
Boligselskabernes Landsforening - BL i samarbejde med 

BrandBevægelsen og SikkerhedsBranchen indbyder til temamøde 

om sikkerhed i almene boliger for udveksling af viden og god 

praksis på sikkerhedsområdet mellem almene boligorganisationer 

samt seriøse organisationer og leverandører. 

 

Deltagergebyr 

Deltagergebyret er 300 kr. eksklusiv moms pr. person. 

Ved framelding efter tilmeldingsfristen opkræves deltagergebyret. 

 

Albertslund  Max. 60 deltagere 
Onsdag 30. marts 2022 
Kl. 09:30 – 16:00 hos SikkerhedsBranchen, Roskildevej 22, 2620 

Albertslund 

Tilmelding her senest 10. marts 

Vejle   Max. 45 deltagere 
Torsdag 31. marts 2022 
Kl. 09:30 – 16:00 hos  

AAB Løget Høj 2A, 7100 Vejle 

Tilmelding her senest 10. marts 

CORONA: Temamøderne afvikles naturligvis efter myndighedernes 

retningslinjer for hygiejnen og vi forventer, at du ikke deltager, hvis 

du er testet positiv eller har Coronasymptomer. 

Har du spørgsmål om temadagens program kan du kontakte   

Ole Nedahl, SikkerhedsBranchen på 20 99 58 10. 

 

SIKKERHED I ALMENE BOLIGER 

Brand – Låse – Legionella 

DKV planer - Tryghedsvagter 

PROGRAM 

Fra kl. 9.00-09:30 Registrering og morgenkaffe   

Velkomst 

Mikkel Jungshoved, BL 

Ole Nedahl, BrandBevægelsen/SikkerhedsBranchen 

  

Låsesystemer – nye muligheder 

Henrik Jørgensen, Assaa Abloy 

Når det går galt – boligselskab og brandvæsen 

Albertslund: Rasmus Storgaard Petersen, Danske Beredskaber 

Vejle: Erik Skallerup, Danske Beredskaber 

Legionella i varmtvandssystemer 

Steen Mikkelsen, Best Water Technology - BWT 

Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner 

Alex Jacobsen, Bolig og Planstyrelsen 

Tryghedsvagter 

Per Wulff Flatau, SikkerhedsBranchen 

  

Kampagne om røgalarmer 

Ole Nedahl, BrandBevægelsen/SikkerhedsBranchen 

Frokostpause ca. 12:30 

Møderne slutter kl. ca. 16:15 

 

 

Forbehold for programændringer 

Driftschefer mfl. indbydes til 

TEMAMØDE 

i Albertslund eller Vejle 

https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/86/
https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/81/
https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/87/
https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/82/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering fra deltagere i tidligere temamøder: 

Vurdering fra deltagerne 2021 – 4,3 på en skala til 5 Oplysende og spændende dag 

 Temadagen kan varmt anbefales 

 Stærk og intens temadag 

Seneste evaluering påpegede, at der var for mange 
emner – derfor er der færre emner denne gang og 

mere tid til hvert enkelt emne  

Gode indlægsholdere  

 

Som altid er udbyttet rigtigt godt 

 

 

Den danske brancheforening for Sikkerhed og Sikring 

Låsesystemer – nye muligheder 

Hvad er det nye og hvad betyder det for boligselskaberne? 

Kan det betale sig, at lave større ændringer i eksisterende 

byggeri eller alt det nye kun i nybyggeri?  

Boligselskab og brandvæsen 

Generel brandforebyggelse (primært 

fællesarealer), beredskabets 

indsatsmuligheder/fremkommelighed, 

brandvæsenets opgaver og 

boligselskabernes bidrag under en evt. 

indsats samt de øvrige aktører på 

skadestedet, og deres opgaver 

(skadeservice, forsikring, politi – opgaver og 

ansvar) 

Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner 

Hvad er det og hvad betyder det for 

boligselskaberne. Gælder det både 

eksisterende og nyt byggeri 

Legionella i varmtvandssystemer 

Hvad er problemerne, kan det forebygges 

og hvad gør vi ved det? 

Tryghedsvagter 

Hvad er det, og hvordan kan de bruges af 

boligselskaberne? Er det ikke politiets 

opgave? 


