
Vi är det lilla lokala 
säkerhetsföretaget 

med den stora 
flexibiliteten

Vi levererar trygghetslösningar med 
lokal förankring och socialt ansvar. www.srsb.se

Lokala väktartjänster

RONDERING UTRYCKNING SJUKVÅRDRAPPORTERING LARMCENTRAL



Hur värderar du en god natts sömn?

SRSB Sverige AB
Säkerhet - Räddning - Service - Bevakning
Auktoriserat bevakningsbolag

Södra vägen 33, Emmaboda
Innehar F-skatt
Org.nr. 65797-6419

Växel: 0480 - 530 10
Larmcentral: 0480 - 530 10 (tryck 1)
info@srsb.se www.srsb.se

Larmcentralen är auktoriserad och certifierad enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SSF 136:4.

Vi är ett effektivt och flexibelt säkerhetsföretag som tycker om när våra kunder kan sova gott 
om nätterna. Vi har en permanent lokal närvaro i Emmaboda och Tingsryd och kan därför erbjuda 
skräddarsydda trygghetslösningar även för ditt företag.

Kontakta bevakningsgruppledare Teddy för en kostnadsfri genomgång och offert. 
Nu när vi ändå har vägarna förbi.

Bevakningsgruppledare Teddy Stenberg
0721 - 60 17 87
teddy@srsb.se

Återkommande rondering med väktare
Genom återkommande rondering förvissar vi oss om att inga obehöriga finns på området, att dörrar 
och grindar är låsta, skalskyddet är intakt och att ingen brandfara föreligger. Du väljer själv om du 
vill att vi besöker ditt företag flera gånger varje natt eller vid enstaka slumpvisa tillfällen i veckan.

Utryckning med väktare
Om du väljer att installera ett larm eller koppla befintligt larm till vår larmcentral, kan vi hantera 
larmryck vid inbrott, brand eller skadegörelse. Vi erbjuder också kamerainstallationer med koppling 
till dygnet-runt-bemannad kameracentral där kameran även kan förses med högtalare.

Rapportering med bekräftad närvaro
Vi tycker det är viktigt att du vet vad du får för pengarna. Därför registrerar vi varje besök hos dig med 
våra handdatorer och skickar en sammanställning via e-post varje morgon, vecka eller månad där alla 
besök och eventuella iaktagelser framgår. Vid allvarligare incidenter kontaktar vi dig givetvis omgående.

Sjukvård, hjärtstartare och brandbekämpning
Våra bilar är utrustade med stor sjukvårdsväska, defibrillator, brandsläckare och släckgranater. 
Vi fungerar som första insatsperson vid bränder och allvarliga sjukdomsfall i väntan på räddningstjänst 
och ambulans. Våra väktare genomgår årligen utbildningar i HLR, hjärtstartare och brandskydd.

Larmcentral tillgänglig dygnet runt
Vår larmcentral nås dygnet runt, året om. Om du vill komma i kontakt med någon av våra väktare, 
anmäla pågående störningar eller har övriga frågor, är det tryggt att veta att någon alltid svarar.
Larmcentralen hjälper även till att larma ut polis, räddningstjänst eller ambulans.

 Våra 

erbjudanden


