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Tempest Securitys avtal med Värmdö 
kommun skapar stärkt regional 
närvaro 
Värmdö kommun är en av landets snabbast växande kommuner med cirka 42 300 invånare. Närheten till Stockholm gör 
Värmdö till ett attraktivt område för storstadsbornas boende, rekreation och båtliv. 
Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer varav merparten med fast boende i 
Stockholm. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 
000 fritidshus.  
Kommunen har under våren genomfört upphandling av säkerhetstjänster för kommunen och de kommunala bolagen. 
Upphandlingen var en totalupphandling omfattande personella bevaknings- och säkerhetstjänster, personskyddstjänster, 
larmcentralstjänster, säkerhetstekniska installationer, personlarm samt möjligheter till att avropa ytterligare 
säkerhetsrelaterade tjänster. En upphandling som alltså Tempest Security vann. 
Avtalet är flerårigt och startade den 15 maj i år. 
 
- Det nya uppdraget åt Värmdö kommun är ett avtal som ger oss möjlighet att visa på bredden i vårt kunderbjudande. 
Traditionella bevakningstjänster och standardiserade säkerhetstekniska paket kombinerade med utbildnings- och 
rådgivningstjänster samt nätverksaktiviteter skapar möjligheter till riktigt bra förebyggande säkerhetsarbete i kommunen. 
Vår lokala organisations långsiktiga arbete med sin starka lokala förankring har gett ett fantastiskt resultat säger Andrew 
Spry, VD på Tempest Security.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Andrew Spry, VD 
andrew.spry@tempest.se 
Tel. 072 - 454 14 30 
 
 
Om Tempest Security AB (publ) 
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga 
relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en komplett säkerhetspartner. Våra lösningar 
anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med 
stationär personal eller rondbilar till personskydd, säkerhetsledning och konsultation, utredningar, bakgrundskontroller, 
säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av 
våra anställda finns här. Tempest Security är etablerade i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland och Turkiet. 



 

 

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är bolagets Certified 
Adviser. 


