Engagerande utbildning för BRF:er

Förebygg vattenskador
– vilket ansvar har du?
Har du råd att missa denna utbildning? Du vet väl vilket ansvar du har?
Läs mer på nästa sida hur vi kan hjälpa dig att få koll på risker, krav och
lösningar!

Har ni koll på ert ansvar och hur ni kostnadseffektivt vattensäkrar er fastighet?
I utbildningen ”Förebygg vattenskador – kravbild, ansvar & lösningar”, lyfter vi fram statistik,
orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem. Vi belyser även det ansvar och de regelverk ni
förväntas kunna och följa samt föreslår lämpliga kostnadseffektiva lösningar.

Målgruppsanpassad utbildning
Genom denna engagerande utbildning får ni som fastighetsägare/förvaltare, svar på vad ni
ansvarar för, förslag på lösningar och vilka krav ni bör ställa på era underentreprenörer.

Vilket ansvar har ni?
Följ med du också och ta reda på vilka samhällskrav, branschkrav och avtalsformer ni står
inför. Låt oss förtydliga vad fackmässigt utförande anses vara samt vad bygglagstiftarna
menar med sina föreskrifter och allmänna råd, ”ska” respektive ”bör”. Och inte minst vilka
lösningar som står till buds på den svenska marknaden.

Varför ska ni gå kursen?
Frågan är om ni har råd att missa den här utbildningen? Oavsett vilken roll man har så
erbjuder kursen ovärderliga kunskaper som kommer att betala sig mångfalt framöver. Lär er
argumentera vid inköp och inse vikten av att förebygga vattenskador.

Utbildningsprogram/innehåll






Introduktion & målbild
Riskbild – hälsoproblem och kostnader relaterade till vattenläckor/skador
Kravbild – byggregler, branschregler och avtalsformer
Tekniska systemlösningar på marknaden – passiva och aktiva skydd
God insikt och kunskap – för att på både kort och lång sikt förebygga vattenskador

Kurslängd


Kursen är på 3 timmar och kan förläggas på förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Pris


Kontakta oss för offert eller information om var och när de öppna kurserna hålls.

Kontakta oss för mer information:
Telefon: 070-374 95 95
E-post: info@rattkunskap.nu
Hemsida: www.rättkunskap.nu
Utbildningen är framtagen i samarbete med Tollco AB.

