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 قواعد السكن الخاصة باألبنیة المؤجرة من قِبل البلدیة
 

 .بیئة السكن الجیدةالمساھمة في لمصلحة العامة وشقق التابعة للبلدیة المساھمة في اسكان ال یجب على كافة
 .أنتم كمستأجرون مسؤولون عن ضیوفكم

 
 الھدوء العام واألمان. 1
 11:00صباحاً و  07:00خارج الشقة في الفترة الزمنیة ما بین الساعة و الھدوء واالنضباط في داخلیجب توفر  - أ

 .مساءً 
 .مراعاة الجیران في باقي األوقاتعن ذلك  عدایتوجب 

 .یة مقفلین طوال الوقتیجب أن یكون كل من باب المبنى الخارجي وباب القبو وباب العلِّ . ب
 ةــــالشق. 2
والحفاظ علیھا ھو من واجبكم كمستأجرین، كما أنھ یتوجب علیكم أن تُخبروا مباشرة في حال حدوث نظافة شقتكم  - أ

 .أو في حال اكتشافكم لوجود حشرات ضارة في الشقة في الشقة ضرر
بفتحھا  والقیامفي التوالیت عدا عن ورق التوالیت، تقع مسؤولیة بقاء المجاري مفتوحة  یجب عدم رمي أي شيء - ب

 .دادھا على عاتقكمنسفي حال ا
ظھور الفطریات من أجل منع یجب دائماً إبقاء فتحات التھویة مفتوحة كما یجب القیام بالتھویة بشكل منتظم  - ت

 .حدوث األضرار الناجمة عن الرطوبةو
 .ةخارجي اتلیس من المسوح تركیب ھوائي - ث
 .یمنع نفض السجاد أو دعسات األرجل من النافذة أو من الشرفة - ج
 .كمتقالمسموح إطعام الطیور من شس من يل - ح
إنذار الحریق وقلب جھاز اإلطفاء مرة واحدة بتبدیل بطاریات أجھزة بأنفسكم یجب أن تحرصوا على أن تقوموا  - خ

 .في السنة على األقل
 المناطق المشتركة. 3
البناء ومن دون یحب حفظ الممتلكات الخاصة في شقتكم أو في المستودع المخصص لكم، من المكن أن یقوم مالك  - أ

 .تحذیركم بالتخلص من الممتلكات الخاصة الموضوعة في المنطقة المشتركة
 .في ممتلكات البلدیة لوحاتأو أي مركبات من غیر  لوحاتكن سیارات من غیر یمنع رَ  - ب
 جب فرز المھمالت المنزلیة، يب خصاصة ببلدیة تروندھایم الخاصةیجب على كافة المستأجرین االلتزام بالقواعد ال - ت

 على إلقاء قطع النفایات الكبیرة عدم وضع الممتلكات أو القمامة خارج حاویات قمامة البلدیة، یجب علیكم الحرص
 .ي أحد مراكز استقبال القمامةف

 الحیوانات .4
یسمح بشكل عام تملك حیوانین ألیفین مثل الكلب أو القطة، في حال كانت الحیوانات مزعجة للجیران أو في حال  - أ

 .تُلحق الضرر بالشقة یمكن لبلدیة تروندھایم كمالكة للشقة أن تطلب منكم التخلص من الحیوانأنھا 
 خرق القواعد الخاصة بقواعد السكن .5
القواعد الخاصة بالسكن ھي جزء من عقد اآلجار، إن خرق ھذه القواعد یعتبر مخالفة لشروط عقد اآلجار ومن - أ

 .عقد اآلجار فسخض أو إنھاء أو یتوجب علیكم دفع تعويالممكن أن یؤدي 
 شكوى على بیئة السكنال. 6
قوموا بإرسال شكوى مكتوبة خطیاً إلى بلدیة  ه لكمإزعاجقواعد الخاصة بالسكن أو في حال في حال خرق جیرانكم لل- أ

] Klage på bomiljø[" الشكوى على بیئة السكن"ملئ استمارة  تروندھایم، من الممكن إرسال الشكوى عن طریق
 bomiljo@trondheim.kommune.no: إلى عنوان البرید االلكتروني التالي إرسالھا الموجودة على االنترنت أو

 .أو من خالل رسالة مكتوبة خطیاً 

Arabisk


