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Vindico kameraövervakar Göteborgs stad
AB Gothia Kameraövervakning , ett helägt dotterbolag till Vindico Group AB, har på
uppdrag av Göteborgs stad, under sista kvartalet 2016, genomfört uppgraderingar av
kamerasystem samt nyinstallationer i Biskopsgården till ett ordervärde på ca 40 000 kr.
Uppdragen för Göteborgs stad kommer att fortlöpa under en 4-årsperiod.
I juni 2016 tecknades ett 4-årigt avtal med Göteborgs stad avseende kameraövervakning.
Avtalet innebär att Gothia Kameraövervakning är förstavals leverantör vid installation av
kamerateknik under gränsvärdet 200 000 kr och omfattar bl. a. Göteborgs stad, Göteborgs
Kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Kungälvs kommun, Orust
kommun samt Öckerö kommun, kommunala bolag inkluderade.
"Vi har informerat alla bolag och nämnder om avtalet som innebär att AB Gothia
kamerabevakning skall kontaktas vid installationer och kompletteringar vid ordervärde
under 200 000 kr” meddelar ansvariga på Upphandlingsbolaget.
”Det är glädjande att vårt strategiska arbete börjar bära frukt” säger Tomas Welin på Gothia
Kameraövervakning ”inte minst mot bakgrund av Göteborg Stads beslut att utöka
användningen av kameraövervakning inom staden samtidigt som man centraliserar all
tillståndshantering ranaden i de olika stadsdelarna. Kameraövervakning är ett effektivt
tekniskt hjälpmedel för att skapa trygghet.”
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Om Vindico Group AB (publ)
Vindico Group AB är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster.
Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer
kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager,
marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.
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I produktsortimentet ingår det avancerade stöldskyddet SelectaDNA som är ett s k MärkDNA för
stöldskydd. Vindico Group erbjuder även säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och
kontanthantering, samt stöldskydd för temporär förvaring.
Vindicokoncernens huvudkontor finns i Göteborg med filial i Stockholm. Monica Hallin är
koncernchef. Vindico Groups aktier är listade på AktieTorget. Se http://www.vindicogroup.se/.
Mer om Gothia Kameraövervakning
Gothia Kameraövervakning är ett av få företag i Sverige som uteslutande arbetar med kamerateknik.
Vår spetskompetens är övervakning till så väl detaljhandeln som processövervakning. Vi har mer än
40 års samlad erfarenhet från säkerhetsbranschen, det gör att vi kan erbjuda er en unik service inom
teknisk övervakning.
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