Brandskyddsdagen 2014
Onsdagen den 9 april är det dags för den årliga Brandskyddsdagen. Årets tema
är ”Brandskydd för företag och organisationer”. I samverkan med länets
räddningstjänster bjuder vi in till en dag med intressanta föreläsningar och
utställningar.
Det har nu gått tio år sedan föreskrifterna om skriftlig redogörelse för brandskyddet
trädde i kraft. Hur blev systemet med skriftlig redogörelse och fyller det den funktion
som lagstiftaren avsåg? Hur kan den skriftliga redogörelsen utvecklas? MSB har
startat upp arbetet med att revidera föreskrifterna och de allmänna råden. Per
Karlsson, MSB, berättar mer om det revideringsarbete som nu pågår.
Hans-Erik Zetterström, brand- och riskingenjör på Länsförsäkringar i Stockholm
kommer och berättar om ”Egendomsskyddet som försvann”. Antalet bränder blir
färre men brandskadekostnaderna ökar för försäkringsbolagen. Hans-Erik har sina
idéer om vad det kan tänkas bero på… Vad tror du?
Per Hallberg, vd Heurlins lackering, berättar om när Varbergsföretaget drabbades av
det som ”aldrig händer”. 2007 totalförstördes företagets lokaler i en brand.
Återuppbyggnaden har sedan präglats av säkerhetstänk och en beslutsamhet att det
inte ska hända igen.
Dagen avrundas sedan med två kortare föredrag där föreläsarna delger goda idéer för
att utveckla brandskyddsarbetet. Lars Tilson, Carlsberg, och Niklas Grip, SF
Byggkonsult, berättar om deras omfattande arbete med att lägga det systematiska
brandskyddet för bryggeriet på nätet. Agneta Englund från SCA berättar om deras
framgångsfaktorer med brandskyddsarbetet på fabriken i Falkenberg.
Journalisten Karsten Erichs från Informationsbolaget guidar oss genom dagen i rollen
som moderator.
Som utställare har vi Brissmans brandredskap, Halmstad brandservice, Utvägen och
SF Byggkonsult.
Brandskyddsföreningen Halland har sitt årsmöte på morgonen klockan 09:00. Alla är
välkomna, även icke medlemmar.
Kostnad för Brandskyddsdagen är 450 kronor/person, exklusive moms. I priset ingår
förmiddagsfika och lunch. Anmälan sker till e-post; halland@svbf.se senast den 28
mars. Glöm inte ange eventuella allergier och fakturadress!
Plats: Stadsbiblioteket i Halmstad.
Mer information om dagen hittar du på vår hemsida:
www.brandskyddsföreningen.se/halland

Program Brandskyddsdagen 2014
09:00

Årsmöte

09:15

Fika

09:45

Välkomna till 2014 års Brandskyddsdag

10:00

Per Karlsson, MSB

11:00

Hans-Erik Zetterström, Länsförsäkringar

12:00

Lunch

13:00

Per Hallberg, Heurlins lackering

14:00

Lars Tilson, Carlsberg och Niklas Grip, SF Byggkonsult

14:30

Agneta Englund, SCA

15:00

Tack för idag (slut 15:15)

