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UTBILDNING  
BRANDSÄKER BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på 
grund av att säkerhetsutrustning saknas… 
 
Utbildningen Brandsäker bostadsrättsförening räddar liv. 
 

Vilket brandskyddsansvar har en styrelse i en bostadsrättsförening? 

Det är många gånger oklart…  
Det gäller allt från vilket ansvar man har som ordförande, till hur uppställning av barnvagnar i allmänna 
utrymmen får se ut och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler. 

Vi har samlat allt man behöver veta i en bostadsrättsförening vad gäller brandskydd – såsom 
lagstiftningen på området och de vanligast förekommande brandriskerna. Utbildningen går också igenom 
det systematiska brandskyddsarbetet samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör ha koll på. 
 
Efter genomförd utbildning ska ni ha fått de kunskaper som behövs för att kunna agera på rätt sätt om 
det börjar brinna i er bostad eller fastighet. 

Målsättning 
Att ge ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.  

 
Kursinnehåll 

» Styrelsens ansvar och skyldigheter 

» Föreningens brandskyddsarbete 

» Riskhantering 

» Regler och Rutiner 

» Brandskyddsdokumentation 

» Kontrollsystem 

» Uppföljning 

 

Utbildningen genomförs under ca 2h.  

PRIS 

1 700 kr per deltagare. 

 Moms 25% tillkommer. 

 

 

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län; 

Jämtland,Gävleborg, Dalarna, Västmanland och 

Uppsala län 

 

För aktuella kurstillfällen, se www.bfmitt.se 

 

Vi erbjuder även utbildningen på plats hos er, kontakta 

oss för offert; info@bfmitt.se 

 
    Välkommen med er kursbokning! 

Mitt Utbildning AB 

 

 

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation 
som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. 
Mitt Ubildning AB ägs av brandskyddsföreningarna i 
Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Uppsala län. 
Vi utbildar företag och organisationer i brandskydd och härt-
lungräddning. Vårt överskott går oavkortat till föreningarnas 
ideella verksamhet, som verkar för att förebygga skador på 
människor, egendom och miljö, genom att sprida 
brandskyddsinformation. 
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