
KURS: SYSTEMATISKT SKYDDSARBETE
Kursen fokuserar på förebyggande arbete och vill visa hur man systematiskt kan skapa rutiner, instruktioner och 
underhållsplaner för att hindra eller begränsa skador till följd av oönskade händelser som brand, inbrott, vatten-
skador eller skadegörelse mm. Det är viktigt att inventera de riskområden som finns i den egna miljön, och för 
att förstå de risker som finns eller kan uppstå måste man ha grundkunskaper i tex. brandens uppkomst, vad som 
påverkar branden, hur brandspridningen sker och hur man kan begränsa skadorna. Kursen vill även väcka med- 
vetenhet om lagstiftning och försäkringar.

    Plats: Brandbilsmuseet i Gysinge
    Datum: 25 april 2018
    Kostnad: 300 kr inkl. fika och lunch. 200 kr för ArbetSams medlemmar. Resa och boende bekostas av deltagaren.

Program 25 april 
09.00 Morgonfika. Presentation av kursen och museet, samt av deltagarnas egna museianläggningar/miljöer
09.30 Hur man värderar, förändrar och minimerar riskerna genom att upprätta rutiner
10.15 Bensträckare  
10.30 Grundkunskaper för det fortsatta skyddsarbetet; hur skyddar vi med enkla medel vår fastighet och 
 kulturmiljö?
12.30 Lunch     
13.30 Vad händer och vad vi gör under och efter skadetillfället? Rädda, varna, larma   
14.15 Kaffe 
14.45 Dokumentation, kontroll och uppföljning  
 Nödlägesberedskap och restvärdesplanering   
15.45 Promenad till museet
16.00 Visning av Brandbilsmuseet – konkreta exempel och uppföljning av 
 det som sagts under dagen
17.00 Avslutning

Tips på boende eller andra funderingar?
Magdalena Åkerström, 011–23 17 25, 073–140 57 29
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se

Kursen arrangeras av Arbetets museum och ArbetSam  
i samarbete med Brandbilsmuseet i Gysinge.

Brandkårsmuseet i Simonstorp. Foto: Arbetets museum

PER ROSÉN har jobbat inom räddningstjänsten sedan 1976,  
då han även gick med i den lokala hembygdsföreningen.  
Han intresserar sig för allmän historia och kulturbyggnader 
och hans erfarenhet är att samarbete, kontakter och nätverk 
samt ett fungerande och väl utvecklat systematiskt skydds- 
arbete är bästa sätten att skydda kulturmiljöer. 

KURSLEDARE:

ANMÄL DIG HÄR
Klicka!

https://docs.google.com/forms/d/1XAvwqSFmo6ZHJrhPNFlgitIP0PfQlaOJ7kn4SgPOv_I/edit

