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Förteckning åberopade företag 

 

Anbudsgivarens namn: Cubsec AB 

Organisationsnummer: 556639-4937 

 

Uppgifter om åberopade företag: 

Leverantör (företagsnamn enligt 

myndighetsregistrering): 

Security Assistance Syd AB 

Leverantörens organisationsnummer eller 

motsvarande:  

556672-8605 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Rickard Svensson 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

rickard.svensson@secass.se 

Telefonnummer till behörig företrädare för 

leverantören: 

040-689 24 00  

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Bevakningstjänster i Skåne och Halland, 

larmcentraltjänster i hela Sverige. 

 

Leverantör 3 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Aros trygghetsbevakning AB 

Leverantörens organisationsnummer: 559045-8112 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Christer Karlsson 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

christer.karlsson@atbab.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070 748 4446 
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Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Bevakningstjänster i Västmanlands, 

Uppsala och Södermanlands län 

 

Leverantör 4 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Bevaka Västernorrland AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556722-6203 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Tony Andersson 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

tony@bevakavnl.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-541 41 00 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Bevakningstjänster i Västernorrlands län 

 

Leverantör 5 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Q Security Värmland 

Leverantörens organisationsnummer: 556908-8072 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Mattias Brink 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

mattias.brink@qsecruity.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-3329000 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Bevakningstjänster i Värmlands och 

Södermanlands län 

 

Leverantör 6 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Falbygdens bevaknings AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556901-4086 
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Namn på behörig företrädare för leverantören: Anders Mikael Lindskog 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

info@falbygdensbevakning.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

0515-70 00 20 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Bevakningstjänster i Västra Götalands län 

 

Leverantör 6 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

AB Grupplarm 

Leverantörens organisationsnummer: 556109-5430 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Perry Östman 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

info@grupplarm.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

044 10 38 50 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Bevakningstjänster i Skåne län 

 

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

lägga till nya rader med samma struktur som ovan.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


