
BRANDSIKKERT HJEM
– en inspirationsdag  

med fokus på udsatte personer

TEMADAG
torsdag den 20. november 

i Slagelse

Brand rammer ikke alle befolkningsgrupper lige hårdt.
Temadagen er rettet mod social-, ældre- og 
beredskabsforvaltninger samt ansatte i almene 
boligselskaber og sætter fokus på, hvad der kan gøres 
for udsatte grupper, som ikke nås med traditionelle 
brandforebyggelsesbudskaber.
 
Praktiske oplysninger:

Tid: Torsdag den 20. november 2014 kl. 10 – 15.
Morgenmad og registrering fra 09:00 

Sted: Hotel Frederik d. II
Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse
Busserne 431, 480R og 903 fra Slagelse Station til 
stoppested Bilka. Lige ved Frakørsel 39 på E 20. 

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

Tilmelding: Tilmeld dig her.
Når du har tilmeldt dig, får du en automatisk 
bekræftelse på e-mail og vi sender fakturaen kort før 
temadagen.

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

PROGRAM
Fra kl. 9.00  Ankomst, registrering og morgenmad

Kl. 10.00  Velkomst
 Overingeniør Peter Hofman-Bang, BrandBevægelsen

Nultolerance over for dødsbrande - Erfaringer med præven-
tive hjemmebesøg for udsatte grupper
Beredskabschef Jan Funk Nielsen og Leder af hjemmeplejen og 
Rehabili te ringscenter Hedebo, Christina Giarbini, Greve Kommune

Den boligsociale vinkel
Indlæg fra social vicevært Allan B. Lund, KAB

Projekt ”Brandsikker bolig”
Vidensmedarbejder Ulrik Brandt, Beredskabsstyrelsen

Erfaringer med projekt ”Brandsikkert hjem”
Beredskabsinspektør Jimmy Andersen og Signe Engell  
fra Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab.

Borgerkurser om ”brandsikring i hjemmet”
Seniorkonsulent Preben Christensen, Domea

Røgalarmer er et vidt begreb
Direktør Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed A/S

Den røde tråd mellem teknisk og taktisk brandforebyggelse
Opsamling på temadagen v/kampagnekoordinator  
Pil Storm Giersing, Beredskabsstyrelsen

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

Forbehold for programændringer

https://brandbevaegelsen.nemtilmeld.dk/1/at-z5Gz1hGd/


BrandBevægelsen 
- forum for bedre brandbeskyttelse i Danmark

BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige 
organisationer om at reducere antallet af omkomne og kvæstede 
ved brande og desuden reducere samfundets materielle tab ved 
brande. 

Deltagerne har opbygget et netværk, som arbejder for brand-
forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen. 
Ved at samle kræfterne kan informationen og holdningsbearbej-
delsen forbedres.  

Netværket arbejder for en holdningsændring, så hver enkelt 
dansker i højere grad bevidstgøres om brandrisikoen, med den 
konsekvens at den enkelte 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. 

BrandBevægelsens første mål er at reducere antallet af om-
komne med 25 procent i 10-året 2005 – 2015. Det er lykkedes 
at knække kurven, men målet bliver formentlig ikke nået helt. 

BrandBevægelsen består af følgende organisationer:

• Beredskabsstyrelsen 

• Sikkerhedsstyrelsen 

• DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder 

• Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) 

• Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling 

• Københavns Brandvæsen 

• SikkerhedsBranchen 

• Beredskabsforbundet 

• Boligselskabernes Landsforening 

• BYG, DTU 

• Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 

• Forsikring & Pension (F&P) 

• Københavns Politi, Afdeling A-Brand 

• Danske Risikorådgivere 

• Energistyrelsen

• Ældre Sagen

BrandBevægelsen har sekretariat hos SikkerhedsBranchen.

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


