Hej!
Vi på Brandskyddslaget har nöjet att bjuda in er till en casekväll på vårt kontor i Malmö torsdagen
den 22 september.
Kvällen början med att ni strax efter kl. 17 (..) på egen hand får ta er till vårt kontor på
Grynbodgatan 3 i Malmö. Detta är väldigt smidigt med tåg eller buss från Lund C eller LTH. Givetvis
bjuder vi på transportkostnaden genom att skicka en biljett direkt till er telefon. Ni är välkomna
fr.o.m. kl. 17:30, och sedan börjar evenemanget kl. 18 (..) eller när alla har kommit.
Här börjar vi kvällen med att tillsammans diskutera några intressanta exempel från verkligheten med
olika brandskyddsutmaningar som man kan stöta på som konsult. Därefter äter vi mat och fortsätter
sedan kvällen med mingel i AfterWork-anda för de som är sugna. Evenemanget bedöms hålla på till
ungefär kl. 20:30 och efter det är det fritt fram för de som vill att antingen stanna kvar och mingla på
kontoret eller utnyttja närheten till Lilla Torgs uteserveringar.
Detta evenemang riktar sig i första hand till brand- eller brand- och riskstudenter i tredje årskursen
och uppåt, men ifall det finns lediga platser kvar ser vi såklart gärna att studenter i andra klasser
också vill vara med. Anmälan sker via BIIF där ni också får fylla i eventuella matpreferenser samt era
telefonnummer.
Vi ser fram emot en trevlig kväll tillsammans,
Brandskyddslaget Malmö

Brandskyddslaget är Sveriges ledande konsulter inom brandskydd, riskhantering och
sprinklerprojektering. Våra kunder består av byggmarknadens alla olika parter och vi hjälper alltifrån
små privata företag till stora offentliga aktörer att skapa trygga miljöer med ett optimalt brandskydd.
Vi har kontor i Malmö, Falun, Gävle, Karlstad, Kalmar, Örebro och Stockholm. Mer information finns
på vår hemsida.
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