
BRANDSIKKERHED I 
BOLIGER FOR ÆLDRE

– en inspirationsdag

TEMADAG
torsdag den 24. november 2016 

i Greve

I 2015 omkom der i Danmark 68 personer ved brand. 
Heraf var de 40 over 66 år. Derfor afholder Brand
Bevægelsen en temadag for jer, som har indflydelse 
på brandsikkerheden hos ældre borgere, hvad enten I 
er ansatte i kommunen eller i boligselskaber.
 
Praktiske oplysninger:

Tid: Torsdag den 24. november 2016 kl. 10 – 15.
Morgenmad og registrering fra 09:00 

Sted: Tune Kursuscenter
Grevevej 20, 2670 Greve
Bus 600 S fra Roskilde Station 

Pris: Kr. 640, ekskl. moms inkl. morgenmad,  
frokost og forfriskninger

Tilmelding: Tilmeld dig her senest den 20. november 
2016

Spørgsmål om temadagens program kan rettes til 
Peter HofmanBang, SikkerhedsBranchen,  
på 36 34 89 97.

PROGRAM
Fra kl. 9.00  Ankomst, registrering og morgenmad

Kl. 10.00  Velkomst
Peter HofmanBang, BrandBevægelsen

Da vores køkken brændte
Spike

Brandsikkerheden i de danske boliger
Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen

Eksempler på brandudvikling i beboelsesrum
Ib Bertelsen, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut

Mikrovandtågeanlæg og andre hjælpemidler

Når almindelige røgalarmer ikke slår til
Tejs Poppe, LAPSikkerhed

Komfurvagt
Peter HofmanBang, BrandBevægelsen

Tryghedsambassadører i kommunen
Troels Borup Andersen, Aalborg Kommune

Kurset ”Robust Borger” og filmen ”Så lidt skal der til”
Stine Arenshøj, Beredskabsforbundet

Konceptet ”Brandsikker Bolig”
Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen

Temadagen slutter kl. 15:00
Frokostpause ca. midt i programmet

Forbehold for programændringer

https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/28/


BrandBevægelsen 
- forum for bedre brandbeskyttelse i Danmark

BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige 
organisationer og myndigheder, der har som mål at reducere 
antallet af omkomne og tilskadekomne ved brand og desuden 
reducere antallet af brande og de deraf følgende skader. 

Deltagerne har opbygget et netværk, som arbejder for brand
forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen.

Netværket arbejder for at informere om brandforebyggelse og at 
fremme en holdningsændring blandt den generelle befolkning, 
så hver enkelt dansker i højere grad bevidstgøres om brandrisici 
og dermed tager større ansvar for sig selv og sine omgivelser, 
når det gælder forebyggelse og beskyttelse mod brand. 

Netværket arbejder desuden for øget privat/offentlig videnud
veksling og vidensamarbejde. 

BrandBevægelsen har sekretariat hos SikkerhedsBranchen.

BrandBevægelsen består af følgende organisationer:

• Beredskabsforbundet

• Beredskabsstyrelsen

• BL, Danmarks Almene Boliger

• DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder

• Danske Beredskaber

• Danske Risikorådgivere

• DBI, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut

• DTU Byg

• Forsikring & Pension

• Hovedstadens Beredskab

• KL, Kommunernes Landsforening

• Københavns Politi, Brandsektionen

• Professionshøjskolen Metropol

• Rigspolitiet, NKCbrand

• SikkerhedsBranchen

• Sikkerhedsstyrelsen

• Skorstensfejerlauget

• Sundhedsstyrelsen

• Trafik- og Byggestyrelsen

• TrygFonden

• ÆldreSagen

Læs mere på www.brandbevaegelsen.dk
eller scan QRkoden med din smartphone
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Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 40 80, fax 36 34 90 04


