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Förteckning åberopade företag 

 

Anbudsgivarens namn:  AVARN Security AB 

Organisationsnummer: 556256-8138 

 

Uppgifter om åberopade företag: 

Leverantör (företagsnamn enligt 

myndighetsregistrering): 

Pema Vakt Kommanditbolag 

Leverantörens organisationsnummer eller 

motsvarande:  

969608-6736 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Magnus Lundqvist 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

magnus@pemavakt.se 

Telefonnummer till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-340 96 63 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Personalresurser och 

arbetsledningsresurser i Västernorrlands 

län 

 

Leverantör 2 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Servitium Bevakning AB 

Leverantörens organisationsnummer: 559159-4899 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Johan Bergendorff 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

jb@servitium.se  

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070- 465 41 35 
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Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Bevakningstjänster på orter där Avarn 

Security AB inte har egen kapacitet. 

 

Leverantör 3 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Säkerhetstjänst i Väst AB 

Leverantörens organisationsnummer: 559004-3229 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Lars-Erik Svahn 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

lars@saktjanst.se  

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-5050112 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Ronderande och stationär bevakning samt 

larmutryckning. 

 

Leverantör 4 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Säkerhetstjänst i Falbygden AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556901-4086 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Per Carlson 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

infosfb@saktjanst.se  

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

0515-700020 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, 

butikskontrollanter 

 

Leverantör 5 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

WV Bevakning och Skydd AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556481-6998 
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Namn på behörig företrädare för leverantören: Christian Värm 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

christian@westvakt.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

0570-80305 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Lokal bevakningsverksamhet i Arvika 

 

Leverantör 6 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Klicka här för att ange företagsnamn. 

Leverantörens organisationsnummer: Klicka här för att ange org. nr. 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Klicka här för att ange företrädare. 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange e-postadress. 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

Klicka här för att ange nummer. 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Klicka här för att ange beskrivning. 

 

[Instruktion: Om anbudsgivaren avser att åberopa fler än sex företag kan anbudsgivaren 

lägga till nya rader med samma struktur som ovan.] 
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