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Åkes Lås & Säkerhet som verkat i Gö-
teborg i 60 år ingår sedan drygt ett år 
i Swesafe - en av Sveriges största leve-
rantörer av säkerhetsprodukter och sä-
kerhetstjänster. Den 9 maj sker namn-
bytet.

Swesafe, med 275 medarbetare på 18 orter 
runt om i Sverige, är ett rikstäckande säker-
hetsföretag med stark lokal förankring. 

– För oss och våra kun-
der är det enbart positivt. Vi 
fortsätter som tidigare med 
våra nära relationer till våra 
kunder här i Göteborgsregi-
onen samtidigt som vi nu har 
en större finansiellt styrka 
och ytterligare tillgång till 
specialistkompetens. Vi kan 
dessutom följa våra kunder i 
Sverige på ett annat än tidi-
gare, säger Mikael Synner-
hag, distriktchef i Göteborg.

Kundens behov först
Swesafe med Åkes Lås & Sä-
kerhet utformar och installe-
rar allt ifrån kompletta säkerhetslösningar till 

Namnbyte bekräftar 
ökad trygghet

enskilda produkter för kunder både inom det 
privata näringslivet och den offentliga sek-
torn. Tack vare företagets leverantörsobero-
ende är Swesafes säkerhetslösningar alltid 
anpassade till kundens behov.

Inget för litet eller för stort
Sedan flera år har Mölndals stad avtal med 
Åkes Lås & Säkerhet. Även näringslivet som 
Volvo Lastvagnar, Göteborgs-Posten, ICA 
Maxi och ABB Fastigheter anlitar företaget.

– Just nu projekterar vi ett 
helt nytt låssystem för VA-ver-
ket i Göteborg. 
Med ledorden låst, larmat, 
skyddat kan Swesafe alltid ta 
ett helhetsgrepp om kundernas 
säkerhetssystem, från idé och 
projektering till genomför-
ande, installation, utbildning, 
service och underhåll. 
På Olof Asklunds gata 11 i 
Högsbo Industriområde har 
Åkes Lås och Säkerhet/Swesa-
fe en välsorterad butik med 
larmpaket för alla behov.
Swesafe är ett AAA-företag 

och har ambitionen att växa ytterligare på den 
svenska marknaden.
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Rummets betydelse är grundläggande för 
människans trivsel. Nytänkande House of 
Floors-gruppen - tre företag i samverkan 
- lyfter fram de egenskaper i närmiljön 
som är viktiga för olika människor.

Tel: 031-27 99 00    patricia@houseoffloors.se    www.houseoffloors.se

Gå på känslan

I House of Floors-gruppen ingår:

House of Floors som ar-
betar med renovering av golv 
som betong, marmor, kalk-
sten, granit, terrazzo, linole-
um och trä, samt entrémattor, 
utbildning och försäljning av 
golvvårdsprodukter. Före-
taget vet att efter en renove-
ring av ett golv dvs. slipning, 
polering, behandling mm 
krävs det rätt underhåll där-
för erbjuder vi våra kunder 
utbildning och konsultation. 
House of Floors arbetar med 
ett eget produktsortiment för 
golvvård - Fenix Floor Care 
System som är framtagna 
tillsammans med tillverkare 
som har en helhetssyn på ef-
fektiv och miljöriktig vård av 
golv. De är certifierade enligt 
ISO 14001 och arbetar efter 
ISO 9001. Samverkan mellan 
tillverkning, distribution och 
hantering utmärker hela vårt 
sortiment. Produkterna pro-
duceras i Sverige. 

Anacaona är ett lokalvårds-
företag som löser dina behov 
av en problemfri städning. 
För Anacaona betyder lo-
kalvård mycket mer än bara 
städning. Anacaona hjälper 
dig att hitta och bibehålla det 
där lilla extra som skapar en 
genuin känsla av trivsel och 
välbefinnande. Alla som job-
bar för Anacaona har ett yr-
kesbevis där en utbildning 
inom lokalvård ställas som 
krav på anställning. Målet är 
att inom kort bli miljöcerti-
fierad.

Nytänkare med 
flerårig erfarenhet 

av golv-
branschen: 

Patricia L Mellin, 
vd House of 

Floors Gruppen. 

Delight Sweden är ett 
konsult- och serviceföretag 
som arbetar med arbetsmil-
jörelaterade frågor enligt 
eget personalnära helhets-
koncept. Arbetet är en stor 
del av våra liv. Här spenderar 
vi över 2000 timmar varje 
år. Delight Sweden optime-
rar både den fysiska och den 
mentala arbetsplatsen. Fö-
retaget ger vägledning inom 
ergonomi och arbetsplatsens 
utformning vad gäller design 
med mera. Delight Sweden tar 
fram anpassade utbildningar 
med genomtänkta utformning 
och innehåll. Delight Sweden 
analyserar och kartlägger be-
hovet av åtgärder vilka bear-
betas och sedan utmynnar i 
en handlingsplan.

DET ÄR INTE BARA DU 
SOM MÅR BRA 
AV ETT RENT SAMARBETE.
Gör du allt du kan för att minska din miljöpåverkan?
Om inte så har vi ett bra tips – se till att ditt företag
byter till en miljöcertifierad avfallspartner. Det leder
snabbt till positiva effekter, som god nattsömn för dig
och en trovärdig miljöprofil för din arbetsplats. För
naturen och dess invånare är det förstås oändligt
mycket viktigare. På renova.se kan du läsa mer.


