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UTLEIE AV GJESTEBOLIGER VED UNIVERSITETET I BERGEN 
RETNINGSLINJER 

 

HENSIKT 
Gjesteforskerboligene er et tilbud til tilreisende forskere som arbeider ved UiB for en kortere periode, 
samt en overgangsordning for internasjonale nyansatte  
Boligene er lokalisert på campus og er lett tilgjengelige. Pris på overnatting i boligene skal være lavere 
enn på det private leiemarkedet eller på hotell. 

MÅLGRUPPE 
Gjesteforskere og internasjonale nyansatte ved UiB kan få leie boligene. Hvis det er ledig kapasitet, kan 
også andre gjester ved UiB bruke boligene.  

LEIEPERIODE 
Gjesteforskere og internasjonalt nyansatte tilknyttet UiB kan leie bolig for en periode fra 3 uker til 6 
måneder (full månedsleie). Ved ledig kapasitet, kan andre gjester ved UiB leie en bolig for en periode fra 
3 uker til 1 måned (Full månedsleie). Ubenyttede perioder kan leies ut for kortere tidsrom, minimum 1 
uke) på kort varsel (Døgnpris NOK 500,- enkelt og NOK 700,- dobbelt). Korttidsleie gjelder kun hybler i 
Allègaten 19, Sydneshaugen 14 og Nygårdsgaten 2a. Leieperiode regnes fra innflytningsdato. 

BOLIGENE 
Boligene har enkel møblering og standard utrustning på kjøkken. Det er tilgang til vaskemaskin i både 
hybler og leiligheter. Det er utstyrt med dyner og puter, men sengetøy og håndkle må medbringes av 
gjest eller UiB enhet. Av hygieniske grunner skal egnet sengetøy alltid brukes. 
 Hybler og leiligheter er kun for bekreftede gjester. Av sikkerhetsmessige grunner skal det ikke være 
uregistrerte gjester. Det er ikke tillatt med fremleie.  
Hyblene er kun for enkeltpersoner, med unntak av Allègaten 19 rom 305 som er for 2 personer.  
Leilighetene er av varierende størrelse og antall personer skal alltid bekreftes. 
Boligene skal til enhver tid holdes i en slik orden at renholdere har tilgang til å utføre ukentlig rengjøring. 
Dette gjelder også fellesareal. Det er ikke tillatt med dyr. 

BESTILLING / AVBESTILLING / OPPSIGELSE 
Bestilling av bolig skal gjøres via den elektroniske boligkalenderen som kun er tilgjengelig på UiB nettverk 
eller via VPN. Bestilling gjøres av det UiB enheten som gjesteforsker eller internasjonalt nyansatte er 
tilknyttet.  
Bestilling kan gjøres maksimalt 6 måneder i forkant av ønsket opphold.  
Frist for avbestilling er 4 uker før ankomst. Senere avbestilling medfører at full leie må betales. 
Leieforhold kan sies opp med 4 ukers oppsigelsestid. Faktureringsinformasjon skal oppgis ved bestilling. 

DEPOSITUM / FAKTURERING 
Det kreves ikke depositum for leie av bolig. Gjesteforskere og internasjonalt nyansatte er å oppfatte som 
gjester/ ansatte ved UiB enhet, og UiB enheten regnes som garantist for leie og for eventuelt skadeverk i 
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boligene. 
Husleie faktureres før eller ved ankomst. Ved lengre leieforhold faktureres leien månedlig.  Gjesten kan  

betale leie direkte på Internasjonalt senter med kredittkort, via bank, eller UiB enheten kan intern 
faktureres. Stedskode og delprosjekt må da oppgis. Faktureringsinformasjon skal oppgis ved bestilling. 

UT- OG INNLEVERING AV NØKLER 
Ut- og innlevering av nøkler skjer på Internasjonalt senter, Studentsenteret, Parkveien 1, 2. etasje. 
Åpningstid er mandag - fredag kl. 09:00 – 14.30. Kontaktperson er Doreen Ryland. Annen utlevering må 
avtales i forkant. Ved avreise kan nøkkelkort legges igjen på bordet i gjesteboligen eller returneres til 
Internasjonalt senter. Nøkler for Nygårdsgaten 2a må alltid returneres til Internasjonalt senter. 
Gjesten kan flytte inn etter 15:00 ankomstdag, og må flytte ut før 10:00 avreisedag. 

FEIL OG MANGLER 
Boligene er ryddet og vasket før utleie.  
Feil og mangler meldes til Doreen Ryland på bolig@uib.no ev. tlf. 55 58 20 28 

 
Akutte henvendelser utenom arbeidstid på tlf. 55 58 80 81 
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BOLIGENE 

Allègaten 19 - over 3 etasjer 
 17 enkle hybler for 1 person 
 1 dobbel hybel for 2 personer 
 Felles kjøkken i hver etasje. Felles oppholdsrom i 1. etasje. Felles vaskerom i kjeller 

Nygårdsgaten 2a – 4 etg ingen heis 
 3 hybler for 1 person 
 4 hybler for inntil 2 personer 
 Felles kjøkken og felles vaskerom 

Sydneshaugen 4 
 1 studio leilighet for 1 person (1 roms leilighet) (seng 90*200) Sovealkove 
 2 2-roms leiligheter for 1 person (seng 90*200) 
 1 2-roms leilighet fr 2 personer (seng 150*200) 

Sydneshaugen 8 
 1 2-roms leilighet for 2 personer (seng 150*200) 
 1 3-roms leilighet for 2 voksne og 1 lite barn (under 8 år) (seng 150*200, juniorseng 60*150) 

Sydneshaugen 12 
 1 2-roms leilighet for 1 person (seng 90*200) 
 1 2-roms leilighet for 2 personer (seng 150*200) 
 1 3-roms leilighet for familie. 1 soverom med dobbeltseng (150*200) og 1 med køyeseng.  

Syndeshaugen 14 
 3 hybler for 1 person i 2 etg (seng 90*200) 
 1 hybel for 1 person i 3 etg. Stor lofts-hybel med skråtak (seng 90*200) 
 2 2-roms leiligheter for 2 personer (seng 150*200) 
 Felles kjøkken/oppholdsrom og vaskerom for hyblene 

Villaveien 9 Knut Fægris Hus 
 2 2-roms leiligheter for 2 personer (seng 160*200) 

Hybel = Rom med eget bad m/ dusj. Felles kjøkken, oppholdsrom og vaskerom 
(Vaskemaskin/Tørketrommel) 
Leilighet = Boenhet med eget kjøkken, oppholdsrom, soverom, bad, vaskemaskin/tørketrommel. 

Alle boliger er standard møblert og utstyrt. Sengetøy (trekk og laken) og håndkle må medbringes. 

 

 
 
 


