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Kære beboer
 
Randers Boligforening af 1940 har samlet de funktioner og opgaver,
du som lejer kan få brug for, på vores lokalkontor.

Lokalkontoret har adresse på Gl. Hobrovej 38B.

Løsning af opgaver, som fraflytningssyn, indflyttersyn og lån
af nøgler, vil ske fra lokalkontoret.

Får du behov for bestilling af ekstranøgler, vaskekort eller ønsker du
at leje en festsal eller et gæsteværelse, kan du ligeledes blot
kontakte lokalkontoret.

Lokalkontoret løser de nævnte opgaver for samtlige afdelinger i
Randers Boligforening af 1940.

Vi håber samtidig, at alle lejere vil behandle vores ansatte på samme
positive måde, som man selv ønsker at blive betjent.

Ved andre administrative opgaver end de i nævnte i denne folder henvises
til vores administrationsselskab:
    

Randers Boligforening af 1940

Gældende pr. 01/01-2021

Marsvej 1
8960 Randers SØ
www.randersbolig.dk
post@randersbolig.dk
Telefon 70 26 00 76



Til opslagstavlen!
Dit lokalkontor på Gl. Hobrovej 38 B udfører opgaver så som,
dryppende vandhane, stoppet afløb, manglende strøm i lejemålet
samt andre små reparationer.

Herudover tager vi os af fraflytningssyn,
indflytningssyn, lån af nøgle,
bestilling af ekstranøgle/vaskechip
samt udlejning af festlokaler.

Lokalkontoret kan kontaktes
personligt og telefonisk:
 

 70 22 00 92 
mandag – torsdag 8.00 – 15.00
fredag   8.00 – 12.00

Du kan også sende en mail til Lokalkontoret.
Mailadressen er: lokalkontoret@rb1940.dk

(ved akutte problemer i boligen – uden for normal åbningstid – skal du fortsat 
ringe til lokalkontoret, hvorfra du bliver viderestillet til vagttelefonen).

Lokalkontorets personale i RB1940
  
Ejendomsmester   Henrik Andersen
Ejendomsmester    Johnny Schultz
Kontorassistent    Birgitte Nielsen
Kontorassistent    Laila Winther

Ejendomsmestrene har ansvar for synsopgaver og den daglige kontakt med
afdelingsbestyrelserne, i samarbejde med inspektøren.

RB1940-Boligservice:

Driftschef:    John Holse Pedersen
Driftschef’s assistent:    Mikkel L. Henriksen
Kontor:      Gitte Sønder Jensen

RB1940-Boligservice varetager vedligeholdelsesopgaver i RB 1940.

Det er ovennævnte personale der træffes ved henvendelse på lokalkontoret.

Det er selvfølgelig ikke sikkert, at den medarbejder du lige skal tale med er til stede,
men så kan der videregives en besked eller en anden kan hjælpe dig.

Personalet vil i samarbejde løse kontorets daglige opgaver til din tilfredshed.


