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VARSEL 
SKORSTEINSREHABILITERING PÅ EIENDOMMEN DERES. 

Kirkeveien 

 

VI VIL STARTE OPP MED Å REHABILITERE SKORSTEINENE  

 

Uke 10    

I DEN FORBINDELSE MÅ DET TAS NOEN FORHÅNDSREGLER SLIK AT DET 

IKKE STØVER SOT UT HOS DERE VIA ILDSTEDENE! 

. 

 

FORHÅNDSREGLER: 

Vi må feie alle piper på forhånd. Alle ildstedene blir forsvarlig tettet slik at sot ikke 

støver ut. Det gjelder å lukke igjen spjeld, ventiler og dører på ildstedene som er vanlig 

prosedyre når feieren kommer.  

 

Denne tettingen må vedvare til dere får ny beskjed. 

Vi tar ikke ansvar for sot skader i leilighetene dersom tettingen endres av beboer! 

 

- Det bør dekkes til med laken over sofa, og tv/radio/stereoanlegg som står rett i 

nærheten av ildstedet. 

- Det må påregnes noe støv. Vi kommer til å dekke til det område vi jobber på og setter 

fra oss ting, men ikke utover det. 

- Vi må ha fri tilgang til piper og ildsteder. Skap og gjenstander må ikke stå inntil piper. 

- Pipen skal ha to frie sider for inspeksjon til enhver tid. 

 

TILKOBLINGER 

Etter at vi er ferdig med feiing av pipene, starter vi med å koble fra alle ildstedene. 

Pipene blir rehabilitert innvendig og alle ildstedene monteres på plass igjen. Vi feier og 

støvsuger etter oss, men vasker ikke. 

 

ILDSTEDENE KAN IKKE BENYTTES FØR DERE FÅR BESKJED OM DET. 
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MÅ LESES ! 
             
SKORSTEINSREHABILITERING PÅ EIENDOMMEN DERES 

Kirkeveien 

 

Info møte Onsdag 02.03.16 KL. 18.00 
 

Vi skal holde et kort infomøte i bakgården for alle beboerne hvor vi 

skal fortelle litt om prosjektet og eventuelt svare på noen spørsmål. 

Etter møtet vil alle beboerne få et kort besøk av prosjektleder på 

ovennevnte tidspunkt. Vi vil kartlegge alle ildstedene og gi litt info til 

hver enkelt av dere vedrørende dette arbeidet. 

NB!! For å utføre jobben trenger vi kopi av nøkler til alle 

leilighetene Nøklene samler vi inn når vi går igjennom 

leilighetene. Vi kvitterer for mottatt nøkkel. Dere kvitterer på at 

den er tilbakelevert til slutt 

Dersom vi må komme tilbake fordi vi ikke har fri adgang til 

leiligheten i varslet tidsrom, vil det bety at vi må komme tilbake 

senere for å sluttføre jobben. Det vil gi betydelig økte kostnader for 

beboer. 

Asle Rabben 

Prosjektleder / Murmester  

957 08 331 

    


