhetsløsninger. I praksis har 
vi som mål å nå våre kunder innen en radius på to timer, sier adminis-
trerende direktør Svein Dahle. 

PERFEKT HANDEL
Oppkjøpet av ProffPartner Security brakte de enda et stykke videre 
mot en slik nasjonal målsetting. 
– Det var jo optimalt for oss å få inn PPS. Med alle deres flotte avde-
linger – og ikke minst medarbeidere på laget, blir vi betydelig styrket 

og ennå mer komplette. avdelingen i Kristiansand ble en juvel i sam-
lingen med tanke på bedret representasjon, i og med at vi hadde et 
«hull» å fylle rent geografisk. Med dette oppkjøpet fra vår eier assa 
abloy er vi godt på vei til å betjene alle områdene i Sør-Norge slik 
vi har mål om, sier Svein Dahle. Inntil videre holder han «tømmene» 
i begge selskaper. Dahle har fått i oppdrag å lede begge selskaper 
gjennom arbeidet med å få fusjonert inn PPS i Låsgruppen. Etter 
planen skjer det i løpet av inneværende år.  

Selv med PPS på laget, erkjenner Låsgruppen at de fortsatt har en 
vei å gå når det gjelder representasjon i hele landet. Spesielt nord-
over. Selv om de har avdelinger både i Trondheim og Tromsø. 
– Men vi hadde gjerne sett bedre tilstedeværelse nordpå. I tillegg til 
Møre-kysten, avslutter Dahle.  
– Vi får se, smiler sjefen lurt når vi spør om det er noe mer i gjære. 

SENTRALT: Knut Willy Larsen utenfor Låsgruppens 
nye lokaler rett ved E18 i Drammen. 
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MYE NYTT
Vi sitter i Låsgruppens nyinnflyttede lokaler – smart lokalisert på 1100 
kvadratmeter rett ved E-18 sentralt i Drammen. Huset rommer 50 
av Låsgruppens 200 medarbeidere. Møterommet er moderne og i 
tydelige farger, slik resten av møterommene og det åpne kontorland-
skapet også fremstår. 
– Vi flyttet inn nå i mars. Selv om vi nå har 400 kvadratmeter 
mindre enn før, er dette langt mer optimalt for oss, sier salgs- og 
markedskoordinator Knut Willy Larsen. 

– Dette har avstedkommet ytterligere glød og positivitet blant våre 
ansatte, skyter Dahle inn. I første etasje er det butikk. Og når 
man tar seg gjennom de forskjellige avdelingene; systemavdeling, 
lager, administrasjon og salg, så ser man at bedriften har benyt-
tet muligheten til å praktisere produktene de selger. Omtrent alle 
dører innehar en eller annen form for «duppeditt». 
– Se her, sier Larsen med glimt i øyet, og fører hånden over et 
rullestol skilt. «Sesam Sesam», tenker vi når døren åpner seg. 
– I stedet for show rom har vi satt produktene ut i praksis. Det er 
flott å kunne vise de frem på denne måten, sier han. 

PROFILERER MEDLEMSSKAPET I NL
Låsgruppen vet hvor viktig det er å være medlem i Foreningen 
Norske Låsesmeder. 
– I enkelte anbudsgrunnlag er det krav om medlemskap i foren-
ingen. Men vi ser også store fordeler ellers, ved å være medlem. 
Foreningen er samlende for bransjen, og et fora for utveksling av 
erfaringer, og ikke minst utvikling, sier Larsen. 

VILJE TIL OMSTILLING
aSSa aBLOY-oppkjøpet av ProffPartner Security førte til at Lås-
gruppen nå får komplettert sin representasjon på strategiske ste-
der. Tilveksten betyr at 37 ansatte følger med over til Låsgruppen. 
PPS omsatte i fjor for omkring 50 millioner. Det er Dahle som skal 
ta PPS gjennom fusjonen inn i Låsgruppen. 
Han signaliserer endringer. 

– alle må ha en god porsjon endringsvilje. Og vi er nødt til å se på 
en eventuell samlokalisering, sier han.
– Hva slags endringer?
– Det blir i forhold til å dra i samme retning. Vi må utnytte styrkene 
til hverandre, og samtidig sikre oss at vi har riktige folk på de rette 
steder. Og vi skal fremstå som en enhet. Under navnet Låsgrup-
pen, understreker Dahle. 

FREMTIDSRETTET
Låsgruppen vil gjerne gå fremtiden i møte på en offensiv måte. 
Derfor har de nå satt full trøkk på elektroniske sikkerhetsløsninger 
(ESS), i tillegg til andre områder som de mener blir viktige fremover. 
– Vi er en totalleverandør. Og driver selvfølgelig også med handel 
i mer tradisjonell forstand. Vi er kompetente på både mekaniske- 
og elektroniske løsninger. Vi server alt fra vaktmestere med låser 
og beslag til aVINOR med avanserte sikkerhetsløsninger, poeng-
terer Dahle. 

LANDET OPPDRAG PÅ GARDERMOEN
I det som trolig var en knivskarp konkurranse klarte Låsgruppen 
å lande sitt hittil største prosjekt. I forbindelse med Terminal 2 ut-
byggingen ved Oslo hovedflyplass Gardermoen har Låsgruppen 
blitt foretrukket.

– Dette er den største enkeltavtalen vi har inngått. avtalen er på 
omkring 15 millioner + mva., sier salgskonsulent Stian Holter 
Langsether. Det er han som holder i prosjektet fra Låsgruppens 
side. Fra påsketider neste år- og  to år fremover, vil en rekke av 
bedriftens ansatte få sitt daglige virke på Gardermoen Flyplass.
– Vi vil nok være opptil 10 personer i arbeid til tider, sier Langs-
ether. Låsgruppen avslører at de med dette oppdraget vurderer å 
etablere en egen avdeling på stedet.  

Hva er oppdraget?
– Vi skal levere 1200 dører. Og det har vi gjort før, men til en brøk-
del av det det er snakk om her.  

GRUNN TIL Å SMILE: Salgskonsulent Stian H. Langsether, markeds-
koordinator Knut W. Larsen og adm. dir. Svein Dahle stråler omkapp 
med fargene inne på et av møterommene i de nyinnflyttede lokalene 
I Drammen. 
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– Nå skal det leveres og monteres blant annet 300 dører med auto-
matikk. Prosjektet får en ganske heftig gjennomføringsperiode med 
full trøkk på Universell Utforming og EN-16005 krav. I tillegg står vi 
overfor en logistikkutfordring uten sidestykke. Dette er en operativ 
flyplass. På Gardermoen er det full drift til alle døgnets tider. alt 
skal dermed foregå uten én eneste sikkerhetsbrist. Ikke én dør skal 
åpnes uten at det er klarert. Det er klart vi er stolte av å bli valgt til 
dette oppdraget, avslutter Langsether. 

SAMARBEID OVER LANDEGRENSENE
I og med at Låsgruppen jobber mot større prosjekter, og med sel-
skaper som er representert også i de andre skandinaviske land, 
har de i senere tid etablert og videreutviklet samarbeid med sine 
«søstre» både i Sverige og Danmark. 

–Vi snakker om Låsepartner i Danmark og Swesafe i Sverige. Vi 
er vel egentlig fortsatt litt i startfasen. Men samarbeidet er i gang. I 
første rekke mot kunder som er representert i landene, som Kap-
pahl for eksempel, sier Knut Willy Larsen.  

Hvordan foregår dette?
– Vi ser på hva vi kan levere på tvers av landegrensene. Dette er som 
nevnt helt ferskt – men vi slår følge, og er allerede i gang med en 
kampanje som nå ruller avgårde, avslutter markedskoordinatoren. 

OM LåSGRUPPEN:
Låsgruppen har hovedkontor i Drammen og er en nasjo-
nal leverandør av kundetilpassede løsninger innen meka-
nisk og elektronisk sikkerhet, med formål å prosjektere, 
installere og drifte komplette sikkerhetsløsninger av høy 
kvalitet. Selskapet er nå representert 20 steder og har 
historie tilbake til 1952. Låsgruppen har vokst betydelig 
i løpet av de siste årene og teller nå 200 ansatte. I 2013 
nådde de nær 300 millioner i omsetning.  Låsgruppen er 
en del av ASSA ABLOY konsernet, som har over 45000 
ansatte og en årsomsetning på ca 50 milliarder SEK. 
Worldwide.  Assa Abloy har forøvrig 20-års jubileum i år. 

Selskapets satsingsområder: Næringsbygg, Bolig, Syke-
hus, Skoler, Fengsel, Flyplasser, Kommuner, Idrettshaller 
og Logistikk. 

Låsgruppen er representert på følgende steder: Tromsø, 
Trondheim, Bergen, Stavanger, Otta, Lillehammer, Hamar, 
Gjøvik, Kongsvinger, Sandefjord, Drammen, Oslo, Moss, 
Fredrikstad og Halden. I tillegg kommer ProffPartner Se-
curity avdelingene med representasjon i Kristiansand, As-
ker, Bærum, Oslo, Lørenskog og Follo. Selskapet har 37 
ansatte og omsatte i 2013 for 53,5 MNOK. Låsgruppen er 
tilknyttet TrioVing Sikkerhetssenter.

BUTIKK: Fra butikken i byggets 1.etasje. 

SYSTEMAVDELING: Damene i systemavdelingen i full gang. Her hadde 
man nesten ikke tid til å gi fotografen oppmerksomhet. Til høyre står 
Ingerlise Christiansen, mens vi ser ryggen til fra venstre; Ida Nilsen, 
Elisabeth Fagerhøi og Monica Brozek.
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Årsmøte i NL
tekst: ANNe LINe M. sAgbAkkeN

ålesund	25.	–	27.april

Den siste helgen i april var det årsmøte i NL. antall deltagere var det 
samme som det har vært de siste årene, med ca.35. Det holder seg 
stabilt på dette nivået enten møtet holdes i Oslo området, Sandefjord 
eller ålesund.

Det sittende styret ble gjenvalgt med Knut Kildahl som styreformann, 
Morten Høiseth nestformann og Finn Jonstang, anders Møller, Kent 
Martinsen og Eirik Larsen som styremedlemmer.

Selve årsmøtet gikk raskt, det var ingen saker det var uenighet om.  
NL har blant annet blitt kontaktet av FNO vedrørende et register for 
kopiering av transpondernøkler. Økokrim er også inne i dette samar-
beidet. årsmøtet ønsket at NL skulle jobbe videre med dette.

Temaet på medlemsmøtet var blant annet Ekomnett og Stein-
kjer VGS.

Knut Kildahl informerte om en lov som trådte i kraft i 2012 vedrøren-
de kobling av kommunikasjonskabler og en autorisasjon man må ha 
i forbindelse med dette. Videre informerte Knut Kildahl om Steinkjer 
VGS og at NL av forskjellige årsaker avslutter samarbeidet og heller 
finner et alternativ i Oslo/akershus området. 

Ellers regner NL med å ha den svenske læreboken om alarm over-
satt og tilpasset norske forhold i løpet av 2015. 

Knut Kildahl oppfordret også medlemmene til å bruke NL hjemmesi-
der og kampanjesiden vår www.blilasesmed.no og i den forbindelse 
også delta på lokale utdanningsmesser og informere om Låsesmed-
faget på skoler. 

NL vil lage flere kort med henvisning til www.blilasesmed.no hvor det 
står lett og grei informasjon om hvordan man blir låsesmed, med lin-
ker til skoler som har TIP og elektro og generell informasjon om yrket. 

Trond Borstad i Låsgruppen nevnte at han hadde god erfaring med å 
ha med nøkkelfilemaskin på slike messer. Det er fint å vise praktiske 
ting – gjerne noe de kan prøve seg på.

alle deltagerne på årsmøtet ankom i løpet av fredag ettermiddag/
kveld, og vi hadde en hyggelig middag på Radisson Blu Hotel.

Lørdag etter lunsj var det Låsservice ålesund som overtok regien og 
de hadde laget et flott opplegg med byvandring lørdag ettermiddag, 
før vi tok båt ut til Lille Kalvøy i Ellingsøyfjorden og Garløa hvor mid-
dagen ble servert. 

Til og med været var fantastisk denne helgen med blå himmel og sol. 
Flott by og fantastisk natur!

Mange tok også turen opp byfjellet aksla søndag formiddag.
Vi takker vertskapet i ålesund for en strålende helg!

Årsmøtet 2015 blir på Støtvig Hotel i Larkollen/Rygge lørdag 
18. april.

Årsmøtet.

På guidet tur i Ålesund.

På vei ut til lille Kalvøy.

OPPFINNSOMME HOTELLANSATTE: Hengelåskake i kaffepausen.
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Nye 1400-serien låskasser fra Kaba –
Løsninger for trygg og god avlåsning

FG-godkjente mekaniske låskasser og FG-godkjente motorlåser

Ring 06866

www.kaba.no

1400-serien, avansert i sin enkelthet...

Det å bygge en helt ny serie med låskasser er en lang, 

krevende og nøysom prosess. Nye myndighetskrav og bruk-

erkrav samt egne erfaringer høyner forventningene – og vi 

er således stolte av å kunne presentere vår nye låskasseserie 

hvor både fleksibilitet, funksjonalitet og produktkvalitet er 

ivaretatt på aller beste måte.

 

Kaba har mer enn 150 års erfaring innen fagfeltet og med vår 

nye 1400-serie ivaretar vi alle varianter av sikkerhetslåskass-

er for SIS-standarden. Vårt omfattende produktprogram in-

neholder både mekaniske låskasser med sikkerhetsskilt, samt 

elektronisk styrte motorlåser – også de FG-godkjente. Alle 

standarder og myndighetskrav innenfor byggeteknikk, brann 

& rømning samt FG ivaretas med den nye låseserien fra Kaba.

Som en stor produsent også av elektronisk adgangskontroll, 

har det vært viktig for oss at vår nye låseserie skal ivare-

ta kombinasjonen elektronikk – mekanikk på en best mulig 

måte. Med våre nye løsninger gir vi nå våre kunder mulighet-

en til å kombinere krav til brann & rømning, FG og elektronisk 

adgangskontroll.

 

Enklere og bedre kan det ikke bli!

1402 1410 1411 1412 1416 1422 1424 1425 1432 1433 1434 1435 1436 1479 1481
motorlås

1480
motorlås

ann_420x297_Låsesmeden_0614.indd   1 11.06.14   12:09
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elektronisk styrte motorlåser – også de FG-godkjente. Alle 

standarder og myndighetskrav innenfor byggeteknikk, brann 

& rømning samt FG ivaretas med den nye låseserien fra Kaba.

Som en stor produsent også av elektronisk adgangskontroll, 

har det vært viktig for oss at vår nye låseserie skal ivare-

ta kombinasjonen elektronikk – mekanikk på en best mulig 

måte. Med våre nye løsninger gir vi nå våre kunder mulighet-

en til å kombinere krav til brann & rømning, FG og elektronisk 

adgangskontroll.

 

Enklere og bedre kan det ikke bli!

1402 1410 1411 1412 1416 1422 1424 1425 1432 1433 1434 1435 1436 1479 1481
motorlås

1480
motorlås
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Bransjenytt

Under utdelingen av Svennebrev i Oslo rådhus den 22. mai var  
Martin Hansen og Mathias Svensson Grimelid fra Sikkerhet og De-
sign de eneste som fikk utdelt svennebrev i låsesmedfaget, med 
stor applaus fra smekkfull sal. Ordfører i Oslo, Fabian Stang, var 
veldig tydelig under sin tale på hvor viktig det er med håndverks-
utdannelse i byen vår og hyllet svennene og fagarbeiderne på det 
høyeste. Gratulerer til Martin og Mathias som besto svenneprøven 
med glans !   

Ny produksjonsleder hos Stansefabrikken Fredrikstad aS. Tore 
Lindberg er 41 år gammel, og kommer fra Gressvik i Fredrikstad.

Han kommer fra stillingen som konstruktør/utvikler innen tynnplate-
produksjon på Partnertech i Moss, hvor han har jobbet siden 1997.
Tore har lang erfaring innen konstruksjon og bruk av 3D module-
ringsverktøy.

Med Tores ansettelse styrker Stansefabrikken Fredrikstad aS, og 
konsernet for øvrig, sin kompetanse innenfor konstruksjon, bruk 
av 3D moduleringsverktøy og produktutvikling, noe som er svært 
viktig da selskapet og konsernet er midt oppe i en kraftig vekstfase.

Stansefabrikken Fredrikstad aS er et selskap i STaFa gruppen som 
både utvikler og produserer produkter i det skandinaviske marke-
det. 
 
Se www.stansefabrikken.no for mer informasjon.

Nyansatt i Stansefabrikken 
Fredrikstad as

Utdeling av svennebrev

d12 Artkeys!
 

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

Hvorfor ikke satse på et flott stativ 
i tillegg?

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra
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Stryn Låsservice 25 år: 
Nytt navn i gave
I forbindelse med at det i år er 25 år siden tidligere Stryn Låsservice 
aS så dagens lys, ble det tidligere i sommer avholdt en aldri så liten 
jubileumsfeirng for bedriften innerst i Nordfjord i Sogn og Fjordane. 
Og for å feire seg selv inviterte de likegodt kundene på gratis lunsj, 
samt kaker og kaffe. 

– Vi er stolte av historia vår, og for å markere jubileet vårt og sam-
tidig synleggjere ambisjonane våre, har vi valgt å skifte namn til 
GaRDIT lås og sikkerheit aS, forteller Geir aardalsbakke til Låse-
smeden. 
– GaRDIT lås og sikkerheit skal framleis tilby profesjonelle og tids-
riktige løysingar for den profesjonelle marknaden og vi ser fram til å 
tilby tenester til både gamle og nye kundar.

– De skal uansett kjenne oss igjen – vi er dei same menneska som 
tilbyr godt handtverk, fagleg tryggheit og kvalitet, fortsetter han. 
I tilegg til Gardits egne folk var det også representanter fra TrioVing, 
Verisure og huseiernes landsforbund.

JUBILANTEN(E): Fra venstre:  Rune Arve Hessevik, Roy Ole Berg, Hilde Britt Berstad, Vidar Sunde, 
John Marius Granheim og Geir Aardalsbakke. Alle fra GARDIT lås og sikkerheit AS.

I GODT SELSKAP: Her er jubilantene samlet sammen med representantene fra TrioVing, Verisure og Husei-
ernes landsforbund. Foran fra venstre: Hilde Britt Berstad -GARDIT, Roy Ole Berg -GARDIT, John Marius 
Granheim -GARDIT, Rune Arve Hessevik -GARDIT. 2.rekke: Vidar Sunde -GARDIT, Geir Aardalsbakke -GAR-
DIT, Jan Erik Mardal -Huseiernes landsforbund. Bak: Harald Gimseng -TrioVing, Sture Fademark -Verisure.

SPRUDLET: Roy Ole Berg
jubilerte med stil. Og sprut. 

dorma.com

TilgjengeligheT 
for alle
—
DorMa dørautomatikk eD 100 / 250.

DORMA. THE ACCESS.

NL-2013_DORMA_AUT_210x297.indd   1 6/23/2014   9:38:45 AM

02.2014 / 21



PAS Car L T

    SVERIGE S kh lm Husk ar a G b rg Malmø|  DANMARK Køb ha Århus |  NORGE Osl

Scoria Touch dørbryter
Scoria Touch er en innendørs dørbryter som fungerer dels 
som en uavhengig dørbryter (Stand Alone) direkte tilkoblet en 
elektrisk lås, eller tilkoblet til et adgangssystems undersentral. 
Scoria Touch aktiveres ved lett berøring i kombinasjon med 
brukerens statiske elektrisitet. Den lysende rammen gir en 
tydelig indikasjon på låst/ulåst. Med sin lekre design i støpt 
metall, kombinerer Scoria Touch eleganse og estetikk med 
robusthet og pålitelighet – i ett og samme produkt.

Bakelitt Pro leveres med både Mifare og EM og gir et helt annet 
resultat ved lasergravering sammenlignet med tradisjonelle 
nøkkelbrikker på markedet. Bakelitt Pro er kun 3 mm tykk og 
gir en holdbar, skarp og tydelig gravering.

S
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PAS Online er en meget sikker tjeneste som forenkler bestillingsrutiner både for deg og dine kunder. 
La kunden bestille ID- og adgangskort, nøkkelbrikker og tilbehør online. Enkelt og sikkert!* 
PAS Online kan integreres mot 
eksisterende CRM- og ERP-system 
og kan tilpasses med bedriftens 
egen profi l. Ta kontakt i dag for 
en demonstrasjon!

PAS Online Behold kunden, men la dem administrere selv!

Bakelitt Pro Vår beste kvalitet!

Profi lerte, 
lasergraverte
produkter

Enkel og sikker
administrasjon

iFrame-løsning
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Opplysninger

Sikkert & Wisst AS
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Sikkert & Wisst AS

Bestill fra din egen 
portal

Få Scoria Touch lasergravert 
med ønsket motiv eller logo!

!

* HTTPS-kryptert
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prOduKtnytt

Fotballnøkler 

Sørg for at du har favorittlaget ditt 
synlig på nøkkelen!

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

Fossafe innbruddsforsinkende skap
I dag finnes det en rekke skap på markedet. Mange av skapene 
som er tilgjengelige i markedet selges ofte under navnet «safe», 
som dessverre ofte er helt feil, fordi det i mange tilfeller er «inn-
bruddsforsinkende» skap. Disse skapene har ikke alle de kvaliteter 
som et klassifisert verdiskap har. Hva slags skap du skal velge, 
avhenger av hva som skal oppbevares i skapet.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å velge rett skap for 
ditt behov. Vi har skap i 3 ulike størrelser.

Se mer på www.finnclausen.no 

Et adgangskontrollsystem er en effektiv måte å sikre et lokale 
eller et bygg for å begrense adgangen til uvedkommende. 
Bewator Entro er et moderne adgangskontrollsystem utviklet 
med brukervennlighet i fokus. Bewator Entro er i dag et av de 
mest kjøpte adgangskontrollsystemer i Europa.

www.bewator-entro.no

Bewator Entro  
Det sikre og fleksible adgangskontrollsystemet

NO Entro portrait.indd   1 03/06/2014   16:43:4902.2014 / 23



Sultne på utvikling
sammen med Låsesmedene

tekst Og FOtO: geIR OLseN

PAS Card er stadig på jakt etter nye utfordringer. Slik sett 
er de veldig fornøyd med å spille på lag med låsesmed-
ene. For PAS Card er det en selvfølge å være samarbeids-
partner med Foreningen Norske Låsesmeder.

– Gjennom dette miljøet får vi tilbakemeldinger fra kundene. Det 
er takket være dette at vi kommer videre i vår utvikling for å til-
fredsstille stadige endringer i behov og modernisering. For å si det 
enkelt. Vi skal utvikle oss sammen med Norske Låsesmeder. For 
oss er ingen låsesmedbedrifter verken for store – eller for små. 
Det er ute i bedriftene man finner den største kompetansen innen 
fagområdet. Låsesmedtreffet er et høydepunkt i så måte, forteller 
salgssjef anette aalerud Seim mens daglig leder Thomas S. Preus 
nikker ivrig. 
 
ENKLERE FOR LÅSESMEDENE
– Vårt mål er at vi skal gjøre det enklere for låsesmedene å levere 
gode produkter og tjenester – også fremtidsrettede sådanne – til 
sine kunder. Derfor bruker vi i PaS Card store ressurser på å utvikle 
nye produkter og tjenester, fortsetter Preus. 
 
ELKO-SAMARBEID
PaS Card er også litt stolt av at de nå er valgt som samarbeids-
partner til ELKO. 
– Dette er en fjær i hatten for oss. Sammen med ELKO tilbyr vi nå 
web-bestilling av komponenter med lasergraverte symboler. 
– Det som er spesielt er at vi nå tilbyr en bestillingsgenerator for 
lasergravering av produktene som f.eks. brytere og nøkkelbrikker. 

Her har de nå fått utviklet en konfigureringsportal for å bestille det 
de ønsker. 
– Dette har virkelig slått an hos låsesmedene, forteller anette aa-
lerud Seim. 
 
PAS CARD BLIR NEXUS
For to år siden ble PaS Card en del av neXus. Som en følge av 
dette blir PaS Card historie fra midten av oktober i år. 
– neXus er store på digital aksess. Og vi er ditto på fysisk aksess. 
Dermed passer vi sammen som hånd i hanske, forteller daglig leder 
i PaS Card Thomas S. Preus 
– Vi skifter navn til neXus 14.oktober. I den forbindelse vil vi trolig 
øke staben med to til tre personer, bekreftet Sommerfeldt Preus til 
Låsesmeden under Eliaden på Norges Varemesse tidligere i som-
mer.  Kontorene forblir på Lysaker. Der foregår også alt av bedrif-
tens produksjon. 
– alle produkter som leveres i Norge, produseres på Lysaker. Og 
det skal vi fortsette med, sier Sommerfeldt Preus.
 
TILSTEDE PÅ ELIADEN
Da Låsesmeden besøkte leverandøren var de i full gang under Eliaden 
på Norges Varemesse. Eliaden er elektronikkbransjens møteplass. 
Fagområdene dekker energi, elektroinstallasjon, automat isering 

PAS CARD PÅ PLASS: Thomas Sommerfeldt Preus, Anne Berget og Anette Aalerud Seim var å 
finne på Eliaden på Norges varemesse som gikk av stabelen tidlig i sommer. 
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og instrumentering, lys, sikkerhet, tele- og datakommunikasjon, 
bygnings automatisering, elektronikk og varme. Det er omkring 400 
utstillere. Og messen blir besøkt av omkring 20000 interesserte. 
Dette gjør Eliaden til en av de største fagmessene i Norge.
 
El. bransjens viktigste møteplass?
«Eliaden er en møteplass,inspirasjonskilde og faglig arena. Arran-
gementet er først og fremst en fagmesse med fokus på løsninger, 
produkter, tjenester og nyheter. I tillegg finnes en rekke seminarer 
og aktiviteter for at de besøkende skal få et så godt faglig utbytte 
som mulig. Her finner leverandører av produkter og tjenester, innen 
alle områder av bransjen, sitt eget bransjemiljø, hvor de møter sine 
kundegrupper. Dette bidrar til en klarere profil av bransjemiljøene 
som helhet, og skaper synergieffekt i og mellom miljøene», skriver 
Eliaden på sine hjemmesider.

– Vi var her første gang for to år siden, og opplever veldig stor 
interesse fra elektromontørene. Nå er det kunder her hele tiden, 
sier selger anne Berget stolt. Og som troll i ord, kommer det to 
karer slentrende innom. Det er Morten Bakken og Rune Hansen fra 
Caverion Norge.

– En av våre kunder, forteller anne Berget.  

DETTE ER PaS CaRD:
PAS Card holder til på Lysaker ved Oslo og er en total-
leverandør av produkter og tjenester for RFID, adgangs- 
og verifiseringsteknikk og plastkort brukt som medlems-
kort, kundekort og fordelskort. 

Siden oppstarten i 1998 har bedriften utviklet seg til å bli 
en betydelig leverandør av plastkort og korttilbehør i det 
norske markedet. Fra 1. september 2011 ble de en del 
av PAS Card gruppen og endret navn fra Plastkort Nor-
ge, samt utvidet produktutvalget med et bredt spekter av 
RFID produkter for adgangskontroll og pålogging, samt 
tilhørende programvare.  Deres siste spesialitet er laser-
graverte produkter, etter kundens individuelle ønsker. 
 
Bedriften sysselsetter 9 medarbeidere innen produksjon, 
service, design, salg og administrasjon. Fra midten av 
oktober skifter de navn til neXus. 

SLIK KAN DET GJØRES: Anette Aalerud Seim viser frem hvordan 
man kan gå frem for å bestille lasergraverte symboler. 

STORKUNDE PÅ BESØK: Morten Bakken og Rune Hansen fra 
Caverion Norge stakk innom standen til PAS Card på Eliaden. 
Her møtte de Thomas S. Preus og Anne Berget. 
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ELF Convention i 
fantastiske Firenze
22. – 25. mai 2014

tekst: ANNe LINe M. sAgbAkkeN

ERSI, den italienske foreningen, hadde planlagt et flott ELF Conven-
tion i vakre omgivelser. Kurs, møter og utstilling ble holdt i Firenze  
Fiera kongress senter sentralt lokalisert i nærheten av mange av 
Firenzes severdigheter.

Utstillingen var åpen fredag og lørdag. Utstillingen var fordelt på 4 
etasjer i forholdsvis små lokaler. – Men messen var godt besøkt, i 
følge ERSI hadde de i overkant av 1700 besøkende fra 44 land. 

Gallamiddagen lørdag kveld ble holdt i Palazzo Borghese og var en 
fantastisk opplevelse. Storslåtte omgivelser, nydelig mat og under-
holdning i form av operasang og pianist. 

Styremøtet i ELF og det nordiske møtet ble holdt lørdag. Her fikk vi 
blant annet besøk av Hans Weissenböck som vanligvis represen-
terer Kaba, men denne gangen var han med som styreformann for 
aRGE «The European Federation of associations of Locks & Build-
ers Hardware Manufacturers». Han gikk i gjennom en del standar-
der de jobber med pr i dag.

ELF har nå gått over til 1 styremøte i året hvor alle representan-
tene er med, utover dette møtes ELF presidenten og presidentene 
for de forskjellige geografiske områdene slik som ELF Nordic, ELF 
South, etc. ytterligere 1 gang i året. Siden forskjellene innad i ELF 
er så store er det mer effektivt med noen ekstra nordiske møter for 

DOMEN
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oss og at vår president har muligheten til å ta saker videre med de 
andre presidentene i ELF i et mindre fora.

Vår president for den nordiske gruppen Håkan Svensson takket av 
både som styreformann i SLR hvor Benny Jansson har overtatt, 
og som president i ELF Nordic hvor Torben Klindt fra DLF ble valgt 
som ny president. Vi kommer til å savne humørsprederen Håkan! 
– Samtidig vil vi ønske de «nye» velkommen.

Neste ELF Convention blir i Dublin 22. – 24.mai 2015 les mer 
på www.elf2015.com. – Etter det er det danskenes tur med 
København i 2016.

Dave O’Toole ELF-president og 
Ona Gardemeister ELF-sekretær 
like opplagte som alltid.

Håkan Svensson takker av 
som President i ELF Nordic 
og ønsker Torben Klindt lykke 
til som ny President.

NY STYREFORMANN I SLR: 
Benny Jansson

Gallamiddag 
og operasang.

MESSEN
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Nye medlemmer

Bjørn Eirik Kolstad Stig Arvid Kristensen

Jubilanter
NL gratulerer så 
mye med dagen!

Børge Marvik  
Fylte 50 år 14. april

Jan Allan Åkerholm 
Fylte 50 år 14. april

Rune Jøkling 
Fylte 50 år 20. april

Paal Konrad Jacobsen 
Fylte 50 år 16. juli

Roy Carlsen 
Fylte 50 år 25. juli

Roy Dirk Hansen  
Fylte 60 år 26. mai

Erik Bekeng   
Fylte 60 år 18. juni

I juni var det nye opptaksprøver i NL og 
vi ønsker to nye personlige medlemmer 
velkommen. 

Bjørn Eirik Kolstad fra Karl Jensen aS og 
Stig arvid Kristensen fra Locktech  i alta.

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!

Ha det bra PAS Card. 
Velkommen neXus.
Forvent deg mer – fra og med oktober.
I oktober bytter PAS Card navn til neXus. For deg som kunde betyr det at du 
kommer enda nærmere en helhetlig løsning for fysisk og digital aksess.  
Forøvrig vil alt være som vanlig. 

neXus er ledende på markedet for digital aksess og IT-sikkerhet. 
neXus og PAS Card har siden høsten 2012 inngått i samme konsern. 

www.pascard.no      |      www.nexusgroup.com
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Nye medlemmer

Stig Arvid Kristensen

For en sommer det har vært! – Håper alle fikk nyte godt 
av det flotte været og er klare for en ny og travel høst!

For NL sin del er det Låsesmedtreff i januar som tar 
mye fokus i tillegg til at vi skal delta på blant annet You 
messen i Oslo for å få rekruttert flere nye låsesmeder til 
bransjen. Som vi har nevnt tidligere er det fint om flere 
medlemsfirmaer engasjerer seg og deltar lokalt ute på 
skoler og informerer om låsesmedfaget. 

Vi understreker også viktigheten av at medlemsbedrif-
tene tar inn lærlinger.

Når det gjelder Låsesmedtreff vil vi også i år sende 
ut informasjon om kurs og hvilke dager de forskjellige 
kursene går, ca. 1 uke før vi åpner for påmelding rundt 
1.oktober. Kursprogrammet er klart og det er både vel-
kjente og nye kurs på planen.

I slutten av august har vi vårt årlige informasjonsmøte med 
alle utstillerne og vi ser frem til nok en flott messe med 
mange spennende nyheter på Låsesmedtreff i januar.

Ønsker dere alle en fin høst!

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
E-post: las@thermoglass.no

TROmS
Låsgruppen Tromsø aS
Tromsøysundveien16, 
9020 TROMSDaLEN
Tlf.: 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@lasgruppen.no

Låsservice aS avd. Harstad
Mercurveien 6 PB 3006 , 
9498 HaRSTaD
Tlf.: 77 00 19 20
Faks: 77 00 19 21
E-post: harstad@laasservice.no

KaBa Møller Undall aS avd. Tromsø
Grønnegate 38-46
9008 Tromsø
Tlf.: 06866 
Faks: 77 75 39 33
E-post: butikk.tromso@kaba.com

NORDLaND
Hålogaland Lås & Sikkerhet aS
Industriveien 18, 8517 NaRVIK
Tlf.: 76948081
Faks: 76948083
E-post: post@hls.no

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

Lofoten Låsservice aS
Havnegata 13
8372  GRaVDaL
Tlf.: 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
E-post: post@lofotenlas.no

Nordland Lås & og Sikkerhet aS
Midtregate 4 Postboks 528,
8601 MO I RaNa
Tlf.: 75 15 45 55
Faks: 75 15 45 56
E-post: nls@nls.no

NORD–TRøNDELaG
Lås & Sikring aS
abel Meyersgt. 7, 
7800 NaMSOS
Tlf.: 74 21 68 80 (1)
Faks: 74 21 68 81
E-post: firmapost@laasogsikring.no

P.a. Elektro aS
asbjørnsensgt 1,7650 VERDaL
Tlf.: 74 07 30 40
Faks: 74 07 17 50
E-post: paelektro@vktv.no

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

SøR–TRøNDELaG
Beslag–Consult a/S
Industriveien 57, 
7884 TRONDHEIM
Tlf.: 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
E-post: 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
E-post: post.trondheim@lasgruppen.no

KaBa MøllerUndall aS, avd. 
Trondheim
Ingvald Ystgaardsvei 23 
Postboks 4053 angeltrøa, 
7457 TRONDHEIM
Tlf.: 06866
Faks: 73 89 30 01
E-post: firmapost@mu.no

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

møRE OG ROmSDaL
Låseservice ålesund aS
Røysegata 8B, 6003 åLESUND
Tlf.: 70 16 10 90
Faks: 70 16 10 91
E-post: atle@laseservice.no

Møre Beslag a/S
Brusdalsveien 169 PB 7707,
6022 åLESUND
Tlf.: 70 15 80 00
Faks: 70 15 80 01
E-post: post@morebeslag.no
www.morebeslag.no

Norsk Låsservice aS
Industriveien 13,
6517 KRISTIaNSUND
Tlf.: 934 15 500,
Faks: 71 58 22 10
E-post: firmapost@norsk–lasservice.no

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

Nordvest Elektronikk aS 
avd. Lås & Sikkerhet
Nordmørsveien 54, 
6517 KRISTIaNSUND 
Tlf.: 71 68 54 00
Faks: 71 68 55 89
E-post: firmapost@nve.as

SOGN OG FjORDaNE
GaRDIT Lås og Sikkerheit aS
Øyane 4, 6770 NORDFJORDEID 
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: post@gardit.no 

HORDaLaND
Bergen Låsservice aS
Kollåsen 1
5116 ULSET
Tlf.: 55 53 91 50
Faks: 55 61 99 63
E-post: mail@bnl.as

Låsgruppen Bergen aS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf.: 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.bergen@lasgruppen.no

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

KaBa MøllerUndall aS avd. Bergen
Kanalveien 54, 
5068 BERGEN 
Tlf.: 06866, Faks: 55 20 74 99 
 Døgnvakt: 913 80 655
E-post: 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
E-post: post.stavanger@lasgruppen.no

Låsservice aS, Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 Haugesund
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@laasservice.no

Marvik Service aS
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STaVaNGER 
Tlf.: 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
E-post: post@marvik.no

KaBa MøllerUndall aS avd.
HaUGESUND
Rennesøygaten 12,
5537 Haugesund
Tlf.: 06866 
Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
E-post: firmapost@mu.no

Sikring & Låseservice aS
Raglamyrveien 11 PB 2158,
5504 HaUGESUND
Tlf.: 52 71 31 55
Faks: 52 71 32 05
E-post: haugesund@siklas.no

Sikring & Låseservice aS
årsvollveien 24
4312 Stavanger
Tlf.: 51 68 60 70,
Faks: 51 68 60 71
E-post: post@siklas.no

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

auST–aGDER
Fa. arve Karlsen
Pb. 1630 Stoa,
4857 aRENDaL
Tlf.: 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
E-post: post@arvekarlsen.no

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

VEST–aGDER
Låsmontøren aS
Mikkelsmyrveien 3,
4515 MaNDaL
Tlf.: 400 51 743
E-post: jeg@laasmontoren.no

Norlock DB Montasje aS
Rådhusgaten 55 PB 55 
Posebyen,
4661 KRISTIaNSaND
Tlf.: 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: 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 Gjøvik aS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf.: 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
E-post: post.gjovik@lasgruppen.no

Låsgruppen Lillehammer aS
Korgveien 33,
2619 LILLEHaMMER
Tlf.: 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
E-post: post.lillehammer@lasgruppen.no

KaBa MøllerUndall aS
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf.: 06866, Faks: 61 13 61 01
E-post: firmapost@mu.no

KaBa MøllerUndall aS
Storgt.136,
2615 LILLEHaMMER
Tlf.: 06866, Faks: 61 05 17 01
E-post: firmapost@mu.no

HEDmaRK
Låsgruppen Hamar aS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HaMaR
Tlf.: 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
E-post: post.hamar@lasgruppen.no

Låsgruppen Kongsvinger aS
Brugata 10 
2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 27 00
E-post: post.kongsvinger@lasgruppen.no

Lås & Sikring aS
Svartbekkveien 85 Postboks 384, 
2411 ELVERUM
Tlf.: 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
E-post: firmapost@lassikring.no

KaBa MøllerUndall aS  avd. Hamar
Grønnegata 83
2317 HaMaR
Tlf.: 06866/41527720
E-post: hamar@mu.no
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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
E-post: post@hjelpjegvilinn.no

aker Lås og Nøkkel aS
Brobekkveien 105, 0582 OSLO
Tlf.: 07707, Faks: 22 65 48 00
E-post: post@akerlas.no

Låsservice avd. Eiendomssikring aS
Strømsvn. 266,
Pb.51 alnabru, 0614 OSLO
Tlf.: 23 28 81 00
Faks: 22 32 55 20
E-post: firmapost@eiendomssikring.no

Låsgruppen Oslo aS
Vitaminveien 1a 
0485 OSLO
Tlf.: 22 95 58 00
Faks: 22 95 58 10
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.oslo@lasgruppen.no

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

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

Låsservice Oslo aS 
Tvetenvn. 164 Pb. 46 Tveita,
0617 OSLO
Tlf.: 22 27 26 80
Faks: 22 27 99 44
E-post: 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
E-post: stig@keywest.no

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

KaBa MøllerUndall aS
Tvetenvn.152 , 0671 OSLO
Tlf.: 06866, Faks: 22 75 90 70 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: firmapost@mu.no

Sikkerhet & Design aS
Sinsenvn. 4, 0472 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
E-post: 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
E-post: post@nygaard–las.no

Servicesentralen Lås og Nøkkel aS
Neuberggt. 21, 0367 OSLO
Tlf.: 22 60 60 60
Faks: 22 60 60 61
E-post: 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
E-post: 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
E-post: mail@vrio.no

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

Bygg & Boligsikring aS
Kabelgaten 19,
0580 Oslo
Tlf.: 22 00 60 10
Hjemmeside: www.bbsikring.no

Hemer Lås & Dørtelefon aS
Vogtsgate 56,
0477 Oslo
Tlf.: 23058010
E-post: post@hemerlas.no

aKERSHuS
Flexi Lås & Gitter aS
Kveldroveien 4, 1407 VINTERBRO
Tlf.: 99 55 66 66
Faks: 64 97 77 03
E-post: post@flexisikring.no

Follo Lås og Glass–sikring aS
åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
E-post: frank@follolas.no

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

Karl Jensen aS 
Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 2001 
LILLESTRØM
Tlf.: 63 89 22 30
Faks: 63 80 05 70
E-post: 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
E-post: salg@myhre–laas.com

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

Trygge rom aS
Info–Rama Senteret Sandviksveien 
184, 1337 SaNDVIKa
Tlf.: 67 80 80 80
Faks: 67 80 80 90
E-post: 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
E-post: 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

øSTFOLD
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SaRPSBORG
Tlf.: 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
E-post: holmens_eftf@hotmail.com

Lexow Låsservice aS
Jeløygaten 8, 1532 MOSS
Tlf.: 69 20 60 80
Faks: 69 20 60 81
E-post: 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
E-post: post.fredrikstad@lasgruppen.no

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

Låsgruppen Moss aS
Ekholtveien 114, 1522 MOSS
Tlf.: 69 26 70 10, Faks: 69 26 90 70 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: 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
E-post: brannoglaas@online.no

Byggsikkerhet aS
Skolegata 2
3611 KONGSBERG
Tlf.: 32 73 10 93
Faks: 32 73 10 87
E-post: tostenb@online.no

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

Låsgruppen Drammen aS
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy,
3002 DRaMMEN
Tlf.: 32 80 98 00
Faks: 32 80 98 50
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.drammen@lasgruppen.no

KaBa MøllerUndall aS
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRaMMEN
Tlf.: 06866, Faks: 32 89 05 60 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: firmapost@mu.no

VESTFOLD
KaBa MøllerUndall aS
Klinestadmoen 9,
3241 SaNDEFJORD
Tlf.: 06866, Faks: 33 43 00 35
E-post: firmapost@mu.no

Låsesmeden Larvik aS
Haraldsgate 6, 3256 LaRVIK
Tlf.: 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
E-post: arne@lasesmeden.no

Låsgruppen Sandefjord aS
Nedre Movei 4,
3215 SaNDEFJORD
Tlf.: 33 42 87 20,
Faks: 33 46 10 26 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.sandefjord@lasgruppen.no

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

Sikkerhetskompaniet aS
Slagenveien 7,
3110 Tønsberg
Tlf.: 333 52 737
E-post: post@sikkerhetskompaniet.no

TELEmaRK
Brann–og sikringservice aS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
E-post: lasesmed@
Hjemmeside: www.brann–sikring-
service.no

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

KaBa Møller Undall aS avd. Skien
Ulefossveien 24
3730 SKIEN
Tlf.: 06866
E-post: butikk.skien@kaba.com
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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


