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Lise-Lone
vartörstmed
nvasäkerhetspaketet

-~

.. t
,_

Västertorp s Tobak ut för ett rån. Hon kontaktade
Spel & Servicehandlarnas
säkerhetschef
och fick
hjälp med att sy ihop ett nytt larmpaket.
Därmed är hon lite aven pilot i det nya säkerhetsavtalet.

sortimentet och spelet, berättar LiseLotte.
- Vi har haft en del inbrott tidigare och
i somras ett rån. Vi hade ett lokalt larm
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Västertorps
Tobak har blivit en tryggare arbetsplats
med bättre ekonomisk överblick av säkerheten.
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Isomrasråkade Lise-Lotte Ånstrand på

Lise-Lotte och hennes man Bengt
driver sedan 1982 Västertorps Tobak &
Pappershandel i stockholms förorten med
samma namn.
- En riktigt gammeIdags tobaksbutik
med kort, kontorsmaterial och leksaker
tillsammans med det mera traditionella
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och det hela kostade ganska mycket eftersom vi har haft ett par falsklarm varje år
och fått betala för dessa. Dessutom var det
ingen bra säkerhet i den lösningen.
Detta fick Lise-Lotte klart för sig när
hon ringde Carl Forsman efter att ha läst
om den nya medlemsförmånen med kostnadsfri support. Tillsammans gick de igenom det så kallade 13-punktersprogrammet och nu väntar Västertorp s Tobak bara
på att få en dekal om detta på dörren..
- Men vi fick också hjälp med övervakningskamera, larm som är onlinekopplat
och inte minst ett aVtal som gör att eventuella utryckningar inte kostar. Det kommer
också att sänka vår försäkringspremie.
Lise-Lotte Ånstrand tycker att det är
mycket bra att hennes branschförbund tillhandahåller lösningar av det här slaget.
- I somras tecknade vi det nya kortavtalet och det har verkligen varit ett lyft för
oss eftersom vi inte tog kort alls förut.
Försäljningen har ökat, bland annat är det
fler som hämtar biljetter här.
TIll och 101O:
GUNILLA

PIHLBLAD
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Vi har haft både inbrott, rån och falsklarm,
berättar Lise-Lotte
tycker att det nya säkerhetspaketet
gör allting mycket enklare.
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