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Det begyder at se godt ud med de nyrenoverede skure og garager i Majsvangen

Renovering i Majsvangen



V har valgt at afholde en oktoberfest, lørdag den 14. oktober med helstegt pattegris. Der er 
tilmeldingsblanket udsendt sammen med dette beboerblad.

Oktoberfest i afdelingen

Bestyrelsen har deltaget i markvandring sammen 
med inspektør Flemming Lienhøft.  
Flg. blev gennemgået og påtænkes udført:
●	Der	er	en	del	huller	på	stier	og	veje,	dem	vil	 vi	

gerne have reparetet.

●	Vi	 påtænker	 nye	 vejbump	 i	 Majsvangen.	
Boligforeningen undersøger priser.

●	Vi	har	et	ønske	om	at	få	de	gamle	garageporte	ud-
skiftet. Boligforeningen vil lave et budget, så vi kan 
se, hvor mange vi kan udskifte pr. år i fremtiden.

●	På	opfordring	fra	flere	beboere,	ønskes	der	mere	
lys	i	cykelskurene	og	i	gadelamperne	i	Majsvan-
gen. Vi kiggede på det sammen med inspektøren, 

Markvandring 2017
og der vil komme forslag til hvad der kan gøres. 
Bestyrelsen kigger på de løsningsforslag der 
kommer.

●	Der	 har	 efterhånden	 været	 en	 del	 rørskader	 i	
Majsvangen.	Det	er	temmelig	bekostelig	for	afde-
lingen. Derfor har vi aftalt med inspektøren, at der 
bliver oprettet en post i budgettet, hvor der bliver 
sat penge af til dette.

 HUSK at tjekker jeres vandur.

●	Vi	 kiggede	 på	 beplantningen	 ved	 stien	 til	 Sen-
nepsvangen. Buskadset vil blive fjernet, og der 
biver sået græs og plantet lidt træer.

Referat fra afdelingsmødet
- kan læses på randersbolig.dk under afdeling 35

Rotter
Der	er	desværre	fundet	rotter	i	Majsvangen.	Der	er	
taget kontakt til kommunen og bekæmpelse er sat 
i gang. 

Ny gårdmand
Thorkild	har	desværre	valgt	at	flytte	til	en	anden	af-
deling.	Vi	har	istedet	fået	Mikkel,	som	fra	1.	septem-
ber overtager Thorkilds job.



Pumpning af cykler
/ vask af biler
Gårdmanden har fået en kompressor, og i den 
forbindelse har vi fået lavet et udtræk til pump-
ning af cykler. Det kan i gøre i cykelskuret ved 
vaskehuset.Pumpning	er	på	eget	ansvar.
Husk at der også er mulighed for at vaske bil - 
vandslangen hænger i samme cykelskur. Nøg-
len til vandhanen hænger samme sted.

Kontakt til Lokalkontoret
/Boliggruppen

Lokalkontoret/Boliggruppen kan kontaktes 
vedr. håndværkeropgaver, vaskekort, nøg-
ler og festlokaler.

Lokalkontoret er desuden arbejdsgiver for 
vores ejendomsfunktionær/vicevært, Thor-
kild Christensen. Såfremt i har opgaver, 
som I ønsker, at Thorkild skal kigge på, så 
kontakt Lokalkontoret.

Lokalkontoret
v/Ejendomsmester Henrik Andersen
Gl. Hobrovej 38B, 8920 Randers NV
Tlf: 7022 0092
E-mail: lokalkontoret@rb1940.dk

Åbent for personlig henvendelse:
Mandag	til	torsdag	fra	kl.	10-14
Fredag fra kl. 10-12

Kontakt til
RandersBolig

Randersbolig
Marsvej	1,	8960	Randers	SØ
Tlf: 7026 0076
E-mail: post@randersbolig.dk
www.randersbolig.dk

Åbent for personlig henvendelse:
Mandag	til	onsdag:	kl.	10-16
Torsdag: kl. 12-17
Fredag: kl. 10-13

Bestyrelsen:
Stig, formand, tlf. 50 25 62 00
Sus, tlf. 50 25 62 00
Pia,	tlf.	50	25	62	00
Annette, tlf .50 25 62 00
Henrik, tlf. 50 25 62 00



PLADS OG SERVICE TIL 80 PERSONER 
WEEKENDUDLEJNING: 
Beboere i afdeling 35  ....................................................................................................................1.500 kr. 
Beboere i andre afdelinger i RB 1940  ..........................................................................................2.000 kr. 
Beboere/personale i andre boligforeninger i RandersBolig  ..........................................................2.200 kr.

Hverdage – mandag til onsdag: 
Beboere i afdeling 35  1. døgn:  .......................................................................................................600 kr. 
........................................................................................................................................eftfl.	døgn:	500	kr.
Beboere i andre afdelinger i RB 1940 1. døgn:  ...............................................................................700 kr. 
........................................................................................................................................eftfl.	døgn:	600	kr.
Beboere/personale i andre boligforeninger 1. døgn:  .......................................................................700 kr.
	i	RandersBolig	eftfl.	døgn:	 ..............................................................................................................600 kr.

KONFIRMATION I FORBINDELSE MED ST. BEDEDAG:
Torsdag kl. 12 til lørdag kl. 10 eller lørdag kl. 12 til mandag kl 10
Beboere i afdeling 35  ....................................................................................................................1.000 kr.
Beboere i andre afdelinger i RB 1940  ..........................................................................................1.500 kr.
Beboere/personale i andre boligforeninger i RandersBolig  ..........................................................1.750 kr.

LEJE AF GÆSTEVÆRELSER PR. NAT
Beboere i afdeling 35 1. nat:  ............................................................................................................150 kr.
 ..........................................................................................................................................eftfl.	nat:	100	kr.
Beboere/personale i RB 1940 og 1. nat:  .........................................................................................200 kr.
øvrige	boligforeninger	i	RandersBolig	eftfl.	nat:	 ...............................................................................150 kr.

BEMÆRK
Rengøring kan tilkøbes. Vedr. gæsteværelse, hør nærmere på lokalkontoret

Der	er	lydanlæg	+	Wifi	i	festsalen	samt	Wifi	på	gæsteværelser	

OBS Ved leje af festsal betales altid et depositum på  1.000  kr. og ved leje af gæsteværelse 300 kr.

Udlejning af fælleshuset i Jordbærvangen
Plads	og	service	til	80	personer


