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Förteckning åberopade företag 

 

Anbudsgivarens namn: Tempest Security Sverige AB 

Organisationsnummer: 556695-6552 

 

Uppgifter om åberopade företag: 

Leverantör (företagsnamn enligt 

myndighetsregistrering): 

Säkerhetstjänst i Väst AB 

Leverantörens organisationsnummer eller 

motsvarande:  

559004-3229 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Lars-Erik Svahn 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

lars@saktjanst.se 

Telefonnummer till behörig företrädare för 

leverantören: 

072-505 01 12 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Obligatoriska tjänster samt skyddsvakter 

anbudsområde 1 i Västra Götalands län 

 

Leverantör 2 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Svensk Evenemangssäkerhet AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556708-7514 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Lars Erbom 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

lars@sesakerhet.se  

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

08-600 8150 

070-594 32 32 
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Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Obligatoriska tjänster anbudsområde 1 i 

Västmanlands och Uppsala län 

 

Leverantör 3 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Q Security Värmland AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556908-8072 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Mattias Brink 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

mattias@qsecurity.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

010-516 75 01 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Obligatoriska tjänster samt flera ej 

obligatoriska tjänster anbudsområde 1 i 

Värmlands-, Örebro-, och Södermanlands 

län. 

 

Leverantör 4 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Q Security AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556656-4455 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Mattias Brink 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

mattias@qsecurity.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

010-516 75 01 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Obligatoriska tjänster samt flera ej 

obligatoriska tjänster anbudsområde 1 i 

Västra Götalands län. 

 

Leverantör 5 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Q Security Halland AB 
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Leverantörens organisationsnummer: 556908-8205 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Mattias Brink 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

mattias@qsecurity.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

010-516 75 01 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Obligatoriska tjänster samt flera ej 

obligatoriska tjänster anbudsområde 1 i 

Hallands län. 

 

Leverantör 6 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Add Secure Smart Rescue Nordic AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556929-8341 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Hannes Berling 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

hannes.berling@addsecure.com 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-898 25 77 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Avseende tillhandahållande av mobilt larm 

för både inbrottslarm och personlarm i 

samtliga län. 

 

Leverantör 7 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Bevakningsgruppen Sverige AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556569-4147 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Lars-Gunnar Axelsson 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

lg.axelsson@bevakningsgruppen.se 



  Datum Sid 5 (6) 

  2022-09-09 Dnr 23.3-4138-2018 

    

    

    

 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-898 20 96 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Avseende obligatoriska tjänster samt 

skyddsvakter anbudsområde 1 Skåne län. 

 

Leverantör 8 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Security Assistance Syd AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556672-8605 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Robert Svensson 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

robert.svensson@secass.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

070-869 98 61 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Avseende obligatoriska tjänster 

anbudsområde 1 Skåne län. 

 

Leverantör 9 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

CPG Bevakning Sverige AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556758-4585 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Nicklas Johansson 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

nicklas@cpgbevakning.se 

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

031-762 86 01 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Avseende obligatoriska tjänster och 

skyddsvaktstjänster anbudsområde 1 

Västra Götalands län. 
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Leverantör 10 (företagsnamn enligt registrering 

hos Bolagsverket): 

Örestads Industribevakning AB 

Leverantörens organisationsnummer: 556553-6371 

Namn på behörig företrädare för leverantören: Peter Torhaug 

E-postadress till behörig företrädare för 

leverantören: 

info@orestadsbevakning.se  

Telefon/mobil till behörig företrädare för 

leverantören: 

040 – 93 12 70 

Beskriv gärna vilken kapacitet leverantören 

bidrar med till anbudet 

Underleverantören bidrar med 

kompetens/kapacitet avseende leverans av 

obligatoriska tjänster samt 

skyddsvaktstjänster. 

 

[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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