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AB Blinkfyrar signalerar om nytt förvärv
AB Blinkfyrar förvärvar Svensk Detektorteknik AB
AB Blinkfyrar förvärvar samtliga aktier i Svensk Detektorteknik AB.
Svensk Detektorteknik AB är specialisten på detektorsågning men har med tiden och i
samarbete med sina kunder breddat utbudet av tjänster till att även omfatta service
och reparationer av trafikljus samt uthyrning av TMA-bilar. Företaget är marknadsledande i Stockholm. Företagets mångåriga erfarenhet och kompetens faller väl inom ramen
för AB Blinkfyrars intention att växa inom segmentet ITS och vara specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar som guidar Dig som är på väg. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna
och hållbara samhället. Nu även med detektorfräsning/sågning samt bom- och
grindslingor, TA-planer / egna TMA-fordon och fler SmartTraffic-lösningar.
Blinkfyrar är en helhetspartner inom infrastruktur.
ITS, Intelligenta transportsystem, har blivit ett vedertaget begrepp inom infrastruktur. Det krävs allt
fler intelligenta lösningar för smidare trafikflöden,
mindre miljöpåverkan och färre dödstal i trafiken.
Det handlar om att optimera flöden, förstärka
säkerheten och automatisera/digitalisera där det
fungerar. I takt med att samhället digitaliseras ökar
medvetenheten kring hållbarhet och en växande
efterfrågan på optimal användning av befintlig
infrastruktur. Vår samlade erfarenhet och kunskap
i båda bolagen är hög och förvärvet kommer att
göra oss än mer kompletta.
2014 startade Svensk Detektorteknik sin verksamhet och är totalt 8st medarbetare med en omsättning på 15MSEK. Framgångsfaktorn är, förutom
den höga leveranskvaliteten, effektivitet. SVDT har
projektstyrt sina uppdrag minutiöst, investerat i
en maskinpark som kompletterar uppdragen samt
delat upp arbetstiderna på ett sätt som gagnar
trafikarbeten – kvällar, nätter och liknande.
Blinkfyrar är en helhetspartner inom infrastruktur
men också Sveriges största vägmärkesproducent
och branschledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, parkeringsvägledning och LED. Med
en omsättning på 200MSEK och mer än 60 år i
branschen är engagemang, pålitlighet och nytänkande alltjämt starka ledstjärnor. Blinkfyrar guidar
dig som är på väg och bidrar till det moderna och
hållbara samhället.
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Elisabeth Nagy,
VD AB Blinkfyrar
” Förvärvet bidrar till en
komplett och finansiellt
självbärande organisation
med vilken vi kan axla större, mer komplexa kontrakt
med bibehållen kvalitet i
leveransen. Blinkfyrars portfölj har de senaste åren växt
med fler produktsegment men också tjänsteerbjudanden. Bolagen kommer i och med förvärvet
att komplettera varandra väl. Vi ser en växande
infrastrukturell utveckling främst i våra storstäder
men vet att övriga städer kommer att följa tätt därpå. Vi är redo att konkurrera om de större avtalen.”

SVDT ABs ägare
Richard Thelin &
Christopher Klahr
”Vi hamnade i ett läge där
vi hade svårt för att ta nästa
steg själva. Samtidigt så
önskade Christopher Klahr
att kliva av som delägare
men fortsätta som konsult.
Det, tillsammans med resan
som Blinkfyrar befinner sig
på, gör oss intresserade
av ett samarbete. SVDT
kommer att bestå med all
personal, kompetens och
kunskap. Samarbetet kommer att ge extra fördelar för
våra befintliga kunder. Vi ser det som ett led i att
kunna växa och att erbjuda mer omfattande tjänster
tillsammans i framtiden. Intentionen är att fortsätta
leverera samma kvalitet och service som vi gör idag.”

