
FEIEREN KOMMER! 
 
Feieren kommer hjem til deg for å feie 
skorsteinen. Tilbudet gjelder kun boliger 
med ildsted som er tilkoblet pipe. 
 

Når kommer feieren? 

 ❏ Mandag
 ❏ Tirsdag
 ❏ Onsdag
 ❏ Torsdag
 ❏ Fredag 

 
Dato:................................................

I tidsrommet: 

 ❏ 07.30 - 12.00
 ❏ 10.00 - 14.30

Dersom tiden ikke passer, ta kontakt 
for ny avtale senest én virkedag før 
den oppsatte tiden.

 
Feieren AS 

          post@feieren.no 
    

             
             www.feieren.no

    
 
             41 33 25 55

 ! En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig 
forbrenning og dermed uøkonomisk 
fyring. Ved å fjerne sot og bek 
reduseres faren for brann i skorsteinen 
og miljøet spares.

Har du spørsmål, ta 
kontakt med feieren på tlf:

41 33 25 55(NB! Sms kan 
ikke mottas på dette nr)  
 
Kontortid mandag-fredag 
kl. 07.00-14.30.
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Før feieren kommer må du:
 ❏Legge frem stige der feieren må gå opp til 

skorsteinen
 ❏Stenge trekk, ovnsdør, spjeld, sotluke og feieluke for å 

unngå nedsoting
 ❏Ikke bruke ildstedet før feiing er utført
 ❏Gi beskjed til feieren at det er klart for feiing enten via  

e-post /telefon, eller ved å henge denne lappen på 
inngangsdøren den dagen feieren kommer for å feie 
(dersom du er hjemme på opplyst tidspunkt trenger du ikke 
foreta deg noen av delene)

Signér og bekreft at alt er klargjort for feiing :

 !NB! For å få utført feiing av røykrør og uttak av sot 
fra sotluke, må det være noen tilstede på den opp-
satte tiden. Dersom du velger å gjøre dette selv, 
trenger du ikke å være hjemme. 

Feiing og tilsyn utføres av Feieren AS på oppdrag fra Asker 
og Bærum brannvesen IKS og dekkes av den kommunale 
feieravgiften. 
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