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ALE. Det har skrivits 
många kapitel de se-
naste sex åren om be-
vakningsföretag i Ale.

Nu är det dags igen.
Länsbevakning går i 

graven samtidigt som 
uppstickaren iPatrols 
första bil börjar rulla.

Många privata bevaknings-
företag har testat lyckan i 
Ale. Konkurrenssituationen 
har varit tuff, särskilt med 
tanke på att jätten Securitas 
fortfarande är en stark aktör. 
2007 började Internationell 
säkerhetsservice rulla med en 
bil i Ale, ganska snabbt dök 
Prefekt Bevakning upp. En 
uppstickare och prispressare 
som försökte få lönsamhet 
genom volym. I juni 2008 
avslöjades att Prefekt Bevak-
ning slarvat med skatter och 
dessutom körde bilar med 
körförbud samt att Länssty-
relsen inte tänkte förnya auk-
torisationen. Internationell 
säkerhetsservice brottades 
också med dålig lönsamhet 
och lade ner sin verksamhet. 

I samma stund som kun-
derna lämnade det skandal-
omsusade Prefekt Bevakning 
dök en ny utmanare upp. 
Kinds Vakt med säte i Sven-
ljunga öppnade ett lokalkon-

tor i Älvängen och anställde 
personal som tidigare arbe-
tat hos både Internationell 
Säkerhetsservice och Prefekt 
Bevakning. 

All turbulens medförde att 
Kinds Vakt bestämde sig för 
ett namnbyte och en ordent-
lig omstart, Länsbevakning 
såg därmed dagens ljus vin-
tern 2010. Tre och ett halvt 
år senare meddelar företa-
get att efterfrågan på deras 
tjänster är så svag att det inte 
längre är lönsamt att fortsätta 
bevakningen i Ale.

Samlad kompetens
Kvar finns nu Securitas, G4S 
Security, Skandia Bevak-
ning, Prevent Bevakning och 
nykomlingen iPatrol. Bakom 
denna satsning står fyra pri-
vatpersoner med gedigen 
erfarenhet från säkerhets-
branschen. Per Johannes-
son och Ola Johansson 
driver sedan mer än tre år 
tillbaka Intellisight som 
främst är inriktat på intel-
ligent kameraövervakning. 
Jan Skog är mannen bakom 
Reconsec som utför grund-
liga säkerhetsanalyser. Den 
fjärde delägaren i iPatrol är 
Thomas Olesen som länge 
var föreståndare för Läns-
bevakning och tidigare även 

tjänstgjorde hos Internatio-
nell Säkerhetsservice.

– Ronderingen i Ale och 
Kungälv är bara ett av flera 
ben som vår verksamhet vilar 
på. Tack vare den samlade 
kompetensen kan vi erbjuda 
helhetslösningar på allt inom 
säkerhet. Modern kameraö-
vervakning, larm, säkerhets-
analyser, bevakning, ronde-
ring med mera. iPatrol blir 
den sista biten i ett kluster av 
säkerhetstjänster, säger Per 
Johannesson.

Vad talar för att ni ska 
lyckas nå lönsamhet i en 

bransch där många redan 
har sökt lyckan?

– Vi kan Ale. Det är en stor 
fördel med en lokal leveran-
tör som utgår från och verkar 
i kommunen. Dessutom 
kan vi erbjuda i princip allt 
inom säkerhet. Jag hoppas 
att näringslivet inser vikten 
av att ha en ronderande bil i 
kommunen under nattetid. 
Vårt lokala nätverk är guld 
värt och vi kommer att för-
söka få med så många som 
möjligt, men vi kommer även 
att köra bevakning i Kungälv 
och i Göteborgs utkanter. 

Dessutom är det en avgö-
rande styrka att vi är fyra som 
delar på ansvaret och avlas-
tar varandra, säger Thomas 
Olesen. 

Teknik förändrar
Rondering med väktare i all 
ära, tekniken kommer sanno-
likt att förändra även denna 
verksamhet på sikt. iPatrol 
har redan planer på att bygga 
upp en egen kameracentral. 

– Kunderna är givetvis 
intresserade av att sänka sina 
kostnader. En del företag 
skulle inte behöva ha ron-

derande väktare i framtiden, 
utan med en bra kameraö-
vervakning kan väktarna följa 
vad som händer från en sam-
bandscentral och bara rycka 
ut om det verkligen behövs, 
säger Per Johannesson.

Nols företagscenter har 
plötsligt blivit ett säker-
hetscenter, där tre företag 
nu samverkar och utvecklas 
gemensamt. iPatrols första 
bil börjar rulla på vägarna 
från och med 1 oktober.
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iPatrol, ett nytt bevakningsföretag i Ale, men med beprövad ryggrad. Thomas Olesen har verkat i branschen i sex år i olika 
företag. Per Johannesson driver tillsammans med kollegan Ola Johansson Intellisight, ett säkerhetsföretag med intelligent 
kameraövervakning och certifi erade larminstallationer. Den fjärde delägaren är det tidigare kommunalrådet Jan Skog, som 
numera driver Reconsec, ett företag som utför säkerhetsanalyser.
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Välkommen till din

närmsta Sportlifeklubb!

BRA MAT FÖR ÄLDRE!
Ale kommuns dietister, Kristine Arhage
och Jenny Sallander, ger sunda råd
om hur vi sköter kosten bäst.
Passa på att ställa frågor!

TISDAG 24/9 KL 11 ÄLVÄNGEN
ONSDAG 25/9 KL 11 NOL
FREDAG 27/9 KL 11 NÖDINGE

Grattis alla 60+

MÅNDAG 23 TILL SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Välj mellan gruppträning, kondition och/eller styrketräning. Vi visar runt och 
demonstrerar vår moderna träningsutrustning. Självklart bjuder vi på fi ka efter 

avslutat pass. Ett starkt hjärta och en kropp i trim är din bästa livsförsäkring!

 HELA VECKA 39 FRAM TILL KL 14 

SENIORKORTET För dig som är 60+

149KR/MÅN

INGEN BINDNINGSTID!


