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Finlarm expanderar - nytt kontor och strategiska rekryteringar 
 
Finlarm förstärker sin marknadsposition genom att satsa på ytterligare ett kontor i 

Stockholm. Som ett led i expansionen har Thomas Claesson och 
Martin Franco rekryterats till att leda satsningen.  
 

 
Finlarm expanderar och förstärker genom rekrytering av Thomas Claesson som ny filialchef 
för bolagets nystartade kontor vid Globen. Thomas har en gedigen ledarerfarenhet och 
branschvana och kommer närmast från en liknande roll hos Nokas. 
 
Martin Franco rekryteras som Säljare/Projektör för den nya enheten. Martin har en bred 
erfarenhet och ett stort branschkunnande och även han kommer närmast från Nokas.  

 
– Finlarm har en uttalad ambition i att bli mer heltäckande såväl i geografi som i vårt 

tjänste- och produktutbud. Med tanke på den rådande trafiksituationen, som vi och våra 

kunder upplever som ett stort problem, var det naturligt för oss att satsa på ett till kontor i 

Stockholm. Thomas och Martin är två mycket kompetenta säkerhetsprofiler och med hänsyn 

tagen till deras samlade erfarenheter var de vårt absoluta förstaval för att leda denna 

satsning. Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats knyta dem till oss, och på den korta tid 

som de har varit i bolaget så ser vi redan att detta är rätt väg för oss, säger Finlarms Vd 

Lars Alm. 

– Finlarm är ett bolag med högt renommé och en hög potential. Jag ser fram emot att få 

vara med och utveckla relationerna med befintliga kunder samtidigt som vi skall göra 

Finlarm som företag mer synligt och tillgängligt för en bredare bas av kunder. I sak har vi 

varit på plats sedan i våras, planerat och förberett oss och nu är det hög tid att tala om för 

marknaden att vi finns, säger Thomas Claesson. 

 
 
 

 
För ytterligare information, kontakta: 

Lars Alm   Thomas Claesson 

VD, Finlarm AB  Filialchef Finlarm Globen 

 

Telefon: 0708-96 30 60  Telefon: 0709-10 55 30 

E-post: lars.alm@finlarm.se  E-post: thomas.claesson@finlarm.se 
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