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Säkerhetsföretaget Securitas har be-
vakningsuppdraget på Familia.

– Vi ser oss som välkomnande cen-
trumvärdar med ett tydligt säkerhets-
uppdrag, säger avdelningschef Tomas 
Richter.

Som ansvarig för den stationära bevakning på 
Familia har Securitas alltid personal i köpcen-
trat när det är öppet. Kostym- och civilklädda 
vakter som framför allt ska garantera en trygg 
miljö men också vara besökare behjälpliga.

– Vi vill vara synliga på ett förtroendeingi-
vande sätt. Vi kan hjälpa besökare såväl med 
vägledning till att hjälpa kunder som har fått 
punktering på bilen.

Genom ett nära och gott samarbete med 
köpcentrets ledning och all butikspersonal 

kan Securitas, med lokal närvaro och hela 
världskoncernens erfarenhet i ryggen, erbju-
da en trygg och avslappnad miljö på Familia.

Stärker sin marknadsledande roll
Securitas har det senaste året genomfört en 
strukturell omorganisation för att öka spets-
kompetensen och garantera fortsatt mark-
nadsledande roll inom alla specialområden.
Förutom den stationära bevakningen erbjuder 
Securitas bland annat regionens personaltä-
taste rond- och utryckningsservice (som ock-
så anlitats av Familias ägare Steen & Strøm) 
samt teknisk service.

Christer Roos är platschef för Securitas 
Systems i Helsingborg:

– Vi erbjuder installation och service av tv-
system, passerkontroller, brand- och inbrotts-

larm. Alla de tekniska säkerhetslösningarna 
som vi erbjuder är unika och helt kundanpas-
sade. Vi åtar oss gärna totallösningar för att 
i nära dialog med våra kunder skapa effekti-
vaste lösningar över en längre tid.  

Tel: 042-16 44 35
www.securitassystems.se

Tryggt värdskap på Familia

Tel: 042-25 33 00
www.securitas.se

Din värd på Familia – Securitas - 
som i över 70 år skyddat hem, ar-
bete och samhälle.

Peab Sverige AB erhöll även markentre-
prenaden för Familia. 

– Ett omfattande uppdrag som inte fick 
störa kundflödet eller alla varuleveran-
ser, förklarar platschef Gert Herjander.

Markentreprenaden, om 25 miljoner kronor, 
inkluderade såväl rivning, röjning, schakt-
ning, uppfyllning, VA- och beläggningsarbete 
som färdigställande av grönytor och trädplan-
tering.

– Vi har exempelvis flyttat och nyetablerat 
befintlig motionsslinga i Hyllinge för att ge 
plats för varutransporter i framtiden.

Bra dialog med övriga aktörer
Enligt avtal fick inte den ordinarie verksam-

heten hos redan etablerade dagligvaruhandel 
störas mer än minimalt. 

– Vi var noggranna med att från början eta-
blera ett förtroende för vad vi skulle utföra 
bland grannarna på köpcentret. I det här läget 
är god kommunikation det viktigaste, om vi 
har en bra framförhållning och dialog, och ut-
för det som vi lovar, löser det mesta sig. Det 
har varit lite knixigt men vi har ordnat det, 
berättar Gert.

Asfaltbeläggningen för etablering av 1 500 
nya p-platser fick endast göras måndag till 
onsdag på grund av det höga besökstrycket i 
slutet av veckan. Samtidigt skulle mellan 50-
100 varutransportfordon till City Gross pas-
sera obehindrat varje dygn.

– Vi har som mest haft 20 personer igång 
för att klara markentreprenaden.

Intensiv handel under 
arbetets gång

Tel: 042-25 10 00  •  Fax: 042-15 76 77  •   www.peab.se

Peab Sverige AB har utfört 
markentreprenaden med 
minimal störning på redan 
etablerad dagligvaruhandel. 
På bilden avslutande 
asfaltbeläggning 
på parkeringsplan.

Har Du funderingar på att flytta Ditt företag eller boende?
 
Testa gärna vår
 • unika samspelsanda mellan aktiva företagare, forskare och kommunföreträdare;
 • service i samband med etableringsbeslut och snabba handläggning;
 • attraktiva boendemiljö på natursköna Söderåsen;

Börja med ett telefonsamtal till någon av nedanstående:

Företagsfrågor		 	 								Boendefrågor
Kenneth Daun            Torbjörn Persson 
Telefon: 042 – 64 019                        Tel nr: 042 – 64 080
E-post: kenneth.daun@astorp.se          E-post:torbjorn.persson@astorp.se
 

Åstorps Kommun har miljön för nytänkande och är steget före!

Testa oss!

Vi fick förtroendet att måla Familia!

Telefon: 0418:66 20 75
info@ekbladhs.se
www.ekbladhs.se

Mer än 40 år i branschen!


