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ECOpanel - et grønnere byggegjerde
Garda Sikring ønsker å gjøre en forskjell der vi kan bidra mest. Med et årlig salg på nærmere 200 km
med byggegjerder inkl. tilhørende plastfot, gir dette stort potensiale for tiltak som skaper miljøgevinst.
Vi har derfor i samarbeid med nøkkel-leverandører utarbeidet et mer miljøvennlig konsept for flyttbar
sikring. Løsningen inkluderer i dag ECOpanel byggegjerde og plastfot med grønne markeringer.
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Bygge- og anleggsbransjen har et stort engasjement rundt klima, og det jobbes mye med å få
ned klimagassutslipp. Gjennom en kundeundersøkelse vi gjennomførte mot et utvalg kunder i
fjor, kom det fram at for de aller fleste var det å velge miljløvennlige produkter viktig, og dette
gjaldt også innenfor flyttbar sikring. Dette viser en bransje med ønske om bidra til det grønne
skiftet, og her skal Garda være en aktiv partner ved å tilby et mer klimavennlig byggegjerde.
Sammen med leverandører er det inngått et forpliktende og unikt samarbeid i alle ledd fra
produksjon, transport, distribusjon til gjenvinning. Blant annet skal frakt fra fabrikk i England til
Norge foregå med 100% plassutnyttelse og på en slik måte at CO2 besparelsen er på minimum
30% sammenlignet med tradisjonelle metoder. For plastføttene er det etablert en panteordning
som sikrer riktig gjenvinning. I tillegg vil produktkvaliteten gi lengre levetid og man unngår et
bruk-og-kast produkt.
«Vi har over en periode jobbet for å bidra til det grønne skiftet der det gir mest effekt, og jeg er glad
for at vi nå har fått på plass et forpliktende samarbeid med våre viktigste partnere i dette konseptet.
Disse er produsent ZND i England, transport- og logistikkselskapet DSV og KMT Gjenvinning.
Dette er bare starten, og vi vil framover jobbe videre både med hva vi kan gjøre internt samt være
en pådriver mot våre leverandører til å ta grønne valg,» sier Frode Rastad, Daglig leder i Garda
Anleggsikring. Alle partnere bidrar for bærekraftig løsning, og samlet sett blir dette et
dokumentert miljøvennlig alternativ som sikrer et grønnere sikringsvalg for våre kunder.
Mer informasjon på ecopanel.no
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Vi sikrer verdier og samfunn
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Vi har signert Grønnvaskingsplakaten!
Vi er inne i en prosess der vi skal løfte fram miljø og bærekraft enda sterkere, og et
viktig skritt på veien er vår signering av Grønnvaskingsplakaten. Vårt miljøarbeid skal
være etablert og synliggjort for alle ansatte, og sammen skal vi jobbe framover med å
ta de riktige valgene for et bedre miljø. Dette skal gjelde innenfor flere områder, både
produktutvikling, leverandøravtaler og ikke minst gjennom gode interne rutiner. Grønnvaskingsplakaten sine 10 prinsipper blir en rettesnor for vårt arbeid på alle nivåer.
Plakaten kan du lese mer om her: gronnvasking.no

Fra ung til etablert med ny profil
I løpet av de 9 årene vi har vært i markedet, har Garda Anleggsikring vært gjennom en kontinuerlig
utvikling, og tilbyr ett av Garda Sikring konsernets fire produktområder. En naturlig prosess gjennom
bl.a. etableringen av Garda Sikkerhetssenter har gjort at vi nå har tatt et steg nærmere vårt morselskap
og endret vår logo og profil. Vi har vist fram vår gulfarge til bransjen i mange år, og som etablert
markedsleder lener vi oss nå mer mot blått og rødt - men med samme innovative innhold og konsept!
Vi er fortsatt Anleggsikring som du kjenner fra tidligere. Selv om du vil se oss i litt
andre farger framover, har vi de samme ansatte og vår service og produktbredde
er lik og fortsatt under stadig utvikling. Vi er vårt ansvar som markedsleder bevisst,
og retter nå et enda større fokus på å bidra i det grønne skiftet, og her ECOpanelet
en viktig start. Dette er et konsept vi gleder oss til å jobbe ytterligere med framover,
sammen med våre leverandører.
Med en sterkere profil rundt vårt konsern Garda Sikring, vil vi søke sterkere synergier
for å hjelpe kunder med et bredt nasjonalt tilbud innen områdesikkerhet i Norge.
Ta gjerne en kikk på gardasikring.no og se hele produktspekteret til våre søsterselskap - vi sikrer verdier og samfunn.

Vi ønsker Yngve
velkommen på laget!
Vi er glad for å ha styrket teamet vårt med Yngve Sogn,
som har nesten 30 års fartstid i bygge- og anleggsbransjen.
Han kommer fra Ramudden, og har de siste årene jobbet med
midlertidig vei -og anleggsikring. Han kommer til å jobbe med våre
kunder på Østlandsområdet, og være en viktig ressurs og kontaktpunkt for entreprenører og andre som skal sikre sine prosjekter
på en god og hensiktsmessig måte. Ikke minst vil Yngve også bidra
sterkt internt i Garda Sikring for videre utvikling av våre produkter
og tjenester. Velkommen Yngve, vi ser fram til en spennende tid
framover med deg på laget!
Yngve står klar for å hjelpe våre kunder! Kontakt han gjerne på
tlf. 900 57 333 eller e-post yngve@anleggsikring.no
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