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INBJUDAN TILL BIV-INFO 22 MAJ 2008 
 
Besiktningar av byggprojekt 
 
Härmed inbjudes Ni till att delta på en BIV-infoträff som arrangeras av Er lokala BIV-grupp – 
Malmöregionen. Inbjudan riktar sig till såväl medlemmar som övriga brandskyddsintresserade. 
Nils Olsson från WSP Brand- och Riskteknik och Håkan Fjällström från Tema Projektledare 
kommer att prata om besiktningar av byggprojekt utifrån var sitt perspektiv: 
 

• brandingenjörens möjliga roller i besiktningsskedet, vanligt återkommande 
problemområden mm, samt 

• erfarenheter från ”beställarsidan” avseende byggprojektering, kvalitetsansvar och 
entreprenader. 

 
Mötet går av stapeln den 22 maj 2008 i WSP’s stora föreläsningssal på Ljungmansgatan 
10 i Malmö. Mötet börjar kl. 17.00 och vi räknar med att vara klara till ca 18.30. 
 
BIV har för avsikt att arrangera möten av liknande karaktär höst och vår. Vi tar 
tacksamt emot förslag på ämnen om du har idéer om innehåll. 
 
För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan, till 
de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. Medlemskap krävs, men kan 
tecknas innan anmälan, läs mer på http://www.brand.lth.se/sfpe/. 
 
Antalet platser är tyvärr begränsat till 40 st så först till kvarn gäller. Anmälan ska ske senast 19 
maj till Magnus Mattsson, magnus.mattsson@srv.se . Pris: 0 kr för BIV-medlemmar och 200 kr 
för tecknande av medlemskap för ickemedlemmar. 
 
Vid frågor kontakta Magnus Mattsson på 076-148 11 77 eller Erik Grahn på 040-635 17 20. 
 
Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen; 
 
Erik Grahn, Bengt Dahlgren AB 
Fredrik Nystedt, Wuz risk consultancy AB 
Magnus Mattsson, Räddningsverket 
 

BIV-medlemmar, samt övriga med 
intresse för brandskydd 
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