
KARL-MARX-ALLEE 127, D-10243 BERLIN 
 
 
LEILIGHETEN 
 
Leiligheten ligger i Karl Marx Allé 127 i bydelen Friedrichshain i tidligere Øst-Berlin, og ligger i 2. 

etasje (leilighet 0201 – trykk etasje 1 i heisen), gå så til venstre for både heisen og trappen. Navn på 

dørskilt og postkasse: O & K Normann. Ved inngangen er det ett trinns nivåforskjell. Fra eiendommen 

er det kort vei til offentlige kommunikasjoner som trikk, undergrunn og S-Bahn. 

Leiligheten er fullt utstyrt med servise/kjøkkenutstyr, bestikk, sengetøy, håndklær osv. Det finnes 
også oppvaskmaskin, trådløst nettverk, hårføner og et radio/stereoanlegg. Det er sentralvarme i 
leiligheten. 
 
Ved ankomst hentes nøklene på den greske restauranten Kos House på Karl Marx Allee 129. Oppgi at 

du kommer fra Karl Marx Allee 127 og at leiligheten er registrert på Normann. 

Ved avreise legges nøkler på den hvite benken i entréen. Tap av nøkler erstattes av leietakeren med 
kr 1.000, -. Driftsansvarlige Lene Schütze sørger for at det finnes rengjøringsmidler og noe tørrvarer; 
bruk av dette er inkludert i leien.  

 
HUSORDEN 
 
Leiligheten kan bare leies og benyttes av den leietakeren som har kontrakt med NFFO, og kan ikke 
overlates til andre. 
Leietakeren skal følge de vanlige regler for godt naboskap. Høylytt opptreden og støyende 
selskapelighet på natt- og kveldstid må unngås. Sameiets husordensregler skal respekteres. Husk: 
selv om du bor i leiligheten som privatperson, er du også en representant for NFFO. Kolleger som bor 
i leiligheten etter deg, skal også kunne ha et hyggelig opphold i leiligheten og opprettholde et godt 
naboskap. 
Sengene blir redd opp av renholdspersonalet. Brukt sengetøy og håndklær tas av før avreise og 
legges i badekaret. Under selve oppholdet skal leietakeren sørge for alminnelig renhold. NFFOs faste 
renholdspersonale sørger for rengjøring av leiligheten, samt vask av sengeklær og håndklær etter 
avreise. 
Utsjekkingstiden kl 12.00 må overholdes, slik at renholdspersonalet rekker å gjøre rent innen neste 
leietaker flytter inn. 

 
Det er ikke tillatt å røyke innendørs. 
 
Leiligheten skal etterlates i samme stand som ved ankomst, dvs. at leietakeren må rydde i alle rom 
og skap. Søppel og tomflasker skal fjernes. Husk kildesortering! Søppel kastes i containerne i 
bakgården. All skade på hus eller innbo må meldes til NFFO. Selvforskyldt skade betales av 
leietakeren, som sørger for at skaden opprettes umiddelbart dersom det er nødvendig. Slik skade 
skal meldes til NFFOs driftsansvarlige i Berlin: Lene Schütze, Telefon: +49 171 712 20 37 E-post: 
lene.schuetze@apartments.herrlich-berlin.com 
 

SJEKKLISTE VED AVREISE 
 
· Knuste glass/servisedeler o.l. skal erstattes med nye før avreise. 
· Legg brukt sengetøy og håndklær i badekaret. 

https://www.koshouse.de/


· Lukk alle vinduer. 
· Tøm kjøleskapet for alle matrester eller ferskvarer. 
· Legg tildelte husnøkler på anvist sted i leiligheten før avreise. 
· Leste bøker kan gjerne settes i bokhyllen. 
· Glem ikke å skrive i gjesteboken før du reiser. 


