STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I BÆRUM

Utleieboliger for ungdom under 35 år
Tidsbegrenset utleie i 3 år, hvor første året er uoppsigelig. Deretter har leietaker rett til å si opp
med 3 måneders varsel, til utløpet av en kalendermåned.
Ved leiekontraktens inngåelse, kreves det innbetaling av depositum tilsvarende 4 måneders
husleie som skal gjelde hele leieperioden
Kriterier for tildeling:
· Under 35 år (ved innflytting)
· Minimum 5 års botid i kommunen eller dokumentert arbeidssted i kommunen, begrenset nedad
til minimum 50 % stilling.
· Betalingsevne / fast arbeidsinntekt(må dokumenteres)
Rykkinn/Heimdal:
Bærums Verk:
Sandvika/Valler:
Sandvika/Emma Hjort

29 kvm BRA — 30 kvm BRA—46 kvm BRA
45 kvm BRA —55 kvm BRA
59 kvm BRA
38 kvm BRA

Styret i Stiftelsen Utleieboliger i Bærum (UBB) er utleier hvorav de tar i mot og godkjenner
utleiesøknader .
UBB har engasjert ABBL avd. Eiendomsmegling for utarbeidelse av kontrakt- og
depositumshåndtering. tlf.: 67 57 40 00, mail: utleie@abbl.no.
Utleier betaler kr. 9 950 inkl. i meglerprovisjon pr. utleieoppdrag.
Bildene i prospektet er kun eksempler på noen utvalgte boliger i UBB sin utleieforvaltning, og kan
avvike fra tildelt utleiebolig.

HUSORDENSREGLER FOR STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I BÆRUM
MÅL
Husordensreglene har som mål å skape gode naboforhold innen sameiet.
RO
Det skal være ro i leilighetene mellom kl. 23.00 og 07.00.
Snekring, hamring og boring eller annet støyende arbeid/aktivitet er ikke tillatt mellom kl. 21.00 på kvelden og kl. 07.00 om
morgenen i alle ukedager. Lørdag er dette ikke tillatt før kl. 08.00 om morgenen, og ikke etter kl. 18.00. På
søndag/helligdager er dette ikke tillatt før kl.12.00 og etter kl.17.00.
En del vaskemaskiner og tørketromler kan oppfattes som meget støyende, vær vennlig å vis hensyn.
Vennligst gi dine naboer beskjed i god tid dersom du skal ha fest.
YTTERDØRENE
Av sikkerhetshensyn skal alle ytterdører holdes låst hele døgnet.
KJØRING OG PARKERING
Kjøring og parkering utenfor fastsatte plasser er ikke tillatt. Parkering og kjøring på grøntanlegg og gangveier er strengt
forbudt. Brudd på disse reglene kan medføre borttauing. På gangveien er det kun tillatt med syketransport og med flyttelass
og andre tunge/store lass. Slik kjøring må foregå svært aktsomt og ikke fortere enn gangfart. På biloppstillingsplassene skal
det ikke oppbevares utstyr til bil eller andre gjenstander. Dette skal oppbevares i boder.
BANKING OG RISTING AV TØY
Banking og risting av tøy, sengetøy, tepper o.l. må ikke foregå gjennom vinduer, fra verandaer, terrasser (av hensyn til de
som eventuelt bor under deg) eller i nærheten av tørkeplass.
BRANNALARM
Det er strengt forbudt å koble fra brannalarmen i boligen. Dersom brannalarmen utløses må leietaker umiddelbart finne
årsaken. Ved falsk alarm må Asker og Bærum brannvesen kontaktes slik at det ikke blir en unødig utrykning. Ved unødig
utrykning belastes leietaker.
ELEKTRISITET
Leietaker er forpliktet til å påse at strømmen i boligen er på, og at boligens er forsvarlig oppvarmet.
HUSDYR
Husdyrhold er ikke tillatt. I spesielle tilfeller som f.eks. førerhund kan dog styret i Stiftelsen Utleieboliger i Bærum fravike
forbudet.
RUSMIDLER
Besittelse, bruk og omsetting av ulovlige rusmidler er strengt forbudt. Overtredelser vil bli umiddelbart anmeldt til Politiet og
ansees som vesentlig mislighold av leiekontrakten
SAMEIETS HUSORDENSREGLER
Dersom sameiets husordensregler eller vedtekter fraviker disse reglene, skal sameiets regler følges med unntak av regler om
husdyrhold som ikke er tillatt, ref. punkt om husdyrhold.
ANSVAR
Den enkelte leietaker er ansvarlig for at besøkende/ evt. andre husstandmedlemmer følger de regler som er satt, og
eventuelle konsekvenser ved brudd vil følge leietaker.

