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Positiv og spennende utvikling i Garda
Garda Anleggsikring er en del av gruppen Garda Sikring som består av 7 aktører innen vei-, anleggog områdesikring. Sammen tilbyr vi landsdekkende løsninger, og gjennom effektiv drift og gode
innkjøpsbetingelser fra våre leverandører er vi konkurransedyktige også mot utenlandske aktører.
Gruppen omsetter for 400 millioner og har 180 ansatte.
Gruppens brede geografiske og produktmessige nedslagsfelt, vil gi mange norske
entreprenører og statlige foretak unike betingelser for rammeavtaler. I tillegg til tradisjonell
sikring som gjerder, porter, veisikring og mobile sikringsløsninger, er objekt- og terrorsikring et nytt satsningsområde for gruppen. Her er Håkon Tronstad hentet inn for å
gjøre gruppen til markedsleder innenfor et felt som er i sterk vekst. Han har lang
erfaring fra forsvaret der han bl.a. har jobbet med samfunnssikkerhet i mange år.

Anleggsikring - Solid partner

● Gruppens spesialist på mobilt sperremateriell
● Vokser raskest i gruppen
● Markedsleder på byggegjerder og porter med
adgangskontroll
● Nesten 30% omsetningsøkning fra 2016 til 2017
● Gaselle-bedrift 2 år på rad

Service i fokus
Garda Anleggsikring skal fortsatt være best på mobile sikringsløsninger. Det å være en samarbeidspartner for våre kunder, der vi sammen kommer fram til gode løsninger, er viktig for oss. Et stort lager
med bredt vareutvalg vil vi fortsette å ha, slik at vi raskt kan levere til alle deler av landet. I tillegg til
porter, adgangskontroll og kameraovervåkning, vil service være et satsningsområde for 2018. Vi har
derfor styrket vår service- og ettermarkedsavdeling med Stefan Søyring som har mange års erfaring
bl.a. fra service/ettermarked i Stiga AS samt fra bil- og flybransjen. Han vil koordinere våre serviceoppdrag
og tilby serviceavtaler på kjøreporter og rotasjonsgrinder, for å sikre våre kunder trygg og god drift.
Stefan Søyring, Avd. leder Teknisk Drift

Kraftig bot for manglende ID-kortleser

I følge artikkel i Byggmesteren 15. februar, ble det
etter inspeksjon av Arbeidstilsynet på byggeplass i
Oslo for 4 år siden, bl.a. avdekket brudd på plikten
til å føre daglig oversiktsliste over alle på byggeplassen. I tillegg var det ikke benyttet ID-kortleser for å
hindre at uvedkommende fikk adkomst. Dette har
nå ført til en bot på 500.000 til byggherren.
Vi er glad for at det finnes enkle og rimelige
løsninger for å unngå at slike situasjoner oppstår.
Løsninger som krever minimalt med administrasjon
og som tilfredsstiller den nye Byggherreforskriften.
Med f.eks. en rotasjonsgrind og HMS-kortleser har
man en løsning som gir full kontroll på hvem som
har tilgang til byggeplassen.
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Utleiekonferansen 2018

Vi deltok på den årlige konferansen til Norsk Utleieforening på
Gardermoen i februar. Her var over 200 personer samlet for
å få med seg aktuelle foredrag og besøke de 40 utstillerne som
var på plass. Vi presenterte bl.a. vår rotasjonsgrind, vektblokker
og teleskopstolpe for verktøyfri montering av kantsikring.

