
Brand i boligen
En inspirerende temadag for dig, som kan  
gøre en indsats for brandsikkerheden –  
i boligejendomme, i plejeboliger og hos ældre

Torsdag den 12. november 2009 kl. 10-16 i Hvidovre
 
Hver time opstår der en større eller mindre brand i en bolig i Danmark. Hver 
dag er der mennesker, som kommer til skade eller mister værdifulde ejendele 
på grund af brand i hjemmet. Og hver uge er der mennesker, som mister livet 
under brand i deres bolig – og det går oftest ud over de svage.   

Kom og hør om spændende tiltag og erfaringer i Norge og Sverige. Kom og hør 
om, hvad der er problemet i Danmark – og deltag i debatten om, hvad der kan 
gøres bedre.

Kort sagt: Kom med på BrandBevægelsens temadag torsdag d. 12. november 
2009 kl. 10-16 i Hvidovre, og bliv inspireret til at skabe bedre brandsikkerhed.

Program
Fra kl. 09.00 Registrering og morgenmad.

Kl. 10.00 
Velkomst
v/ dagens ordstyrer, direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen.  

Kl. 10.10 
Mit hjem er brændt
En indsatsleder og en skadelidt fortæller om samme brand, set fra to vinkler.

Kl. 10.50 
Hvor stort er problemet?
Frisk viden fra Beredskabsstyrelsen og Forsikring & Pension  
v/ overingeniør Peter Hofman-Bang, Beredskabsstyrelsen.

Kl. 11.10 Pause

Kl. 11.30 
Ikke kun materielle tab
En socialrådgiver belyser, hvad det gør ved en familie, når hjemmet er brændt.
 
Kl. 11.50 
Boligselskabet er ramt af brand
En udlejer taler om værditab, driftsforstyrrelse, genhusning og utryghed.

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 
Projekt BRANDSÄKERT HEM i Sverige
Baggrund, indhold og effekt af det svenske projekt ‘Brandsäkert hem’. 
v/ Stefan Mellgård, Redningstjenesten i Malmø.
 
Kl. 14.00 
AKSJON BOLIGBRANN i Norge
Dette norske projekt gennemfører årligt 30-40.000 besøg i private hjem, 
hvor der gives gode råd om brandsikkerhed.
v/ Odd A. Rød, fagdirektør brand i Gjensidige Forsikring.
 
Kl. 14.30 Pause

Kl. 15.00 
Hvad kan vi gøre i Danmark?
Hvilke aktører skal på banen? 
Paneldebat med foredragsholderne og en folketingspolitiker. 

Kl. 15.55 Tak for i dag.

Temadagen ’Brand i 
boligen’ afholdes hos 
DBI – Dansk Brand- og 
sikringsteknisk Institut, 
Jernholmen 12, 2650 
Hvidovre.

Målgrupper
BrandBevægelsens  
temadag ’Brand i boligen’ 
henvender sig til alle, der 
arbejder med eller har 
ansvar for sikkerhed i:

•	 Boligselskaber 
•	 Socialforvaltninger
•	 Andelsboligforeninger
•	 Ejerboligforeninger
•	 Ældreorganisationer
•	 Kommunale bered-

skaber.

Udstilling
I forbindelse med tema-
dagen vil der være en lille 
udstilling af brandsikkert 
udstyr.

Tilmelding
Ønsker du at tilmelde 
dig temadagen, så benyt 
kuponen på bagsiden.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål om-
kring temadagen, er du 
velkommen til at kontakte 
Helge Kierkegaard på 
telefon 36 49 40 80.
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BrandBevægelsen 
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 89 30, Fax: 36 34 90 01
www.brandbevaegelsen.dk
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Tilmelding til temadagen ’Brand i boligen’

Torsdag den 12. november 2009

Navn på deltager 1

Navn på deltager 2

Firma

Adresse

Postnr. og by

E-mail

Tlf.

EAN nr.

Evt. kontostreng

Ref. nr. eller lign.

Tid og sted
Temadagen afholdes 
torsdag d. 12. november 2009
fra kl. 10.00 hos DBI, Jernholmen 
12, 2650 Hvidovre.
 
Temadagen afsluttes kl. 16.00.

Pris
Det koster kr. 850 ekskl. moms at 
deltage i temadagen. Prisen inklu-
derer frokost og forfriskninger mv.

Tilmelding til temadagen
Send/fax din tilmelding til

BrandBevægelsen
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Fax: 36 34 90 01

Bekræftelse og faktura vil blive 
fremsendt, når du har tilmeldt dig. 
Faktura fremsendes elektronisk, 
hvis EAN nr. angives.

Om BrandBevægelsen
 – forum for bedre brand-
beskyttelse i Danmark

BrandBevægelsen er et samarbejde 
mellem private og offentlige organi-
sationer om at reducere antallet af 
omkomne og kvæstede ved brande og 
desuden reducere samfundets materi-
elle tab ved brande. 

Deltagerne vil opbygge et netværk, 
som skal arbejde for forebyggelse 
på alle niveauer og for alle grupper i 
befolkningen. Ved at samle kræfterne 
kan informationen og holdningsbear-
bejdelsen forbedres. 

BrandBevægelsens første mål er at 
reducere antallet af omkomne med 25 
procent i 10-året 2005-2015. Det vil 
betyde godt 20 færre døde. Antallet af 
kvæstede skal også reduceres med 25 
procent, og de materielle skader ved 
brande skal reduceres mærkbart. 

BrandBevægelsen består af følgende 
organisationer:

•	 Beredskabsforbundet 
•	 Beredskabsstyrelsen
•	 BYG, DTU 
•	 Bygningsinspektørforeningen
•	 Dansk Brandsikringsforening
•	 Dansk Forening for Passiv Brand-

sikring 
•	 Danske Risikorådgivere
•	 DBI - Dansk Brand- og sikrings-

teknisk Institut
•	 Foreningen af Kommunale  

Beredskabschefer
•	 Forsikring & Pension (F&P) 
•	 Københavns Brandvæsen
•	 Københavns Politi, Afd. A-Brand
•	 Rigspolitiets kriminaltekniske 

afdeling 
•	 SikkerhedsBranchen 
•	 Sikkerhedsstyrelsen
•	 VABA – Vagt- og alarmbranchens 

Arbejdsgiverforening.

Læs mere om BrandBevægelsen på www.brandbevaegelsen.dk
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