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Stockholm Skavsta Flygplats tecknar om och
förlänger säkerhetsavtalet med Securitas
I samband med att Stockholm Skavsta Flygplats outsourcade säkerhetstjänsterna i februari
2010 erhöll Securitas förtroendet som leverantör. Säkerhetsavtalet har nu tecknats om och
Securitas erhåller förnyat förtroende. Avtalsvärdet uppskattas till ca 250 miljoner kronor
över avtalsperioden.
- Securitas har under de senaste två åren utfört säkerhetskontrollen på Stockholm Skavsta
Flygplats, säger Dot Gade Kulovuori, vd på flygplatsen. De har gjort ett utmärkt jobb och vi är
mycket nöjda med arrangemanget.
Det var därför självklart att förlänga avtalet och vi skrev på med glädje. I en bransch där
säkerheten alltid går före känns det bra att ett professionellt företag sköter säkerhetskontrollen på
vår flygplats , fortsätter Dot.
- Vi är mycket glada och tacksamma över att idag kunna meddela att avtalet mellan Stockholm
Skavsta Flygplats och Securitas Sverige förlängs.
De två år som passerat sedan avtalet tecknades och säkerhetsverksamheten överläts till oss har
varit händelserika och har gått väldigt fort.
Samarbetet har varit fantastiskt bra och den nya, förlängda avtalsperioden ger oss möjligheter att
fortsätta optimera och utveckla säkerhetsverksamheten med syftet att Stockholm Skavsta
Flygplats i trygghet ska kunna fortsätta fokusera på flygplatsens utveckling säger Ann-Christine
Ståhlberg, regionchef för Securitas affärsområde Aviation.

Securitas Sveriges affärsområde Aviation specialiserar sig på säkerhets- och kringtjänster för
flygplatser över hela landet. Kunskap och insikter om kundernas starka säkerhetsbehov
tillsammans med skalbara, utvecklingsbara och funktionella säkerhetsleveranser har lett till att
affärsområdet haft en mycket positiv utveckling och har lett till att Securitas idag är den
marknadsledande säkerhetsleverantören till flygplatser i Sverige.
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Ytterligare information
Dot Gade Kulovuori, vd för Stockholm Skavsta Flygplats, 0155-28 04 45
Ann-Christine Ståhlberg, regionchef Securitas Sverige Aviation, 010-470 12 01
Peter Köhler, marknads- och informationschef på Securitas Sverige, 010-470 27 87

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till
den enskilda kundens behov i 51 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika.
Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

