
SIKKERHED I ALMENE BOLIGER
TV-overvågning - Kriminalitetsforebyggelse

Varmt arbejde – Håndildslukkere – Brandveje - Corona

Driftschefer mfl. indbydes til

GRATIS TEMAMØDE
i Albertslund eller Vejle

Domea.dk i samarbejde med SikkerhedsBranchen indbyder 
to gange om året til temamøder om sikkerhed i almene 
boliger for udveksling af viden og god praksis på sikker-
hedsområdet mellem almene boligorganisationer samt 
seriøse organisationer og leverandører.
Møderne er gratis for 1-2 driftschefer fra hver boligorgani-
sation. Arrangørerne forbeholder sig dog at opkræve 200 
kr. i omkostninger fra tilmeldte, som udebliver uden afbud 
senest fem dage før mødet.
Omkostningerne ved mødet afholdes af Domea.dk,  
SikkerhedsBranchen og dagens vært. 

Albertslund 
Tirsdag 29. september 2020
Kl. 09:30 – 15:00  
hos SikkerhedsBranchen,  
Roskildevej 22, 2620 Albertslund

Tilmelding her senest 24. september

Vejle 
Torsdag 1. oktober 2020
Kl. 09:30 – 15:00  
hos AAB 
Løget Høj 2A, 7100 Vejle

Tilmelding her senest 27. september

CORONA: Temamøderne afvikles naturligvis efter 
myndighedernes retningslinjer for hygiejnen og vi forventer, 
at du ikke deltager, hvis du er testet positiv eller har Corona-
symptomer.

Spørgsmål om temadagens program kan rettes til Peter 
Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen, på 27 80 25 80 eller 
Preben Christensen, Domea.dk på 61 61 36 38.

PROGRAM
Fra kl. 9.00  Registrering og morgenkaffe

Kl. 9.30  Velkomst
 v/dagens vært

Situationel forebyggelse af kriminalitet
Hans Peter de Place, Det Kriminalpræventive Råd

Brandveje og brandredningsarealer
Sven Urban Hansen, SikkerhedsBranchen

TV-overvågning, specielt i boligselskaber
Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen

Varmt arbejde
Brian Mailund, DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)

Håndildslukkere, regler og valg af den rigtige.  
Vedligeholdelse
Sven Urban Hansen og  
Peter Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen

Håndildslukkere, udendørs demonstration
Falck Teknik hhv. LOTEK

Ansvaret for sikkerheden på færdselsarealer
Christina Iversen, BL

Corona og boligorganisationen
Christina Iversen, BL

Frokostpause ca. midt i programmet

Møderne slutter kl. 15:00

Forbehold for programændringer

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


”Meget inspirerende og givende temamøde” 

”God dag med godt udbytte”

”Som altid er udbyttet rigtigt godt”

”Super godt, tak for fin forplejning”

”Stærk og intens temadag”

”Oplysende og spændende dag”

”Meget seriøs med god balance mellem salg/ 
 seriøs info”

”Meget lærerigt”

”Aldeles udmærket”

Evaluering fra deltagere i tidligere temamøder:

Tema-Erfa møderne giver et godt grundlag for at 
tilegne sig viden om brandsikkerhed, brandsikring, 
nye tanker og ansvar. Både når det drejer sig om 
ældreboliger, plejecentre og almene boliger. 
Det giver mening at få denne vidensdeling og ind-
sigt i ansvar og drift. 
Der er åbent for gode dialoger, spørgsmål og ikke 
mindst en chance for at få udvidet sit netværk. 
Vidensdeling og gode historier fra den ”virkelige 
verden”
Det er vigtigt at huske at med egen indsats, og 
kendskab til det ansvar vi har, kan vi sikre at vi kan 
leve op til at levere sikre og trygge boliger til alle.
Jeg har selv holdt indlæg på nogle af disse Tema-
Erfa møder, og jeg ved jeg har fået meget med 
mig hjem til eftertanke fra de andre indlægshold-
ere.
 
Carsten Urban Christensen
Driftsleder DFB Slangerup-Allerød 

I Boligselskabet Viborg deltager vi med stor interesse i tema/
erfa møderne om sikkerhed. Vi kommer hver gang hjem med 
ny viden om sikkerhed, som straks kan bruges i hverdagen.
Johnni Sørensen, Driftschef i Boligselskabet Viborg

Efter en del års deltagelse i erfa møderne, kan jeg informere 
om, at de er indholdsrige i forhold til min hverdag.

Jackie Lauge, teamleder Teknik & Drift
Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring


