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Invitasjon til seminar 
om felles brannvarsling



Styrer i borettslag og sameier inviteres til gratis seminar der eksperter
informerer om styrets ansvar, viktigheten av felles brannvarsling og hvordan

forsikringsselskap belønner gode tiltak som begrenser skadeomfanget

Velkommen
22. november fra kl.16:30 til 18:30

på
Grand Konferanse- og selskapslokaler

Nedre Ole Bulls plass 1

Seminaret er gratis, og arrangeres i samarbeid med:

Tema:
Styrets personlige ansvar

og brannsikring 
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Smartere brannvarsling
i borettslag og sameier
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Kl.16:30   Tidlig og god varsling redder liv
Rolf Nordberg fra Nordvern AS gir deg veiledning og råd
på hva et styre i et borettslag/sameie bør ha fokus på for å sikre
bygning og beboere mot brann og hvordan riktig brannvarsling bør
organiseres

Kl.17:30   Tiltak som gir bedre priser på forsikringen
Harald Askerhaug fra Frende Forsikring oppdaterer deg på
skadeforebygging og gode tiltak som anbefales. Brannsikring redder 
liv - viktig med tidlig varsling og at alle i
boligselskapet/eiendomsmassen omfattes. Viktig å oppdage skader
tidlig for å redusere og/eller stoppe følgeskaden

Kl.18:00   Styrets lovpålagte ansvar mht brannsikkerhet
Daglig leder Stein Bakker fra Sfty AS redegjør for hvilket ansvar og
hvilke oppgaver som påligger styret i borettslag og
eierseksjonssameier knyttet til brannvern og brannsikkerhet.

Seminaret er gratis og passer spesielt godt for styreledere og styremedlemmer i 
borettslag og sameier samt representanter fra boligbyggelag og boligutviklere.

Etter seminaret inviterer vi til tapas og en hyggelig prat. 
For påmelding gå til: www.sfty.no/seminar eller send en epost til post@sfty.no

http://www.sfty.no/seminar
mailto:post@sfty.no


Sjekk om du har et godt fungerende felles brannvarslingsanlegg idag

Hvordan sikrer du ditt borettslag?
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Har dere rutiner for å sjekke at alle røykvarslere i borettslaget 
fungerer som de skal? - Har dere det dokumentert? 

Delta på seminaret “Felles brannvarsling for Borettslag og sameier” 
22. november og få informasjon fra eksperter om ditt ansvar.

Sees på Grand Konferanselokaler,
Nedre Ole Bulls plass 1, den 22. november

Har dere tradisjonelle røykvarslere i hver leilighet? - Hvordan vet du at 
naboens røykvarsler virker?
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