
Leilighet før Peder �yttet inn

Fellesarealene hadde da blitt delt mellom meg og en dame fra Romania som jeg 
leide ut til for et halvt år, og som bodde der til Peder �yttet inn. Dette var sånn det 
så ut da hun bodde hos meg, og bildene ble tatt under faktiske boforhold. Det 
eneste som har blitt ryddet spesielt for disse bildene var gulvet på det lille 
soverommet i bildet øverst til høyre. Alle bildene er tatt i vår 2015, og noen ble 
brukt til annonsen.



Leilighet og fellesarealer etter at Peder hadde �yttet inn

Gamle brødposer med brød som ble 
liggende i �ere uker.

Spaghettirester på kjøleskapet 
som var i �ere uker som jeg 
måtte vaske opp.

Søppelposer og søppel på gulv 
som ble liggende i lengre 
perioder.

Mer søppelposer som ble 
liggende i lengre perioder.

Mer søppel som ble stående 
i lengre perioder.

Matavfall som 
havnet oppi 
sku�er og 
bestikkhyller som 
jeg har måttet 
vaske opp.

Matrester som satt fast på vegg 
tilhørende hylle under vask der 
matavfallsdunken tidligere stod 
som jeg måtte �ytte ut av skapet 
fordi Peder ikke var så nøye med 
å hive matavfall oppi dunken. 

Det hang også en påminnelse 
om å resirkulere der fordi Peder 
ikke var helt med på å resirkulere 
i starten selv om han ble opplyst 
om det.

Flekk som var på gulvet 
i �ere uker.

Søppel som blir 
liggende på gulvet 
over lengre perioder.

Situasjonen på badet etter at jeg 
kom hjem fra å reise i noen uker i 
april i år. Da hadde Peder bodd 
alene i leiligheten.

Alt dette skyldes at Peder ikke har tatt ansvar 
for å holde det ordentlig og respektere 
leieavtalen.

I følge leieavtalen om Depositum/garanti og 
ordensregler punkt 7. står det at “leieren må 
behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet 
og ellers i samsvar med avtalen. Leieren må 
følge vanlige ordensregler og rimelige påbud 
fra utleier.”

Jeg ga Peder en skriftlig advarsel rundt 
årsskiftet 2015-2016 (vedlagt til slutt) om at 
han måtte respektere fellesarealene og 
leieavtalen angående dette.

Bildene beviser at dette ikke har vært tilfellet, 
fordi de er tatt over en periode fra sent vinter 
2016 til våren 2016. Jeg har vært snill og gitt 
ham en sjanse, men han har ikke klart å følge 
opp på dette punktet, som er hovedårsaken til 
det dårlige forholdet.

Ellers kan jeg nevne at følge kontrakten om 
“Eiendommen og leieavtalen”, punkt 3., står 
det at alternativ C har blitt valgt. 



Skade på soveromsgulv oppdaget ved inspeksjon av rom:

Bildet som ble brukt til annonsen sommer 2015. Bildet tatt ved ut�ytting. Merk �ekk på gulvet nederst
i høyre hjørne.

Størrelse på �ekk med vedlagt målebånd. 
I følge andre sies den å være forårsaket av syreskader.



Skade på stuegulv etter å ha tatt inn sykkel �ere ganger
for vedlikehold:

Bildet som ble brukt til annonsen sommer 2015.

Bildet tatt april 2016 etter at jeg kom hjem 
fra reise til utlandet. Merk misfarging og 
skrapemerker på gulv fra sykkel som ble 
plassert foran bordet i bildet ved siden av, 
og søppel som har blitt liggende i �ere uker.

Rengjøringsforsøk fra 18. og 19. mai. Misfarging 
og skrapemerker fortsatt tilstede.



Dette er den skriftlige advarselen som jeg nevnte 
tidligere som jeg ga Peder. Ved presentasjon av 
denne svarte Peder med å kalle meg “autist” og 
nektet å underskrive. Dette førte til et akselererende 
dårlig forhold mellom oss.



Her er punktet på leieavtalen.


