
I N F O R M A S J O N F R A S K A U N K O M M U N E

KOMMER

dag    / 

FEIER’N

TRENGER DU HJELP MED STIGEN?
RING 72 86 74 01
MOBILNR. FEIER 996 41 928



Min. 1 m. mellom
raft og topp stige

Plattform hvis pipe
er høyere enn 1,2 m

Takbro mellom
to piper

Takstige skrues
fast i topp og
bunn

Stige festes
til rafta

Gode råd
fra feieren:
✔ FYR MED TØRR VED

✔ FYR MED RIKTIG TREKK

✔ UNNGÅ RUNDFYRING

✔ STENG TREKKEN
VED PIPEBRANN

✔ GNISTFANGER 
I PEISEN

SLIK VIL VI HA DET

NB!
Ovner, peisspjeld
og luker skal være
stengt. 
Ildstedet skal være
avstengt før feiing.

Dersom feiing blir foretatt fra taket må det anskaffes fast takstige,
og den skal være anbrakt på taket med sikker festeanordning før
feieren kommer. Stige opp til taket skal være 1 meter over 
takrenna.
Var du bortreist når feieren har vært på ordinær «feierunde», ta da
kontakt med feieren snarest for eventuell etterfeiing. Dette 
medfører ingen ekstra kostnad for huseieren.
Pipe som er tatt ut av bruk kan fritas for avgift. Pipa må da tettes
på toppen med plate e.l. Skriftlig melding må på forhånd sendes
beredskapskontoret ved brannsjefen.

MELDING OM BRANN: TLF. 110



SIKKERHET
* KONTROLL AV RØYKVARSLERE
OG BRANNSLOKKINGSAPPARAT
Eldre, uføre og andre med 
bistandsbehov i Skaun kan få feieren til 
å kontrollere røykvarslere og brann-
slokkingsapparat. 
Dersom du ønsker å få dette utført, må 
du snarest varsle om dette på 
telefon:

996 41 928 Feieren
Tjenesten er gratis dersom den kan 
utføres sammen med vanlig feierunde.

For at vi skal gi deg best mulig service – 
fyll ut nedenstående.

MELDING TIL FEIER:

Ønsker ikke feiing i år: ❑

Tar ut sotet selv: ❑

Ønsker å få tatt ut sotet: ❑

Ønsker hjelp med stige: ❑

Dato Navn



Telefon 72 86 72 00 • Telefax 72 86 72 01

KVITTERING FOR MOTTATT VARSEL
Da oppreist stige på feiedagen er den beste tilbakemelding
til feieren om at dette varslet er mottatt av rette 
vedkommende og husets ildsteder er avstengt, må de som
trenger hjelp til å reise opp stige varsle feieren på forhånd.

* – Angitt dato er med forbehold om vær (sterk vind) og uforutsette
beredskapsoppgaver. Nytt varsel vil i så fall bli utsendt.

Hjelp oss å skape en sikker arbeidsplass!

Orkla Grafiske AS, tlf. 72 48 23 20

Da det i mange tilfelle er vanskelig å
komme i kontakt med huseier/beboer når vi
er på stedet for feiing og for at vi skal
kunne gi best mulig service, er det viktig at
vi får tilbakemelding.

UTTAK AV SOT – SNAKK MED FEIEREN 
NÅR HAN ER HOS DEG

HENG MELDINGEN PÅ STIGEN ELLER YTTERDØR
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