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Månadsbrev nr 9, 2012
1. Summary in English
Short summary in English of our activities during October 2012;
•

Administrative work - in order to keep the members updated on information received from Alan Brinson,

•

Lund University – the undersigned has also this year been invited to perform a
guest lecture over more than 2 hours for the students at the Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety at Lund University on active fire sprinkler systems. This is an annual lecture that we have done yearly since 2007. This relation
that we have with the University leads to better understanding and closer cooperation with these students, who will enter the markets during 2012 - 2013. The lecture
took place on October 8th ,

•

Marketing – efforts have been done over the last year to invite more members to
support our organisation. The interest to join our organisation is exciting to follow
and we are extremely happy for this development,

•

One new member – we can present a new member in September – P&B Brandkonsult AB. The MD for the group is Tobias Ekberg who earlier worked for FM
Global in Stockholm,

•

A new website for Sprinklerfrämjandet will shortly be released – Sprinklerfrämjandet has this year assigned an outside website consultant to develop a
new website and he has on time completed his work to present a new structure by
October 31st.
The remaining work will be done by Gosta Holmstedt and Jan Wisén in order to
move still valid and interesting existing documents from the old site to the new
website. This will shortly be done in close cooperation with the consultant.
We will let you know when this work is completed and the new website will be
launched,

•

The seminar ”Fire Protection 2012” – was held in Stockholm on October 10-11
2012
This seminar, held in Stockholm on 10-11 October, is the leading fire protection
conference and Sprinklerfrämjandet is like last year the joint organiser.
The conference has during the last years been well attended by delegates from a
wide range of activities and markets in the Nordic countries.
The conference was extremely well attended with more than 225 delegates.

1(5)

•

A new DVD-film from an interesting fire in the city of Stockholm will shortly
be released by Sprinklerfrämjandet – A fire that occurred in a flat in the city of
Stockholm - the home for a young lady - will soon be released as a DVD.
The reasons for the Board to take this decision to produce a film on what happened
was based on the fact that a residential sprinkler system saved her life.
The film will shortly be available on our new website.

•

A report from a fire at the Museum of Ethnography on 23rd October will
shortly be released – a heavy fire hit the highly valuable museum in Stockholm on
23rd October. The museum that was built more then 30 years ago, was completely
equipped with a sprinkler system already at the early design and the outcome could
have been much more complicated without the activated sprinkler system.
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2. Inledning
Månaderna går fort och vi har nu nått fram till den ”riktiga” höstmånaden november. Oktober har
varit en månad fylld av olika aktiviteter för både undertecknad och Jan Wisén.

3. Nya medlemmar
Vi har under oktober fått en ny medlem i främjandet. Jag vill därför passa på att hälsa P&B
Brandkonsult AB välkommen som ny medlem i Sprinklerfrämjandet!
P&B Brandkonsult AB är ett av Sveriges äldsta Brandkonsultbolag. Kunskapsbasen i P&B

utgörs av Brand- och Riskingenjörer med lång erfarenhet inom branscher som Räddningstjänst, Försäkringsbolag, Risk Management och Brandskyddsprojektering.
Tobias Ekberg - som tidigare arbetade hos FM Global i Stockholm och som vi haft och har ett fortsatt nära samarbete med - är VD i företaget.
Det är ett glädjande besked att de beslutat att stödja vår verksamhet som medlem och vi ser fram
emot ett långt samarbete med företaget.

4. Jag summerar kort vad som skett under månaden;
1. Ett antal möten med IT-konsulten har skett under månaden
Jan Wisén och GH har haft ett antal träffar med vår IT-konsult för att kunna slutföra projektet med
vår nya hemsida.
IT-konsultens arbete går framåt som planerat. Vår konsult presenterade sitt förslag till ny hemsida
vid styrelsemötet den 17 oktober.
Efter att hemsidan är slutförd och tagen i drift är det meningen att främjandet själv skall kunna
hålla hemsidan uppdaterad.
2. Lunds tekniska högskola – gästföreläsning vid Lunds universitet den 8 oktober
Undertecknad var inbjuden att genomföra den årliga gästföreläsningen för studenterna vid den pågående Brand - & Riskingenjörsutbildningen i Lund den 8 oktober.
Det här är som ni alla vet ett återkommande uppdrag sedan 2007 som jag gör det här besöket varje
höst. Föreläsningen är på dryga 2 timmar och var även i år välbesökt med ca 45 studenter som nått
sista studieåret.
Benny Wallén från Nordic Sprinkler AB deltog och presenterades för de studenterna.
Vår närvaro där och engagemang att genomföra den här gästföreläsningen är mycket uppskattad av
Lunds universitet och enheten Brandteknik.
3. Stockholm – Planeringsmöte med Tony Day den 3 oktober
Undertecknad träffade Tony Day för att diskutera medlemsfrågor och annat som berör vårt arbete
som att träffa våra medlemmar, lyssna på önskemål från medlemmarna och att få återföring från
vårt ständiga arbete att engagera nya medlemmar.
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4. Stockholm – Möte med Staffan Bengtson, Brandskyddslaget AB den 4 oktober
Under månaden träffade jag Staffan Bengtson.
Vi diskuterade bl.a. brandkonsultmarknaden och vår egen verksamhet med pågående och planerade aktiviteter.
Andra gemensamma frågor avhandlades också vid mötet.
5. Möte med Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Stockholm
Undertecknad träffade personalen på Stockholmskontoret den 9 oktober för att diskutera ett antal
gemensamma frågor där vi som organisation behöver möta ”verkligheten”. Den här typen av möten är en uppföljning av tidigare möten med företaget.
6. Konferens - Brandskydd 2012 den 10-11 oktober
Sprinklerfrämjandet ingår även det här året i arrangörsgruppen för konferensen Brandskydd 2012.
Det här är utan tvekan den ledande brandskyddskonferensen i vårt land.
Det här året hade konferensen lockat ca 225 deltagare från olika verksamhetsområden.
Dag 2 hade temat ”Industribrandskydd” med intressanta föredragshållare från olika större industrikoncerner.
Det var som förra året tyvärr väldigt få deltagare från sprinklerbranschen, däremot var flera av våra
medlemmar med som utställare i den välbesökta utställningslokalen. De företag som deltog från
våra medlemmar var;
•
•
•
•
•

Marioff
Grundfos
Victualic
Brandskyddsföreningen Sverige (SBF) samt
Sprinklerfrämjandet

vilket var mycket glädjande och uppskattat, och vi hoppas på att fler av våra medlemmar inser de
affärsmässiga fördelar som det ger att delta både i utställningen och som deltagare i konferensen i
kommande års brandskyddskonferenser.
Här träffas nämligen de människor som vi annars inom våra olika branscher kan ha stora svårigheter att träffa - nämligen räddningstjänstpersonal, företrädare för flera av de stora landstingen,
byggherrar, konsulter inom olika verksamheter samt journalister.
7. DVD-film om branden på Rådmansgatan 46, Stockholm
DVD-filmen om branden på Rådmansgatan 46 i Stockholm är färdigställd och kommer inom kort
att läggas in på vår nya hemsida. Filmen är cirka 4 minuter lång och innehåller alla fakta kring den
mycket lyckade boendesprinklerinsatsen mot lägenhetsbranden.
8. Styrelsemöte den 17 oktober
Vid styrelsemötet den 17 oktober avhandlades bl.a. följande frågor:
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ü Vid styrelsemötet den 17 oktober diskuterades bl.a. att Sprinklerfrämjandet ska genomföra
en kampanj riktad till landets räddningstjänster i syfte att öka kunskap och förståelse för
sprinklertekniken.
Undertecknad och Jan Wisén har därför fått styrelsens uppdrag att ta fram ett informationsmaterial i form av en DVD-film att presenteras för styrelsen vid decembermötet 2012.
Målet är att en sådan mer detaljinnehållsrik film ska komplettera den färdigställda DVDfilmen om branden på Rådmansgatan 46,
ü Styrelsen diskuterade dessutom att ge Jan Wisén i uppdrag att undersöka möjligheten att
uppgradera/modernisera vår nuvarande logotype. JW planerar att anlita en utomstående
konsult som kommer att ta fram kostnader samt designförslag till styrelsemötet i december
2012,
9. Den nya hemsidans struktur har färdigställts den 31 oktober
Vår IT-konsult har slutfört sitt uppdrag att presentera en ny hemsidestruktur till den 31 oktober.
Arbetet har kunnat slutföras i tid enligt avtalet med konsulten genom ett gediget arbete av konsulten i nära samverkan med JW och GH.
Det som nu återstår är att ”fylla” den med innehåll från den ”gamla” hemsidan genom att flytta
över befintliga dokument till den nya strukturen. JW och GH kommer att utföra det arbetet med
bistånd från IT-konsulten.
10. En rapport från branden på Etnografiska museet den 23 oktober 2012 håller på att
färdigställas.
Vi har genom benäget bistånd från personal vid Storstockholms brandförsvar samt detaljer från
deras insatsrapport lyckats få fram tillräckligt tekniskt underlag för att kunna slutföra en kort rapport från den här mycket intressanta branden där sprinklerinstallationen hade en stor positiv inverkan på att begränsa brandskadorna. Rapporten kommer att sändas ut inom de närmaste dagarna.
Jan Wisén har varit nyckeln till att få fram alla nödvändiga data från branden med kommentarer
från inblandad insatspersonal.
11. Marknadsföring
Undertecknad utför ett ständigt arbete för att öka stödet från olika marknader. Vi ser ett ökat intresse att stödja vår verksamhet från flera intressanta verksamheter. Under månaden har flera möten och diskussioner gjorts med intresserade företag/organisationer.
12. Alan Brinson, EFSN
Undertecknad har under månaden haft ett löpande utbyte av administrativ karaktär med Alan Brinson.
Gösta Holmstedt
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se
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