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Ser tjuven live. Henrik Forssell har tröttnat på stölder och inbrott i sin butik och vanligt inbrottslarm och
kameraövervakning räcker inte. Därför har han investerat i övervakning som kan ta tjuven på bar
gärning. Foto: Ola Folkesson

Kameran avslöjar tjuven direkt
FALKENBERG. Kameran avslöjar tjuven i realtid, operatören slår larm direkt och brottslingen tas

på bar gärning. Henrik Forssell, ägare till Boys 2 Men i Falkenberg, hoppas mycket på sin nya
övervakning.

Svinnet i detaljhandeln uppgår till 1,4 procent av den totala omsättningen, enligt Handels
utredningsinstitut, HUI. Det betyder hela nio miljarder kronor om året, varav sex miljarder är rena
stölder.
Det nya övervakningssystemet heter Observer Direct och säljs bland annat av Securitas Direct. Det
kan användas både utomhus och inomhus.
Henrik Forssell har erfarenhet av såväl inbrott som stölder.
– Vi blir av med grejer varje säsong, säger han. I somras stals till exempel två jackor för 5 500 kronor
styck.
Sånt ska det förhoppningsvis bli slut med nu. Butiken har köpt ett larmpaket för 15 000 kronor som
både fungerar som ett trygghetslarm vid stölder och överfall i butiken och som ett inbrottslarm när
butiken är stängd.
– Jag tror och hoppas att det både ska minska svinnet och skapa trygghet för personalen, säger
Henrik Forssell.
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När larmet går kommer en videosekvens från platsen upp hos larmoperatören vid centralen i
Linköping. HN har fått se de nästan knivskarpa filmerna från verkliga brottsplatser. Operatören kan
på säkert avstånd larma väktare och polis på orten, följa tjuven i realtid, ta signalement och till och
med ropa på gärningsmannen via en högtalare som är monterad ihop med övervakningssystemet om
det är nödvändigt.
– Man ser direkt vad som pågår, säger Rikard Holmén, ansvarig för Securitas Direct i Halland.
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