
Tilbud til alle boligafdelinger: Kom 
gratis på kursus i 2 timer og Bo 
Brandsikkert 
I dag brænder det 195 steder i Danmark. Og i morgen brænder det 195 steder igen. 
Og næste dag … gæt selv. Det er derfor vigtigt, at du og dine naboer har fokus på 
brandsikkerhed. I kan nu – helt gratis – få besøg af Beredskabsforbundet i 
boligafdelingen og være med til at øge trygheden i jeres boligområde gennem kurset 
’Bo brandsikkert’. Se her hvordan. 

 

Skriv til Beredskabsforbundet via kontaktformularen her, og så bliver du kontaktet.Har du 
spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til seniorkonsulent Preben Christensen, 
Domea.dk, på tlf. 61 61 36 38. 

Hvert år dør flere end 50 mennesker i forbindelse med brand – og desværre bor mange af dem alment. 
Men hvem siger, man skal finde sig i den statistik? I kan i jeres boligafdeling nu få besøg af 
Beredskabsforbundet, der kommer med kurset ’Bo brandsikkert’ i skuldertasken. 

https://www.robustborger.dk/bobrandsikkert/


Kurset varer to timer og er gratis. Når det er slut, vil de beboere, der har deltaget, være mere bevidste 
om deres egen og andres brandsikkerhed. De har lært at forebygge og ved, hvad de skal gøre, hvis en 
brand opstår. 

Kurset gør også beboeren til en såkaldt ’Robust borger’, dvs. at han/hun ved, hvordan man forebygger, 
at kritiske situationer og ulykker opstår eller vokser sig store. 

Mere om kurset 

 

Domea.dk har med støtte fra Trygfonden fået lavet en lille film om kurset ’Bo 
brandsikkert’. Den kan du se her, hvor du også kan læse mere om brandsikkerhed. 

Hvad skal vi gøre i boligafdelingen? 
I skal finde en dato, I gerne vil have besøg, og så reservere jeres fælleslokale eller et andet lokale, I 
kan være i i to timer. I skal også sikre jer, at der kan være nogen fra afdelingsbestyrelsen eller 
ejendomskontoret til stede på aftenen. Når I har gjort det, kontakter I Beredskabsforbundet og aftaler 
detaljerne. Så sørger vi for, at alle kommer godt i mål med aftenen. I sørger selv for kaffe/te, vand og 
småkager, sandwich, eller hvad I synes, på selve aftenen. 

Hvordan foregår kurset? 
Beredskabsforbundet stiller med en underviser og alt det materiale, der skal bruges til kurset. Der bliver 
vist korte videoer, og deltagerne inddrages i snakken om brandsikkerhed. 

Hvert år … 

opstår der mere end 70.000 brande i Danmark 
 dør mere end 50 mennesker i forbindelse med brand – mange bor i almen bolig 
 indlægges ca. 1.500 mennesker med brandskader og røgforgiftning 
 mister flere alt, hvad de ejer – eller må flytte væk til genhusning i en lang periode 

 

https://www.robustborger.dk/bobrandsikkert/

