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Stanley Security har inngått ny samarbeidsavtale med Natteravnene i Oslo
Stanley Security AS har valgt å inngå en ny samarbeidsavtale med Natteravnene i Oslo med en
varighet på 3 år. I tillegg til et økonomisk bidrag stiller våre ansatte opp og går natteravn i Oslos
gater for en tryggere by.
Natteravnene gjør en formidabel innsats med et ekte og genuint engasjement for samfunnstrygghet.
De engasjerer noe rotekte hos folk som stiller frivillig opp og bruker av sin fritid for at du og jeg og
våre barn kan ferdes trygt i Oslo by.
Vi har på mange måter sammenfallende verdier, vi gjør samfunnet tryggere og ved å sikre våre
kunders verdier og vi har begge en passiv og ikke-voldelig tilstedeværelse.
«Som sponsor og samarbeidspartner med Natteravnene i Oslo er det viktig for oss å ikke bare
levere sikkerhet og bidra økonomisk men også engasjere de ansatte. Det personlige engasjementet
fra de ansatte gir samarbeidete en helt annen verdi. En gang i året stiller vi opp med et 20 talls
ansatte som bokstavelig talt har skoa på og tråkker gatelangs som Natteravn for å hindre kriminelle
hendelser av ulik art i Oslo by. Vi er stolte over å ha klart å skape dette engasjementet og dermed
styrke Natteravnenes tilstedeværelse og effekt» uttaler administrerende direktør Espen W. Knudsen.

«Vi er meget glade for det engasjementet Stanley Security her viser. For Natteravnene i Oslo er det selvsagt
viktig å ha støttespillere og det økonomiske bidraget styrker vår tilstedeværelse i Oslo sentrum. Det som er
ekstra imponerende og gledelig er engasjementet Stanley Security har klart å skape blant sine ansatte. Vi
opplever at de ansatte er stolte av å støtte Natteravnene og i tillegg stiller mange opp og styrker vår
tilstedeværelse i Oslo by en kveld i året. Et slikt bidrag forteller også oss at vi har mange positive ambassadører i
Stanley Security som fram snakker Natteravnene og det vi gjør» uttaler generalsekretær i Natteravnene Lars
Norbom.

Om Natteravnene i Oslo
Natteravnene i Oslo startet sin virksomhet 1. mai 1990 etter en svensk idé som krysset grensen på slutten av 80
tallet. Natteravnene har i 26 år gått gatelangs med sine natteravner i Oslo sentrum i arbeidet for en tryggere
by. Med unntak av en liten og effektiv administrasjon er hele virksomheten basert på frivillige som går
natteravn fredager og lørdager med unntak av juli måned. Lars Norbom har vært generalsekretær for
Natteravnene i hele perioden. Han rapporterer til et styre bestående av medlemmer fra både privat næringsliv
og offentlig virksomhet.

Om Stanley Security
Stanley Security (http://bit.ly/bBSsJ2) er eid av det amerikanske S&P 500-selskapet Stanley Black & Decker
(NYSE:SWK) (http://bit.ly/1i75TR), og har en omsetning på over ti milliarder dollar.
Stanley Security er verdens største leverandør av tekniske IT-baserte sikkerhetsløsninger og tjenester for
bedriftsmarkedet, med en omsetning på rundt 18,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en omsetning i Norge
(http://bit.ly/Yme6KS) på 483 millioner kroner i 2015, med over 10.000 næringslivskunder. Hovedkontoret
ligger i Oslo, og er for øvrig representert i samtlige fylker med totalt 340 heltidsansatte i Norge.
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