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Det är tidig måndagsmorgon, runt kl 5:45. Jag går förbi containern 
och ser att något inte ser rätt ut. Dörren är olåst. Låset ligger på 
marken. Jag öppnar dörren och ser att hela containern är tom. 
Det var begravningsstämning den morgonen. Det blev så personligt 
att en av killarna gick hem direkt. Vi hade även en nyanställd som 
började just denna dag. Jag mådde jättedåligt. Jag hade kämpat 
hårt för att bygga upp mitt företag och den verktygspark vi har 
idag. Det värsta för mig var att alla mina personliga verktyg som 
jag samlat på mig under 15 år var borta. Den känslan kan jag inte 
sätta fingret på.  Hela bygglaget gick på halvfart i 3 veckor och 
känslan av förlusten låg över oss i över 3 månader.

Vad kunde man göra för att slippa få inbrott igen? 
 

SÄG HEJ TILL SIMON PÅ GRÜNEWALDS BYGG

Simon älskar gamla hus. Han startade sitt företag med en vision om 
att skapa ett byggföretag med specialkunskap om äldre hus och 
sekelskifteshus. Simon har en enkel med tydligt företagsmission: 
Alltid hålla hög kvalitet och service. Allt ska bara fungera, det gäller 
allting. Bilar och verktyg ska löpande lämnas in. Men även personal 
ska tas hand om. Därför kommer en kiropraktor till bygget för att se 
till att personalen mår bra. 

Grünewalds Bygg har nu vuxit till sig och ligger numera i Länna 
industriområde med kontor och ett snickeri. Bolagets inriktning är
ROT-arbeten, finsnickeri och platsbyggda inredningar i det mer 
exklusiva segmentet på marknaden. Bolaget verkar i Storstockholm 
och har idag cirka 10–15 snickare med lång erfarenhet inom 
konstruktion och byggnad- och inredningsdesign.   

VILKEN ÄR DIN ROLL PÅ FÖRETAGET?

Förutom att jag är vd och leder företaget, arbetar jag som projekt-
ledare och platschef i de flesta av våra projekt.

VAD ÄR FOKUS FÖR DIG I DIN ROLL?

Jag är kontaktperson mot kund och leder hela projektet med ansvar
för tidsplan och kalkyl. Jag leder och fördelar arbetet på plats till-
sammans med mina byggledare. Jag hanterar även leverantörer, 
materielinköp och ser till att leveranser löper på som de ska. Utöver
detta så letar jag upp specialprodukter och tar fram speciallösningar 
till våra kunder, vilket våra projekt ofta kräver.

VARFÖR BÖRJADE NI TITTA EFTER SÄKERHETSCONTAINER?

Vi har haft någon form av inbrott 7 gånger sedan jag startade 
bolaget. Denna gång var det katastrof. Det som hände, fick inte 
hända. Vi fick inbrott i vår verktygscontainer och alla våra maskiner 
och specialverktyg stals. De tog allt. Även våra handverktyg. 
Verktyg för över 500 000 kronor försvann. Eftersom vi levererar en 
exklusiv produkt, jobbar vi endast med de bästa maskinerna och 
verktygen på marknaden. Varje snickare har sin egen uppsättning 
med Festool-verktyg. Utöver det har vi bland annat gemensamma 
arbets- och sågbord av samma fabrikat. Vi hade så mycket verktyg 
att tjuvarna valde att plocka ur elhandverkygen ur Systainer-lådorna 
för att få plats i bilen. Det låg lådor överallt på marken utanför
containern. Jag är tacksam att vi fick snabb hjälp av försäkrings-
bolaget. Även om det var ett mindre ersättningsbelopp så kunde 
vi kunde köpa in de mest kritiska verktygen som skruvdragare och 
sticksåg för att fortsätta med projektet.
 
Sedan fick jag gå in med ett par hundratusen av bolagets pengar 
för att köpa in resten av verktygen. Men det tog tid att få alla 
verktygsleveranser. Jag fick den sista leveransen igår, fyra månader 
efter inbrottet. Detta är bara kostnader för verktygen. Jag vill inte 
ens tänka på hur mycket detta i slutändan har kostat.

HUR KOM DET SIG ATT CONTAINERTJÄNST HAMNADE PÅ LISTAN 
ÖVER MÖJLIGA LEVERANTÖRER?

Containertjänst är ledande inom containrar och jag är kund sedan 
tidigare. Vet ingen annan som kan leverera det de gör.

"DET VAR BEGRAVNINGSSTÄMNING DEN 
MORGONEN. DET BLEV SÅ PERSONLIGT ATT 

EN AV KILLARNA GICK HEM DIREKT."
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VAD GJORDE ATT NI TILL SLUT VALDE CONTAINERTJÄNST?

De är bäst på containrar och jag är jättenöjd med vad de hittills 
har levererat. Jag ringde min kontakt Helen på Containertjänst 
och berättade om vad som hade hänt. Helen nämnde då att de 
precis tagit fram en skyddsklassad säkerhetscontainer med en 
gallerbur och inbrottslarm. Den ville jag ha. Kostnaden spelade 
ingen roll. Helen tog fram ett hyresavtal och drev på internt för få 
klar säkerhetscontainern på kortast möjliga tid. Containertjänst 
levererade på bara 3 dagar och larmteknikern kom ut samma dag.  

VAD ÄR RESULTATET SÅ HÄR LÅNGT?

Det fungerar väldigt bra för min verksamhet och vi har inte fått 
några flera inbrott. 

VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA UTMANINGEN MED CONTAINER-
TJÄNST OCH CONTAINERLÖSNINGEN?

Inga faktiskt. Jag är väldigt imponerad av konstruktionen och 
lösningen av säkerhetscontainern. Den enda jag kan tänka mig är 
att komplettera upp larmet med blixtljus. Containertjänst håller 
just på att se över och förbättra sin containerlarmlösning med 
ytterligare komponenter, bland annat med denna funktion.

VAD SKULLE DU GE FÖR RÅD TILL ANDRA SOM SKA GÖRA SAMMA 
RESA SOM ER?

Skaffa en säkerhetscontainer med en gång. Ni vill inte ha det här 
problemet och stå där som jag gjorde. Det är värt var enda krona.
   
HUR SER PLANERNA UT MED SÄKERHETSCONTAINRAR, CONTAINER-
SÄKERHET I ALLMÄNHET?

Jag kommer att ha en vid varje bygge. Jag har tagit in en offert på 
ytterligare säkerhetscontainrar för mina kommande projekt. 

PRODUKTLÖSNING FÖR GRÜNEWALDS BYGG:

Säkerhetscontainer 20 fot med 10 fots bur med isolering, elbygg-
central, belysning och värme
Containerlarm
Låsbom klass 5
Hänglås klass 4 

"SKAFFA EN SÄKERHETSCONTAINER MED EN 
GÅNG. NI VILL INTE HA DET HÄR PROBLEMET 

OCH STÅ DÄR SOM JAG GJORDE. DET ÄR VÄRT 
VAR ENDA KRONA."
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DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV ANTALET INBROTT PÅ BYGGARBETS-
PLATSER FORTSÄTTER

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem för bygg- och 
anläggningsbranschen. Enligt statistik från Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ, anmäldes 8 208 byggstölder under 2019. Detta är 23 
anmälda stölder per dag – en ökning med 30 % sedan 2015. Störst 
ökning av antalet stölder var i Stockholmsområdet.

Varje år stjäls det uppskattningsvis för ca 1,5 miljarder kronor och 
varje månad försvinner det dyra maskiner, byggmateriel och driv-
medel för stora och små företag enligt Sveriges Byggindustrier, 
SBUF. Stölderna drabbar inte bara företagen hårt ekonomiskt, utan 

även tidsmässigt. Byggen som drabbas av stillestånd får snabbt 
ökade kostnader för personal som står utan byggmateriel, verktyg 
och maskiner. Även vägarbeten försenas då mätutrustning och 
andra viktiga maskiner stjäls. Byggföretagen kan utöver detta även 
drabbas av förseningsviten, som en följd av stölderna.

DE VANLIGASTE STÖLDERNA ENLIGT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET:

Bygg- och arbetsmaskiner
Eldrivna handmaskiner
Byggnadsställningar
Byggmateriel och vitvaror

MILJARDER KRONOR I 
STÖLDER ÅRLIGEN

1,5 23 30
ANMÄLDA STÖLDER

PER DAG
PROCENT FLER ANMÄLDA

STÖLDER ÄN 2015
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FAKTA OM VÅRA SÄKERHETSCONTAINRAR

KONTOR OCH DEPÅ LÄNNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS

DEPÅ SOLLENTUNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

KAPPETORPSVÄGEN 14, 192 77 SOLLENTUNA

TEL: 08-673 10 20 

MEJL: INFO@CONTAINERTJANST.SE 

WEBB: CONTAINERTJANST.SE

KONTAKTA 
OSS FÖR EN 
RIKTIGT BRA 
SÄKERHETS-

AFFÄR

CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE
Vår affärsidé är att vara bäst på containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. 
Vi levererar från våra depåer i Länna och Sollentuna i Stockholm, samt Göteborg. Med hög kvalitet 
och branschens bästa hyrespriser är vi alltid en riktigt bra affär. 

Några av våra kunder: 

BESKRIVNING:

Säkerhetscontainern är isolerad och levereras med FerraPod-
säkerhetsbur i skyddsklass 3-RC4*. Standardstorlek är från 10 fot 
upp till 20 fot med gallerburstorlekar om 2190 mm bredd och 1310 
mm till 2110 mm djup. Burens gallerdörren är utrustad låshus ASSA 
510/511, ett certifierat låshus i högsta klass, SSF 3522 klass 5. Nyckel-
system väljer du själv. För att öka tillgängligheten för personalen 
men behålla säkerheten, kan gallerdörren även förses med ett digitalt 
daglås i minst klass 3, exempelvis Yale Doorman L3.

Gallerburen går givetvis att monteras i hela containern, special-
anpassad till annan storlek och kan monteras i andra container-
modeller. Även buren går att anpassa och monteras som en galler-
grindslösning innanför vanliga containerdörrarna utan de inre galler-
väggarna. I samråd hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för 
dina behov. 

Produkt: Säkerhetscontainer  |  Kategori: Containersäkerhet
Typ: FerraPod-säkerhetsbur  |  Skyddsklass: Klass 3-RC4* 
Godkännanden: Testad av RISE och certifierad av SBSC enligt SS-EN 
1627:2011  |  Certifikat: 17-404

EGENSKAPER:

Marknaden mest säkra container. Finns i olika storlekar
Står emot samt försvårar angrepp vid nedfrysning, hand- och 
skärverktyg m.m. 
Isolerad och inredd med belysning, 16Amp byggcentral och 
värmefläkt 2kw 
Utrustad med säkerhetsbur, SS-EN 1627 skyddsklass 3-RC4*
Utrustad med låsbom, SSF 1051-2 klass 5 
Utrustad med låshus, SSF 3522 klass 5
Kan utrustas med digitalt daglås, minst klass 3
Säkerhetsburen kan kläs in med plåt eller byggplywood för 
insynsskydd och ökat skalskydd
Gallerdörren är 892 mm bred vilket gör lastning av EUR-pall möjlig
Säkerhetsburen är demonterings- och återmonteringsbar 
Kan utrustas med arbetsbord och hyllor

* FerraPod säkerhetsgaller är testat av Research Industries Sweden och certifierat enligt SS-EN 1627. 
Den klarar Resistance Class 4. Total testtid 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Angrepp med 
såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3. 

Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringskrav som gäller din försäkring.


