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SkorstensFolket Sverige ger 
bort material gratis
SkorstensFolket Sverige lägger ut utbildningsmaterial för installatörer på 
webben, fritt att använda för alla.

Många villaägare passar just nu på att renovera skorstenen med hjälp av rotavdraget. Och 
behovet är stort – uppemot en miljon äldre skorstenar kan vara i behov av renovering, 
bedömer entreprenadföretagen inom SkorstensFolket Sverige. 

Tyvärr händer det att tummas på säkerheten när när skorstensjobbet görs. Det vanligaste 
felet är att brandskyddsavståndet inte hålls, antingen genom att rätt avstånd inte 
upprätthålls eller indirekt genom att luftspalten fylls med isolering som het värme sedan 
lagras i. Ett annat vanligt fel är att skorstenar överdimensioneras. Det gör att man kan elda 
så hårt att det blir brandfarligt. SkorstensFolket Sverige lägger ner mycket arbete på 
säkerhetsfrågor och har tagit fram en unik utbildningsserie i tre delar för sina installatörer 
– Brandsäker rökkanal. 

I Brandsäker rökkanal-serien förklaras fysiken bakom skorstensdraget och temperaturerna 
på ett enkelt sätt. Det är lättläst och illustrativt, roligt och intressant för alla som vill 
fördjupa sig i tekniken bakom skorstenen, och det bästa är att man inte behöver några 
förkunskaper – materialet talar för sig själv! Det är en gratis dimensioneringshjälp och 
gratis rådgivning och ringar in det mesta man behöver tänka på när skorstenen installeras 
eller renoveras. Passa på och ladda ned dina exemplar från www.skorstensfolket.nu.

Fakta
SkorstensFolket Sverige är landets ledande entreprenörsföretag inom skorstensrenovering med en 
omsättning av 300 miljoner för år 2008. Via 40 lokalt arbetande företag från Treriksröset till 
Smygehuk servas alltifrån villaägare till fastighetsbolag. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. 
SkorstensFolket Sverige har marknadens bredaste produktutbud inom skorstensrenovering men 
erbjuder även ett fullskalesortiment för nyinstallation av skorstenar. 

För ytterligare information vänligen kontakta Ingvar Liljeström, ordförande för SkorstensFolket 
Sverige.
Tfn: 08-651 79 00
E-post: ingvar@skorstensfolket.nu
www.skorstensfolket.nu
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