SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag har anslutit sig till SWESEC,
Svenska Säkerhetsföretag.
SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, är branschföreningen för företag som
arbetar med tillverkning, försäljning och underhåll av brand- och
skyddsmateriel, samt företag som arbetar med utbildning och konsultverksamhet
inom brand- och utrymningssäkerhet.
SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag, är den gemensamma
organisationen för c:a 400 svenska säkerhetsföretag och representerar
delbranschorganisationerna SWEGROUP - särskilda säkerhetsföretag,
SWEGUARD - Svenska bevakningsföretag, FLB Gruppen - förvaringsskydd,
lås och beslag-, SLR - auktoriserade låsmästare och SWELARM - med sektionerna brand, larminstallatörer,
produkter och larmcentraler.
SWESECs delbranschorganisationer utgör basen för SWESECs verksamhet och kraven för organisationernas
medlemskap är höga. Detta medför att Du som kund kan förlita dig på professionell kunskap och seriös
hantering av dina säkerhetsproblem när Du vänder dig till ett SWESEC-anslutet företag. Swesec-företagens
kundrelationer bygger på att både få och förtjäna förtroende.
Inom SWESEC finns dessutom ett Etiskt Råd, vars uppgift främst är att värna om att företagen i det dagliga
arbetet iakttar vad vi kallar GOD SÄKERHETSSED.
SWESEC arbetar aktivt som remissinstans för myndigheter i Sverige och har dessutom fortlöpande kontakter
med massmedia och allmänheten. Andra sammanslutningar i näringslivet och den offentliga sektorn är också
viktiga samarbetspartner i säkerhetsfrågor.
Med SVEBRA i organisationen ökar medlemsantalet till närmare 450 företag och begreppet säkerhet i gruppen
breddas med SVEBRA-företagens kompetenser.
Det brinner för mycket i Sverige. Ca. 35 000 bränder anmäls varje år till försäkringsbolagen. Ca. 25 000 är
bostadsbränder. Det betyder att en stad av Örnsköldsviks storlek brinner varje år.
Till denna statistik kan också läggas ett stort antal bränder som av olika skäl inte kommer till
försäkringsbolagens kännedom.
Bränder är en stor utgiftspost; både för försäkringsbolag och de skadedrabbade. Försäkringsbolagen betalar
årligen ut ca. 3 miljarder i ersättning för brandskador. Till detta kommer kostnader för avbrott, förlorad försäljning
och andra kostnader som den drabbade får bära.
Än värre är de skador som inte kan mätas i pengar - förlorade människoliv, psykiska och fysiska skador,
fotografier och minnen som försvinner i eldens lågor.
Tyvärr verkar inte alla se 35 000 bränder eller ca. 100 döda som ett allvarligt problem. De ansvariga på företag
och på andra platser i vårt samhälle lutar sig lugnt tillbaka: "Det händer inte mig".
SVEBRA har en annan uppfattning. Vi tycker att det brinner alldeles för mycket och vi ser dagligen
skräckexempel på hur dåligt brandskyddet är. Vi uppmanar därför myndigheter, försäkringsbolag och andra
organisationer att sätta upp mål och aktivitetsplaner för att minska brandskadorna. Samma budskap riktas till
företag och enskilda personer. Brand är allvarligt! Agera innan det är för sent!
www.svebra.org
www.swesec.se

