Husorden og Reglement
ved Stiftelsen Nordnorsk
Student og Elevhjem
§1
Blant leieboerne velges et leieboerutvalg som
skal ivareta leieboernes interesser overfor administrasjon
og styret. Utvalget skal også arbeide for å ivareta
eiendommen og det gode bo miljøet. Det skal bestå av
minst 5 medlemmer. To av disse skal være medlemmer
av stiftelsens Styre.

§ 10
Hybelen skal bare beboes av den/de som i
henhold til oppsatt kontrakt har rett til det. Det er
anledning til å ha overnattingsgjester i inntil 7 døgn i
måneden uten nærmere avtale med administrasjonen.
Det må betales ekstra for overnattingsgjester utover disse
7 dager.

§2
Leieboerne er forpliktet til å gjøre seg kjent
med og rette seg etter reglementet og de instrukser og
ordensregler som enhver tid gjelder for hjemmet.

§ 11
Når leietiden er ute, skal leieren forlate
rommet/leiligheten med tilbehør rengjort. Alt må fjernes
fra kjøkken, matskap og fryser. Leieren kan belastes
økonomisk for mangler eller skader forårsaket av denne
sett bort fra forringelse som følge av alminnelig slitasje.

§3
Leieren plikter å behandle rommet,
fellesrommene og eiendommen ellers med tilbørlig
aktsomhet. Leieboerne må erstatte all skade som skyldes
ham/henne selv eller andre hun/henne har gitt adgang til
rommet og/eller fellesrommene.
Administrasjonen kan gi nærmere regler om dette.

§ 12
Utleide arealer skal holdes alminnelig rent og
det må luftes ved opphold på rommet. Administrasjonen
har adgang til å inspisere rommene uten forutgående
varsel hva angår renhold, rydding, inventar og det
bygningstekniske.

§4
Leieren har ikke rett til å forandre rommet,
fellesrommene ved å anbringe lettvegger, fast gulvbelegg,
fjerne, flytte eller bytte ovner, dører, vinduer eller andre
ting som måtte tilhøre rommet. Skruer, spiker, stifter eller
lignende må ikke settes i vegger, tak, gulv eller møbler
uten administrasjonens tillatelse. Oppsetning må i tilfellet
foretas av fagfolk. Det må ikke males, beises, lakkes eller
lignende i rommet.

§ 13
Leieboere med spesielle lidelser bør opplyse
administrasjonen om dette ved innflytting.

§5
Sykler, ski og lignende må bare settes på de
dertil bestemte steder. For oppbevaring av effekter
inne/ute på hjemmet overtar hjemmet intet ansvar. Uten
forutgående varsel, har utleieren rett til å tilintetgjøre
illeluktende gjenstander. Dette gjelder også andre
gjenstander som måtte representere en fare for bygning
eller annet gods.
Ved utflytting må alle eiendeler fjernes fra bygning og
eiendom. Hvis ikke blir det kastet.

§ 15
Matlaging må ikke finne sted på rommene eller
fellesarealer, men på dertil anviste kjøkken. Unntatt er
rom der det er satt opp kjøkken.
Dette er et påbud fra brannvesenet.
All mat skal oppbevares i anvist matskap, kjøleskap
bokser med samme nummer som rommet.

§6
Tørking, luftig og banking av tøy må bare
foregå på dertil bestemte steder og nærmere fastsatte
tider, kunngjort ved oppslag i Hjemmets resepsjon. (jfr.
Politivedtektene for Oslo § 7: ”På eller ut mot gate, vei
eller plass er det forbudt å banke eller riste teppet eller
lufte eller tørke sengetøy m.v.”) Ikke lov og tørke våte
klær fra vaskeriet på rommet, grunnet fuktproblermer.
§7
Klager over at rommet og utstyr ikke er i
forskriftsmessig stand må av leieren settes frem skriftlig
innen 14 dager etter innflytting. Dersom slik klage ikke er
mottatt innen nevnte frist regnes forholdet som godtatt.
§8
Berusede eller av andre grunner uønskede
personen kan av administrasjonen bortvises fra
eiendommen selv om de måtte oppgi å være på besøk hos
noen av leieboerne.
§9
Leieboerne plikter gjensidig å respektere
hverandres arbeidsro. Etter kl 23.00 og før
helligdager kl 24.00 skal det herske ro så vel inne som
ute på eiendommen. Tillater en leieboer andre å bråke
på sitt rom, er han selv ansvarlig for støyen. Sjenerende
uro skal meldes til leieboerutvalget. Den enkelte leieboer
er ansvarlig for sine gjesters opptreden så vel på sitt rom
som i fellesrommene og på eiendommen for øvrig. Ved
ethvert arrangement skal et ordensvern påse at ikke
beboere (gjester) forlater Hjemmet umiddelbart etter
festens slutt. Påtale for bråk/støy utenfor adm. arbeidstid
blir belastet med et servicegebyr på kr 400,-

§ 14
Eventuelle klager over forhold på hjemmet
rettes til leieboerutvalget. Neste steg er til
administrasjonen. Klager bør om mulig søkes løst
sammen med administrasjonen, eventuelt kan klager
legge saken fram skriftlig til Hjemmets styre.

§ 16
Oppslag, plakater, meddelelser og lignende
skal etter godkjenning på Hjemmets kontor kun settes på
dertil bestemte oppslagstavler.
§ 17
Det vises til ordningen for ekstraservice ved
huset hvor man solidarisk som bruker kan bli belastet for
ekstrautgifter som huset måtte få, bla. ved mangel av
normalt renhold og orden som beboere ikke utfører på
fellesarealer.
§ 18
Enhver endring av dette reglementet og denne
husorden kan bare gjøres av Hjemmets styre. Forslag fra
leieboerne om endring av gjeldene reglement framsettes
skriftlig gjennom Leieboerutvalget.
§ 19
Brannvesenet gitt forordning om at leietagerne
til enhver tid skal ha en funksjonsdyktig
brann/røykvarsler på rommet. Det vi fra utleiers side bli
foretatt uanmeldte kontroller på at varsleren fungerer.
Mangler det fungerende batteri eller fungerende melder
blir det utstedt et servicegebyr på min kr 350,- til
leietager. Videre bekrefter leietager med sin underskrift
på kontrakten at branninstruks og brannordning er lest /
gjennomgått og rutinene er forstått.
§ 20
Leietageren er kjent med de begrensninger som
er på hybelen grunnet fravær av mekanisk ventilasjon på
rommet. Man må påse at man lufter ved opphold på
rommet eventuelt bruke en vifte for å holde sirkulasjon
av luften på rommet. Skader på rommet grunnet høy
luftfuktighet vil bli belastet leietager.
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