
Kjære partnere, leverandører og kunder

VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG
GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

Året vi snart legger bak oss, ble på mange måter et annerledes år enn det vi forventet ved inngangen til 2022. Det 
var i utgangspunktet grunn til stor optimisme, da vi endelig skimtet enden på år med pandemi og smitteverns
tiltak. Vi  så frem til en mer normalisert hverdag hvor man igjen fikk være sosial både på jobb og privat. Januar 
forløp ganske normalt, men spenningene mellom Russland og Ukraina fortsatte å bygge seg opp og 24. februar 
var dessverre krigen i Ukraina et faktum. Tragiske og uvirkelige bilder av mennesker på flukt og store materielle 
ødeleggelser, ble spredt til hele verden og førte til stor utrygghet.

Krigen førte også til enorm prisvekst på energi og råmaterialer, manglende leveranser av gass, samtidig som det 
oppsto mangler på mange kritiske komponenter i industrien. Dette påvirket også oss i Garda Sikring Group, og vi 
var nødt til å være kreative og øke lagerbeholdningen for å sikre materialtilgang og leveransesikkerhet til kunder 
og forpliktede kontrakter. Heldigvis klarte vi oss godt gjennom en krevende periode, og med hardt og målrettet 
arbeid gjennomførte vi de prosjektene vi hadde planlagt.

2022 har vært et godt år for Garda Sikring gruppen, med høy aktivitet innenfor alle virksomhetsområder. Vi fikk 
to nye familiemedlemmer ved oppkjøpet av Heldal Gjerdenett i Bergen, samt vårt finske datterselskap Puomitek 
Oy. Solide virksomheter, med flinke, innovative, og kundeorienterte folk som passer sammen med resten av vår 
organisasjon. Det var en stor milepæl for vårt konsern med satsningen i et nytt land, og vi har fortsatt som mål å 
vokse gjennom ytterligere oppkjøp de neste årene for å kunne tilby våre kunder høy tilgjengelighet, bærekraftige 
løsninger og et komplett produkt og tjenestespekter. 

For det kommende året er vi fortsatt optimistiske i forhold til markedsutviklingen for våre produkter og tjenester. 
Sikkerhetsselskaper, som vårt, har tradisjonelt klart seg godt gjennom svakere konjunkturer. Vi tror at regula
toriske endringer som Sikkerhetsloven, samt den nye geopolitiske sikkerhetssituasjonen i Europa, vil føre til at 
det er et økende fokus på sikring av kritisk infrastruktur, som eksempelvis kraftnett, oljeinstallasjoner på land, 
vannforsyning, forsvarsanlegg og kommunikasjonssentraler. Her står vi i Garda Sikring godt rustet for å kunne 
bistå både med rådgivning, løsningsforslag, installasjon, samt teknisk service og vedlikehold.

Garda Sikring vil som alltid prioritere å utvikle langsiktige kundeforhold, basert på kompetanse, samarbeid, tillit 
og gjensidig verdiskapning. Vi lover å arbeide hardt for fortsatt å være våre kunders førstevalg innen område
sikring, veisikkerhet og service, og ser frem til å videreføre vårt samarbeid i det nye året. Sammen sikrer vi 
samfunn og verdier. 

Vi takker for året som har vært og gleder oss til nye og 
spennende utfordringer sammen med dere 2023! 

For Garda Sikring konsernet

Jon Ola Stokke
Konsernsjef

Som årets kundegave 
har vi valgt å gi 100.000 kr til 

Leger uten Grenser, som gjør en
 utrolig viktig og krevende jobb for 

mennesker i nød. 


