
            
              

 

REGLEMENT FOR STUDENTBOLIGER 
 Endret 28.02.18 

 
I       Formål 
Formålet med dette reglement er å bidra til: 

a. at boligene og det øvrige utstyr som leietakerne disponerer blir behandlet slik at det ikke får unødvendig skade. 
b. at leietakerne tar nødvendig hensyn til hverandre, slik at ingen blir skadelidende på grunn av andre leietakeres opptreden. 

 
II     Generelt 
Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforhold, reglement og andre tilleggsytelser kan rettes til: utleieren, utleierens stedlige 
representant eller leietakernes egne tillitsvalgte. Særreglement kan gi utfyllende bestemmelser for den enkelte studentbolig. 
 
III    Bestemmelser 
 

1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i  
sin egen bolig, og plikter dessuten å holde eventuelle fellesrom 
rene, sammen med de øvrige brukerne av disse. Det blir 
foretatt inspeksjoner av fellesrom med jevne mellomrom. 

a. Felleskjøkken med eventuelle fellesrom vaskes ukentlig av 
de som har adgang til å benytte dette. Søppel skal tømmes 
daglig. Hver leietaker må sørge for å holde sitt kjøkkenskap 
rent og ryddig. Matrester må ikke bli stående til de er 
bedervet. Fellesskapene må holdes rene og ryddige.  

b. Forgang og dusj/toalett vaskes en – to ganger i uken. 
c. I de tilfeller der det er flere brukere av fellesrom som 

felleskjøkken, dusj/toalett o.a. skal det settes opp 
turnuslister, dersom dette ikke er gjort av samskipnaden. 

2. Boder i tilknytning til boligen må holdes ryddige. Det er ikke 
tillatt å bruke bart lys i bodene. 

3. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på de 
anviste steder.  For øvrig skal bestemmelser om 
søppelsortering, søppelcontainere og lignende følges. 

4. Vaskemaskiner kan dersom ikke annet bestemmes kun brukes 
i tiden kl. 08.00 til kl. 22.00. Klær som er etterlatt på 
vaskerommet blir fjernet. Vask og tørk av klær foregår på eget 
ansvar. 

5. Det er ikke tillatt å riste eller banke klær, tepper og annet tøy 
ut av vindu, balkong eller veranda. 

6. Opphenging av bilder og lignende på veggene må kun skje på 
opphenglist der slike finnes. Dette gjelder også fellesrom, 
trapperom og lignende. Oppslag, meddelelser og lignende må 
bare settes opp på steder beregnet til dette. 

7. Det er etter søknad tillatt å holde husdyr i 3-roms leiligheter i 
Skavdalslia. Husdyrhold i Studentsamskipnadens øvrige boliger 
er ikke tillatt. 

8. Det er ikke tillatt å koble motorvarmer og lignende til noe 
strømuttak i studentboligen med mindre det er uttak for dette 
og tillatelse er innhentet. 

9. Det er ikke adgang til å medbringe vaskemaskin, 
oppvaskmaskin og tørketrommel. Eller fjerne/bytte inventar 
uten særlig tillatelse fra utleier. 

10. Brannslokningsapparat må ikke fjernes fra anvist plass. 
Leietaker skal ikke demontere/deaktivere brannmelder i 
boligen. 

11. Leietakerne plikter å respektere hverandres arbeidsro. Etter kl. 
23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager skal 
det herske ro i boligen, samt på eiendommen forøvrig. Den 
enkelte leietaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden i 
boligen, fellesrommene og på eiendommen for øvrig. 
Studentboligens ansvarshavende eller den han bemyndiger 
kan, når det finnes påkrevd, kreve at besøkende skal forlate 
boligen og eiendommen. 

12. Uten forutgående varsel har utleieren rett til å tilintetgjøre 
illeluktende gjenstander. Dette gjelder også for andre 
gjenstander som måtte representere en fare for eiendommen. 

 

13. Kjøleskap skal avrimes av beboerne ved  
behov. Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv o.l.,  
da kjøleanlegget kan skades. Beboerne vil da bli  
holdt økonomisk ansvarlig for skaden. Nyere skap  
har automatisk avriming (ikke frysedelen).  

14. Sluk skal rengjøres med jevne mellomrom.  
Ved tett sluk, vask eller klosett som ikke lar seg 
utbedre av beboerne selv, skal vaktmester varsles. 

15. Det er ikke lov å henge «godlukt» i WC da dette  
kan tette avløpet hvis det løsner. 

16. Trappeoppganger og korridorer er rømningsveier 
ved evt. brann, og skal til enhver tid være 
ryddige. Dørmatter, sykler, sko, ski og annet utstyr 
tillates ikke plassert i oppgang/korridor, og kan 
 fjernes uten varsel. 

17. Studentboligens ansvarshavende har adgang til å inspisere, 
utføre nødvendige reparasjoner og utbedringer i alle rom. Slik 
inspeksjon skal normalt være varslet på forhånd, i 
ekstraordinære tilfeller kan imidlertid dette foretas uten 
varsel. 

18. Sykler, barnevogner, ski og lignende samt motordrevne 
kjøretøyer, må kun plasseres på de steder som er anvist av 
utleier til dette bruk. 

19.   Det er beboernes ansvar å fjerne snø fra egne 
inngangspartier frem til brøytet veg. Snøspader 
og koster skal henges på plass. 

   20.    I vinterhalvåret er det viktig at rom med 
vannrør blir holdt oppvarmet. Det påpekes 
særlig at når man forlater boligen for en lengre 
periode (jul, vinterferie, etc.), må det påsees at 
vinduer er lukket og at det er tilstrekkelig varme 
i rommet. 

21.   Panelovner må ikke tildekkes og skal ha fri avstand på       
            minst 30 cm. 

22. Det er ikke tillatt med grilling på verandaer/ utvendig 
trappeganger. 

23. Beboerne har selv ansvar for å sette seg inn i branninstruks og 
varslingsrutiner ved brann. Hærverk på slokkeutstyr og 
varslingsanlegg vil bli belastet beboerne. 

24. Funn/bruk av forbudte rusmidler fører til utkastelse 
25. Det er røykeforbud ved alle Studentinord sine boliger. Dette 

gjelder også fellesarealene. 
26.  Rengjøring og kontroll av boligen og fellesareal ved 

utflytting gjennomføres i henhold til 
utflyttingssjekklisten på Min side, eller som beskrevet 
på vår hjemmeside under flytte ut. Utflyttingskontroll 
bestilles på Min side. 

27.  Alle leiligheter i Trollmyra, Øvre Hammarlia og Skavdalslia 
(samt Høglimyra og Nedre Hammarlia fra august 2018) har 
egne strømmålere. Strømabonnement og strømavtale bestilles 
her, umiddelbart etter innflytting: Bodø Energi strømavtale. 
Øvrige boenheter har strøm inkludert i leia. 

https://www.bodoenergi.no/a/bestillng-av-stroem-for-studenter

