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EVVA i nyslipat samarbete med Prosharp 
 

Flytten till ett nytt huvudkontor och en ledig grannlokal öppnade för Prosharp att bygga en ishall. 

Utöver att testa utrustning åt sig själva och för sina kunder ville man hyra ut ishallen till allmänheten. 

Bokning, betalning och tillgång till lokalen för besökare behövde lösas och Prosharp vände sig till 

EVVA:s partner Flexaccess som levererade en integrerad lösning och Airkey och mobilen som nyckel 

från EVVA.  

 

Prosharp i Sundsvall är världsledande på skenprofilering och automatiska slipmaskiner. All tillverkning 

sker i Sundsvall och när man flyttade in i nya lokaler förra året passade man på att bygga en mindre 

ishall i en ledig grannlokal. Främst för att kunna testa sina egna produkter, men också för att hyra ut 

till spelare och privatpersoner som vill testa sina skridskor eller bara träna och slipa på sin teknik.  

 

- Vi jobbar mycket med tester på is åt professionella hockeylag ute i världen, men har saknat en 

egen hemmaanläggning, säger Niclas Rosenholm, säljansvarig på Prosharp. Första skäret på isen 

var i november och tider i ishallar efterfrågas av många, inte minst privatpersoner som vill träna. 

Så vi såg en potential att hyra ut hallen, men det är en oerhört bred målgrupp så alla led från 

bokning till nyckelhantering måste vara både enkel och tillförlitlig.  

 

Den integrerade lösningen för bokning, betalning och digital nyckelhantering har tagits fram av 

Sundsvallsbaserade Flexaccess. Flera lås- och nyckellösningar diskuterades, men alla hade nackdelen 

att de krävde kabeldragning. Airkey från EVVA blev den vinnande lösningen. Airkey är ett lås som 

består av en elektronisk låscylinder försedd med en digital mottagare. Med Airkey kan en digital nyckel 

skickas som SMS till den som bokat. Mobilen blir nyckeln och som bara fungerar under den bokade 

tiden.  

 

- Airkey har många fördelar när både kända och okända användare ska ha tillträde till en lokal, 

säger Per-Erik Sjöström, vd på Flexaccess. Alla har ju en mobil idag och hanteringen av Airkey kan 

enkelt skötas på distans av Prosharp via det system vi utvecklat. Systemet passar alla typer av 

lokaler där många ska ha tillgång vid olika tidpunkter, som båtklubbar, fjällstugor, campingar, 

stugbyar med mera. 

 

Så här fungerar uthyrningen:  

▪ Via appen Flexypay bokas och betalas ishallen.  

▪ Bokningen skickas via SMS och första gången man bokar verifierar man sig som mottagare 

innan den digitala nyckeln till Airkey-låset skickas. I Flexypay kan man ange upp till fem 

behörigheter, vilket förenklar om man anländer vid lite olika tider. 

▪ Behörigheten ligger kvar i telefonen tills den dag man bokat, vilket kan vara när som helst i 

framtiden.  

 

http://www.prosharpskatinglab.se/
https://www.evva.com/se-sv/produkter/elektroniska-laassystem-passer-kontrollsystem/airkey/


 
 
- Marknaden är redo för att använda mobilen som nyckel, säger Anders Karlemark, Sverigechef på 

EVVA. Du kan visserligen också ha taggar och kort precis som i traditionella passersystem, men 

det bygger på att du använder telefonen vilket gör att du enkelt kan skicka behörigheter via ett 

sms över hela jorden om man så önskar. 

 

Om Prosharp 

Prosharp AB har sitt huvudkontor i Sundsvall och säjkontor i Worcester, USA, och Toronto, Kanada. 

Familjeföretaget startades från ett garage I Njurunda år 1984. År 1986 släpptes den första versionen av deras 

profilerings- och slipmaskin, AS 2001. En maskin som gjort företaget världsledande på skenprofilering och 

automatiska slipmaskiner. www.prosharp.se  

 

Om Flexaccess 

Flexaccess har sitt huvudkontor i Sundsvall och har flexibla plattformar för lås-, passage och styrsystem. 

Flexaccess utvecklar lösningar för att styra teknik, passage- och betallösningar utan krav på internet. 

www.flexaccess.se 

 

Om EVVA 

EVVA är ett familjeägt österrikiskt företag och en ledande tillverkare av mekaniska och elektroniska lås i Europa. 

Bolaget etablerades 1919 och har runt 750 medarbetare I 12 länder i Europa. Huvudkontoret ligger i Wien och 

tillverkning sker på flera platser i Europa bland annat I Sverige. www.evva.se  

 

 

Kontakt: 

Niclas Rosenholm | Säljansvarig | Prosharp | niclas@prosharp.com | 070-88 28 064 

Per-Erik Sjöström | vd | Flex Access AB | pererik@flexaccess.se | 070-246 03 21 

Anders Karlemark | Sverigechef | EVVA Scandinavia | a.karlemark@evva.com | 070-350 38 79 
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