19. januar 2022

Invitation til kursus i brandsikkerhed
Vi har i Arresø Boligselskab været ude for en del brandskader de senere år, og vil derfor gøre en aktiv
indsats for at undgå dette i fremtiden. Vi har planlagt kursus i brandsikkerhed for alle vores medarbejdere i
driften, og nu inviteres I som beboere også til at deltage i dette gratis kursus.

Kom med når vi får besøg af Beredskabsforbundet
På kurset om brandsikkerhed taler vi om hvordan vi bedst muligt kan forebygge at der
opstår brand i hjemmet, og hvad vi skal gøre hvis uheldet alligevel skulle være ude.
Efter kurset går du hjem med din egen beredskabsplan og en røgalarm lige til at sætte
op uden brug af værktøj.

Sådan kommer du med
Vi afholder fire kurser, et i hver afdeling. Du kan tilmelde dig det kursus hvor tid og sted passer dig bedst.
Torsdag den 17. februar kl. 19-21

Tirsdag den 22. februar kl. 19-21

Beboerlokalet Skovbakkevej 92B, 3300 Frederiksværk

Beboerlokalet Kildemoseparken 1, 3310 Ølsted

Mandag den 21. februar kl. 13-15

Onsdag den 2. marts kl. 19-21

Beboerlokalet Gydetoppen 42, 3310 Ølsted

Beboerlokalet Skovfogedvænget 20, 3300 Frederiksværk

Vi skal have din tilmelding senest tirsdag den 9. februar 2022.
Se hvordan du tilmelder dig på bagsiden.

→

Vend

Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten nedenfor, og aflevere slippen i Servicecenterets
postkasse på Valmuesti 11, 3300 Frederiksværk.
Du kan også sende en mail med ALLE oplysninger til ab2010@ab2010.dk

Du kan læse mere om kurset på www.borgerberedskabet.dk

Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til de gældende Corona restriktioner. Som det er nu, vil du
til kurset skulle fremvise gyldigt Coronapas og bære mundbind når du står op.

Klip

Tilmelding til kursus

Skovbakken, torsdag den 17. februar kl. 19

Navn: __________________________________
Gydetoppen, mandag den 21. februar kl. 13

Adresse: _______________________________
Antal personer: _________

Kildemoseparken, tirsdag den 22.februar kl. 19

Telefon: ________________________________

Karlsgave, onsdag den 2. marts kl. 19

Mail: ___________________________________

→ Husk af afkrydse hvornår du ønsker at
deltage

Tilmeldingsblanketten skal afleveres senest tirsdag den 9. februar 2022 i postkassen
på Valmuesti 11 i Frederiksværk eller du kan sende en mail med ALLE oplysninger til
ab2010@ab2010.dk

