Rådgivning inom kommersiell service
Hur får du en säker butik?
Rådgivning för dig som driver eller är anställd i
en livsmedelsbutik eller en bensinstation på den
halländska landsbygden på orter med färre än
3000 invånare. Du kan få rådgivning om:
•

Rån och stöld

•

Lås och larm

•

Brandskydd

•

Skadedjur

Att ha en säker butik är avgörande för att få
lönsamhet i sin verksamhet. Minsta svinn tär på
ekonomin och man måste sälja mer för att kompensera för detta. Tveka inte att anmäla er till rådgivningarna, det kan vara avgörande för er fortsatta verksamhet.
Rån och stöld, Lås och larm och Brandskydd. Enskild rådgivning i fyra timmar
på anläggningen. Kostnad: 2 258 exkl. moms. Dokumentation ingår.
Anmälan till Nadine Seveli 079-339 46 65 info@prevesta.se
Skadedjur Enskild rådgivning i fyra timmar på anläggningen. Kostnad: 1 425 exkl. moms
Anmälan till Ann-Charlotte Karlsson 035-297 57 08 ann-charlotte.karlsson@anticimex.se
Rådgivningen erbjuds både som enskild rådgivning och grupprådgivning. Vid grupprådgivning kan man vara flera ifrån samma butik eller tillsammans med en annan butik. Man får
då välja vilken butik man vill vara i och endast en gemensam dokumentation utförs.
Mer information om de olika rådgivningarna på baksidan av detta blad.
Rådgivningen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Prevesta AB och Anticimex AB ,
de finansieras delvís med medel ifrån landsbygdsprogrammet.
Anmälan och frågor: Ingvor Johansson 010-224 33 93 ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Vänd för mer information

Rådgivningarna är inom kommersiell service och riktar sig till dig som
driver livsmedelsbutik eller drivmedelsstation på den halländska landsbygden, på orter med färre än 3000 invånare. Den finansieras delvis med
medel från landsbygdsprogrammet. Rådgivningarna utförs ute på anläggningarna och dokumentation erhålls efteråt.
* Rån och stöld
Genomgång av säkerhetsrutiner på anläggningen
Kassasäkerhet, kortsäkerhet, ensamarbete, hot och våld och stående hot
Hantering av stöld, svinn och bedrägeri, säkert lager och transporter
Riskbedömning anpassad till butikens utseende och behov.
Hur förebygger man snatteri och rån samt hur man gör en handlingsplan för
om det vänder.
* Lås och Larm
Analys av befintlig säkerhetslösning
Stöld, snatteri och kameraövervakning samt DNA-märkning.
Riskbedömning anpassad till butikens utseende och behov.
Genomgång av teknisk säkerhetsutrustning och förslag till inköp
Lås, larm övervakningskameror mm, samt regler kring detta.
Hur förebygger man snatteri och rån.
* Brandskydd
Förebyggande brandskydd
Grundläggande kunskap om brand, brandförlopp och spridning
Brandorsaker och risker.
Genomgång av olika släckredskap och var som händer vid fel släckmedel
Utrymningsvägar och återsamlingsplatser. Räddningstjänstens roll
För rådgivning om Rån och stöld, Lås och larm och Brandskydd gäller:
Enskild rådgivning i fyra timmar på anläggningen. Kostnad 2 258: - exkl
moms. Dokumentation ingår. Anmälan till Nadine Seveli 079-339 46 65
info@prevesta.se
* Skadedjur
Kartläggning av säkerheten på anläggningen
Genomgång av anläggningen.
Råd om hur man håller skadedjuren borta.
Hantering av avfall och emballage
Information om nya mekaniska och kemikaliefria alternativ.
För rådgivning om Skadedjur gäller: Enskild rådgivning i fyra timmar på
anläggningen. Kostnad 1 425 kr exkl moms. Dokumentation ingår. I priser
ingår ingen skadedjurssanering eller annan utrustning. Anmälan till
Ann-Charlotte Karlsson 035-297 57 08 ann-charlotte.karlsson@anticimex.se

