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Feiermesternes landsforening er utgiver av
tidsskriftet Miljø og brann:
Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i
1945 og er en uavhengig landsomfattende
interesseorganisasjon for feiere. Landsforeningen er
bygget opp av en sentral ledelse, samt
lokalavdelinger i fylkene.
FLF har som formål å fremme den faglige utvikling
innen feierfaget, og å bidra til opplysninger om
feierfaget og dets gjøremål. FLF har sterkt fokus på
brannforebyggende arbeid og da spesielt i
tilknytning til bolig. Deriblant gode, sikre og
energieffektive og miljøvennlige fyringsanlegg.
Landsforeningen har et nært samarbeid med
statlige myndigheter, og blir ofte rådspurt i saker.
Primært er det kontakt med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap(DSB), Statens
bygningstekniske etat (BE) og Norges
branntekniske laboratorium (SINTEF NBL- har byttet
navn til SP Fire Research AS). Vi deltar også i
utviklingen av lærebøker i feierfaget, og
samarbeider med Norges Brannskole (NBSK), som
er feierens sentrale ”lælingskole”/fagskole. Videre
har FLF samarbeid med skorstein og ildsted
produsenter og leverandører.
Distribusjon:
Tidsskriftet Miljø og brann utgis 4 ganger i året, og
sendes ut til medlemmene i FLF som i hovedsak
består av feiere og brannforebyggende personell i
tillegg sendes den til statlige institusjoner,
departementer, direktorater, kommuner, private
bedrifter, skorsteins rehabiliterer, varmeforhandler,
leverandører, tekniske høyskoler, fagskoler og
yrkesskoler.

Årsplan for Miljø og brann 2018:
Nr.1
27.januar

Uke 10

Materialfrist
Utgivelse

Nr.2
Uke 23

Materialfrist
Utgivelse

Nr.3
4.august
Uke 37

Materialfrist
Utgivelse

Nr.4
10.november
Uke 51

Materialfrist
Utgivelse

28.april

Annonsepriser i Miljø og brann:
Helside:

(1/1)

A4(210 x 297 mm)

kr.4.500,-

Bakside:

(1/1)

A4(210 x 297 mm)

kr.6.000

Halvside:

(1/2)

(180 x 126 mm)

kr.2.500,-

(87 x 125 mm)

kr.1.300,-

Kvartsside: (1/4)

Alle priser er eksklusiv mva.

Annonsemateriell:
Foretrukket materiell: Høyoppløst PDF-filer
Annonsepris for nettside:
Annonse (640x320px)
Ledig stilling annonse
Alle priser er eksklusiv mva.

Kontakt for bestilling:
Gaute Bøe
E-post: Gaute.Boe@rogbr.no
Mobil: 405 53 998

3000,- pr år.
1500.- pr innrykk

