ÖRESTADS BEVAKNING
för er säkerhet

ÖRESTADS BEVAKNING
– FÖR ER TRYGGHET
Örestads Bevakning grundades 1966 och är ett av Sveriges
äldsta bevakningsföretag. Antalet kunder ökar ständigt bland
företag, offentlig verksamhet, kommuner och privatpersoner.
Vi tror att detta beror på vår erfarenhet, att vi vet vilka
behov våra kunder har och att vi vet hur man på bästa sätt
skapar en trygg och säker miljö. Vi har både den kunskap
och den kreativitet som krävs för att ge en förstklassig
bevakningsservice. Dessutom har vi resurser och kompetens
för att klara alla slags uppdrag, såväl stora som små.
Att skydda andras egendom är ett hedersuppdrag som kräver
ett personligt engagemang. När det händer något kan Ni
alltid lita på att vi finns där för Er – natt som dag. Ni som
kund ligger alltid högst upp på vår prioriteringslista.
Dagens samhälle ställer krav på tekniska
säkerhetslösningar men framförallt är kraven höga
på den mänskliga resursen – väktaren. Som ett av
Sveriges äldsta bevakningsföretag har vi tillskansat oss
bevakningserfarenhet och ett säkerhetstänkande som
gör Er tillvaro tryggare.
Vi ger gärna säkerhetsråd för just Er och Er
verksamhet. Välkommen till Örestads Bevakning!

Ska du investera i säkerhet?
Köp seriöst – köp certifierat!

Vi utför arbete i hela Skåne!

Malmö 040-18 18 09 Lund 046-274 33 00 Helsingborg 042-610 57 00
Landskrona 0418-48 51 00 Hörby 0415-38 42 00 Ystad 0411-56 29 00
www.kzlarm.se

Modern information och statistik
Modern teknik ökar säkerheten för våra kunder. Våra väktare har med sig handenheter under sin
tjänstgöring och på dessa matar de in uppgifter om alla åtgärder de vidtar – utan dröjsmål. Alla rapporter
ligger sedan till grund för information och statistik som Ni som kund kan få presenterad för Er enligt
överenskommelse. Med hjälp av den statistik som väktaren nu snabbare och enklare kan delge Er kan
Ni arbeta mer förebyggande.
Ni upptäcker snabbt eventuella säkerhetsbrister och kan direkt sätta in åtgärder som kan förhindra
eller skadebegränsa vissa händelser. Statistiken visar att en större skada ofta föregås av flera mindre
allvarliga incidenter. Bränder i skolor föregås till exempel ofta av glaskross, brand i papperskorg, klotter
osv.

Miljömedvetna val
Örestads Bevakning är ett miljömedvetet företag. Vi investerar i den senaste tekniken och sätter våra
miljömål högt upp på prioriteringslistan. För att minska utsläpp och skona miljön satsar vi exempelvis
mycket på miljöbilar. Våra anställda utbildas kontinuerligt, bland annat i Ecodriving™.

Certifierat bevakningsföretag
Naturligtvis är vi certifierade enligt SSF 1063. Det innebär att Ni som kund kan känna Er trygga när
Ni anlitar Örestads Bevakning. Det är BYA, Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd,
som tillsammans med Svenska stöldskyddsföreningen tagit fram branschnormen Certifierat
Bevakningsföretag. Den är baserad på det internationellt välkända kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vi
står för kvalitet och leveranssäkerhet så att Ni kan känna Er trygga!

Teknisk säkerhet för stat, kommun och företag.
Integrerade säkerhetssystem
Passagesystem
Inbrottslarm

Överfallslarm
Brandlarm
Utrymningslarm

040-28 66 30 • www.teamsecurity.se

VÅRA TJÄNSTER
Oavsett vad Ni behöver skydda kan vi erbjuda Er adekvat bevakning. Vi erbjuder ronderande och
stationär bevakning, civil- och uniformerad butiksbevakning, områdesbevakning, hundbevakning,
larmutryckning, larmförmedling samt ordnings- och skyddsvakter, men även servicetjänster som
fastighetsjour och åtgärdsservice med mera.

Ronderande bevakning
En vanlig form av bevakning är så kallad rondering. Vad väktaren ska kontrollera under en rond varierar
från uppdrag till uppdrag. Det kan handla om att kontrollera att ytterdörrar är stängda och låsta, se till att
lampor är släckta, att kontrollera utrustning eller att serverrum håller rätt temperatur. Tillsammans med
våra kunder lägger vi upp den mest kostnadseffektiva ronden för att skapa bästa möjliga säkerhet.

Stationär bevakning
Stationär bevakning innebär att väktaren har ett specifikt bevakningsområde som inte får lämnas, s.k.
fast vakt. Behov av stationär bevakning uppstår ofta vid tekniska problem eller när något oförutsett
inträffar, exempelvis vid brand. Det kan även handla om behov av intensiv bevakning över en längre
period. Många större företag, industrier och kommunala inrättningar anlitar våra stationära väktare för
driftkontroll av teknisk utrustning samt för in- och utpasseringskontroller med mera. Stationär bevakning
är ett av de säkraste skydd Ni kan ha.

Områdesbevakning
Områdesbevakning genomförs som namnet antyder över ett specifikt område. Flera företag delar i regel
på en väktare. Detta är således en mycket kostnadseffektiv form av bevakning. Vid områdesbevakning
samarbetar vi ofta med polis och andra aktörer i kommunen. En stor fördel med områdesbevakning är
att vi är på plats mycket snabbt när det händer något eftersom vi befinner oss i området. Vi har mycket
lång erfarenhet av denna typ av bevakning och har utarbetat flera koncept inom det här området.

Hundbevakning
Hundar ger ett bra skydd. Hunden kan med sina välutvecklade sinnen upptäcka saker som människan
aldrig skulle upptäcka på egen hand. Hunden är en ovärderlig hjälp för våra hundförare och uppskattas
av våra kunder, till exempel på garagebevakningar och vid utryckningar.

Vi älskar vatten!
VVS • AVFUKTARNA • BYGGSERVICE • AVLOPPSAKUTEN

Jour dygnet runt

www.ror-jouren.se • Telefon, dygnet runt 040-466 990
Tygelsjövägen 172, Tygelsjö • info@ror-jouren.se

Larmutryckning
När Ert larm är kopplat till oss är Ni i trygga händer 24
timmar om dygnet året om. Örestads Bevakning samarbetar
med alla godkända och certifierade larmcentraler i Sverige.
Larmutryckningar är en stor del av vår verksamhet. Vi gör i snitt
över 1 000 utryckningar eller andra åtgärder i månaden för företag,
kommuner och privatkunder.

Ordnings- och skyddsvakter
Våra väktare har olika förordnanden, från ordningsvakt
till skyddsvakt, och de bevakar alla typer av tillställningar
och objekt. Många av våra 90 anställda är väktare med
specialkompetens.

Fastighetsjour och
åtgärdsservice
Våra välutrustade åtgärdsbilar och utbildade jourväktare
står ständigt i beredskap, alla dagar om året, att hantera
de flesta akuta problem som uppstår i samband med
fastighetsjour och larmutryckning. Allt ifrån att laga
sönderslagna glasrutor, täta läckage, åtgärda stopp i
toaletter och att hantera driftsstopp med mera, hör
till våra väktares vardag. Vår fastighetsjourtjänst
bedrivs av väktare med goda hantverkskunskaper.
De löser själva de flesta problem som uppkommer.
Vid behov samarbetar de med externa specialister
som rörläggare, låssmeder, elektriker och
saneringsföretag.

Örestads Industribevakning AB:s
billeverantör är Bilia.

Allt som rör bilen. Och lite till.
Nå oss dygnet runt på bilia.se
eller ring Bilia Nu 0771-400 000

Det trygga valet.
Inbrottslarm
Kameraövervakning
• Lås- & Passersystem
• Utrymningslarm
•
•

professionellsakerhet.se

Larmväskor/Överfallslarm
Örestads Bevakning erbjuder larmväskor och bärbara överfallslarm. Om Ert larm är ur funktion eller
Ni behöver larma en tillfällig plats är en larmväska ett bra alternativ till bevakning/stationär väktare.
Larmväskan är uppkopplad till larmcentral och väktare utför utryckningarna.
Vi kan även erbjuda larmväska med brandlarmcensorer. Är Ni i behov av överfallslarm/bråklarm kan
Örestads Bevakning erbjuda Er dessa tjänster med enheter som är uppkopplade till larmcentral och
väktare som utför utryckning.

Parkeringsövervakning
Har Ni problem med felparkerade bilar på Ert område, bilar som hindrar utrymningsvägar, brandvägar,
m.m? Vi kan hjälpa Er att utföra parkeringsövervakning på Ert område. Det kan vara
för bostadsrättsföreningar, förvaltare med mera.
Örestads Bevakning hjälper Er med skyltning av Ert område samt ökar trafiksäkerheten i Ert område. Vi
sköter hela processen från att utföra böteslappen till det administrativa arbetet.

Akut bevakning
Vid akuta behov av exempelvis stationärbevakning är Örestads Bevakning det smidiga valet. Vi gör alltid
vårt yttersta för att hjälpa Er med akutbevakning 24 timmar om dygnet! Både myndigheter, privata och
offentliga organisationer använder Örestads Bevakning regelbundet vid akuta situationer.
Ring vårt journummer direkt för vidare information! 040-93 12 70

Vi gör din
värld tryggare
Larm
Bevakning
Utryckning
Fastighetsjour
Åtgärdsservice
www.stellastad.se

TEL 044-10 38 50 www.grupplarm.se

Vi åtar oss alla typer av bevakning
Örestads Bevakning tillhandahåller de flesta
bevakningstjänster som finns på marknaden. Våra kunder
finns i sydvästra Skåne. Uppdragsgivarna är företag,
offentlig sektor och privatpersoner. Vi bevakar allt från
industrier, företag, kontor, statliga och kommunala objekt
till butiker och privata hem.

Ni hittar oss i Malmö och Lund.
Huvudkontor
Flintyxegatan 8A
213 76 MALMÖ
Tel..................... 040-93 12 70
Kontor.............. 040-21 35 10
Platskontor Lund
Tel..................... 046-20 03 69
info@orestadsbevakning.se
www.orestadsbevakning.se

WWW.ORESTADSBEVAKNING.SE

