Tryghed, nærvær og fællesskab…

RandersBolig
- Almene boliger med højt til loftet.
Lyden af glade børn, der leger, mens mor eller far drikker kaffe
med naboen ved de fælles borde på legepladsen. To gamle
naboer der mødes på gangstien og følges hjem til en
formiddagssnak på terrassen. Unge mennesker, der mødes
og ”hænger” lidt på hjørnerne i de lune sommeraftener –
sådan som unge mennesker altid har gjort.
Tryghed, nærvær og fællesskab…
Det er nogle af de værdier, det nye RandersBolig bygger på.
RandersBolig er en ny, fælles administration for alle de lokale
boligorganisationer i Randers.
Fra 1. juni 2010 tager RandersBolig sig af alt det
administrative arbejde i både Randersegnens Boligforening,
Randers Boligforening af 1940, Boligorganisationen
Møllevænget & Storgaarden samt Fælleskontorets boligorganisationer.
Hvorfor mon det, kan man spørge!
Det er ganske enkelt ud fra et ønske om at skabe endnu
bedre forhold, endnu bedre boliger og et endnu højere
serviceniveau, både for nuværende og kommende beboere i
vores almene boliger.
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Driftsikkerhed og kvalitet
Ved at slå administrationen sammen sikrer vi et højt niveau
af driftsikkerhed og vi får mulighed for at samle vores ekspertise og dermed øge vores fælles viden til gavn for
beboerne.
Bedre service
Sammenlægningen gør det muligt at give beboere og boligsøgende endnu bedre service, fordi vi samler vores viden og
information på et sted.
Og kommende beboere så vel som nuværende beboere ved nu,
at de kun behøver at henvende sig et sted.
Bedre åbningstider og bedre informationsmateriale gør det
endnu lettere at få hjælp. RandersBolig ønsker at gå i spidsen
med åben, imødekommende og venlig betjening, og vi vil
være endnu bedre til at sætte beboerne og deres ønsker og
behov i centrum.
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Højere kvalitet – til en bedre pris
Fordi vi arbejder sammen, kan vi tilbyde en højere kvalitet, uden at det behøver at blive dyrere. Alle
besparelser kommer vores beboere til gode.
Der kommer stadigt større krav til serviceniveauet i boligorganisationerne – både fra beboere og fra
myndigheder. Med en fælles administration, er vi i stand til at leve op til disse høje forventninger.

Øget beboerdemokrati
Vores styrkede administration gør det muligt at tilbyde bedre
hjælp til afdelings- og organisationsbestyrelser. Det giver
bedre rammer for beboerdemokratiet.
Styrket samarbejde med Randers Kommune
Som et større administrativt fællesskab er vi bedre i stand
til at samarbejde med kommunen om de fælles interesseområder.
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Attraktive arbejdspladser
Vi kan skabe bedre arbejdspladser og dermed tiltrække endnu flere
dygtige medarbejdere. En fælles administration øger muligheden for
videreuddannelse og dygtiggørelse, og dermed bliver vores medarbejdere
endnu bedre til at servicere beboerne.

Forskellighed er nøgleordet
Selvom vi samler det administrative arbejde, betyder det ikke, at
organisationerne mister deres eget individuelle særpræg.
Der skal være plads til forskellighed, samtidig med at vi lærer af
hinanden og deler de gode idéer.
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www.RandersBolig.dk

Mozart eller Michael Falch? Hvorfor egentlig vælge? På Værket i Randers kan du
opleve begge dele og en hel masse andre spændende kulturoplevelser.
C.V. Eckersberg eller Martin Bigum? På Randers Kunstmuseum behøver du såmænd
heller ikke vælge.
Men er du slet ikke til kunst og ”fine” koncerter? Så tag en tur i Brødregade og oplev
Randers ”by night”…
Eller gå en tur langs Gudenåen eller Randers Fjord. Eller hvad med Randers Regnskov?
Eller …? Eller …?
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Randers
- Aktivt by- og erhvervsliv i naturskønne omgivelser.
I Randers er vi så heldige at have mange forskellige tilbud. Og
vi har lov til at vælge mellem kulturelle arrangementer på alle
niveauer, samtidig med, at vi også har mulighed for at nyde
livet i naturen eller på vores egen terrasse. I Randers er vi
nemlig omgivet af noget af den smukkeste natur, Danmark
kan byde på.
Randers ligger smukt, hvor Gudenåen møder fjorden, og fra
tidligste færd har byen været en aktiv og levende handelsby,
hvilket skyldes, at Randers Havn er Danmarks eneste
naturlige flodhavn. Byens beliggenhed ved Gudenåen og
fjorden har derfor haft stor betydning for byen.
Randers har altid været et sted, hvor mange mennesker
mødtes, og hvor forskellighed og rummelighed var nøgleord.
Sådan er det stadig i dag. Randers stammer helt tilbage fra
1000-tallet, og vi der bor i Randers er stolte af vores kulturarv
og historie. Men samtidig har vi blikket rettet med nutiden og
fremtiden.
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Randers Kommune har en vision
- som i øvrigt er blevet til i et tæt samarbejde med erhvervsliv,
uddannelsesinstitutioner og borgere i Randers Kommune.
Visionen handler kort og godt om at gøre Randers Kommune
til et endnu bedre sted at bo for alle.
Randers byder på et hav af muligheder for et aktivt fritidsliv
både indendørs og udendørs, og samtidig er Randers også en
by, der sætter fokus på uddannelses- og erhvervsliv. Randers
Kommune arbejder derfor aktivt og målbevidst sammen med
både erhvervsliv, borgere og uddannelsesinstitutioner på at
skabe et miljø, der giver plads og mulighed for udvikling og
arbejdspladser til alle.
I Randers findes en bred vifte af uddannelsesinstitutioner,
der udbyder både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Mulighederne spænder fra Produktionshøjskole til
Designhøjskole og naturligvis tilbydes også alle de gymnasiale
uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Og eftersom
Randers ligger cirka midt imellem Århus og Ålborg, er det
ikke noget problem, at tage en længerevarende videregående
uddannelse og stadig blive boende i Randers.
Børnefamilier har særlige ønsker og behov til gode daginstitutioner, skoler og fritidsordninger samt gode, sunde
rammer omkring det hele. Nogle børnefamilier har brug for
ekstra støtte og hjælp. Det er der også plads til i Randers
Kommune, hvor vi sætter fokus på, at forskellighed er godt, og
rummelighed er endnu bedre!
Kommunens ældre borgere skal føle sig i trygge hænder –
uanset om de bor i egen bolig, i ældrebolig eller har brug for
særlig pleje. I Randers Kommune arbejder vi aktivt på, at
skabe disse trygge rammer med respekt for alle borgere.
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Almene boliger
- Her er der plads til alle!
De syv boligorganisationer i RandersBolig råder over boliger af mange forskellige typer. Men
alle er de målrettet de behov, vi har som mennesker, hvad enten vi for første gang sætter foden
under eget bord i en ungdomsbolig, eller vi etablerer os i en +55 bolig, når ungerne er fløjet fra
reden. Og i hele den mellemliggende periode, mens der er småfolk overalt, er der ikke noget
bedre sted at bo end i en boligorganisation.
RandersBolig tilbyder et bredt spektrum af boliger lige fra rækkehuse til fritliggende villaer
eller store og små lejligheder i etageejendomme. Overalt er der tænkt på børn, unge og ældre
med grønne fællesområder, ældre- og børnevenlige adgangsforhold og legepladser med tilsyn,
hvor legeredskaberne altid lever op til lovens strengeste krav til sikkerhed.
I en boligorganisation møder man mange forskellige
mennesker. Her er højt til loftet og plads til mangfoldighed
og rummelighed. Ungdomsboliger, familieboliger, ældreboliger, beskyttede boliger eller boliger til mennesker med
særlige behov.
Hos RandersBolig er vi stolte af at rumme det hele.
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Et enkelt liv
Som beboer i en almen bolig, er man automatisk en del af
et større fællesskab. Det giver bl.a. den fordel, at man kan
søge hjælp hos viceværten, hvis vandhanen driller, eller hvis
vinduet er utæt. Ligesom det også er viceværten, der må tage
vanterne på og trække huen ned over ørerne, hvis der skal
ryddes sne, når den danske vinter for alvor viser tænder.
Samtidig er man i en almen boligorganisation sikret, at huslejen ikke pludselig løber løbsk. Og man er selv med til at
bestemme, hvilke udgifter der skal være. Igennem beboerdemokratiet har alle beboere mulighed for at få indflydelse og
medbestemmelse.
Den enkelte lejer har også mulighed for selv at forbedre sin
bolig. Det giver plads til individualitet og mangfoldighed.
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Tryghed – for alle …
Tryghed handler om mange ting. Tryghed er bl.a. at møde sine gode naboer på vej hjem fra arbejde og
veksle et par ord om vind og vejr. Men tryghed handler også om forudsigelighed. De fleste mennesker
har det bedst, når hverdagen er nogenlunde ”hverdagsagtig”.
Vi kan bedst lide at kunne overskue vores økonomi, og vi holder af at vide, at vores nærmiljø og de
betingelser, vi lever under, ikke forandrer sig fra dag til dag.
Som lejer i en almen bolig, er man fremtidssikret mod uventede huslejestigninger og omkostningstunge reparationer. Dermed sikres et trygt og godt miljø for alle.
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Sunde miljøvenlige rammer
RandersBolig rummer mange gode og sunde boliger, og samtidig er vi også bevidste om vigtigheden
af det rigtige miljøvenlige klima både ude og inde.
Det betyder, at vi i RandersBolig altid tænker på miljøet, hvis der skal renoveres eller bygges nyt.
Det er en del af vores fælles fremtidsvision, at vores boliger skal blive endnu bedre og endnu mere
miljøvenlige for både beboere og det omkringliggende miljø.
Vi har et ansvar overfor vores smukke naturskønne
omgivelser – dem vil vi bevare, samtidig med at vi sikrer gode,
menneskevenlige boliger igennem alle livets faser.
Vi vil arbejde for at sikre langtidsholdbare og samtidig
fleksible boligløsninger, der modsvarer samfundets krav om
personlige og individualistiske boliger. For de almene boligorganisationer har den store fordel, at vi ikke skal tjene penge
på at leje boliger ud.
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By eller land?
RandersBolig tilbyder boliger både i byen og på landet.
Vores dækningsområde går langt udover bygrænsen og
omfatter også Djursland, Mariager Fjord Kommune og
Favrskov Kommune. Det betyder, at hvad enten du som lejer
holder af den hyggelige rumlen fra trafikken eller bedre kan
lide stilhed og fuglesang i haven, kan du finde en bolig via
RandersBolig.
For det er jo nu engang sådan, at nogen mennesker uanset
alder og familieforhold næsten ikke kan leve uden suset fra
den store by. Mens andre holder af at dyppe tæerne i
morgendug på græsplænen og helst ikke vil forstyrres af
natteravne på vej hjem fra en glad aften.
Børnefamilier foretrækker ofte en bolig, der ligger i ”jordhøjde” og har let adgang til grønne arealer, men også i vores
lejlighedsbyggeri i byen er der tænkt på børnene.
Så i bund og grund handler det om den helt personlige frihed
til at vælge, hvor man gerne vil bo!
Og netop den frihed og det personlige valg er vigtige parametre
for os. Derfor vil vi fortsætte med at tilbyde vores lejere
attraktive og moderne boliger både i og udenfor byen.
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Tryghed
Tryghed er mange forskellige ting, og de fleste mennesker har deres helt egne bud på, hvad
der gør dem trygge. Men stort set alle holder af at have indflydelse, for det giver en tryghed
at vide, man har mulighed for at påvirke sit liv og sine omgivelser. At man bliver hørt, når man
har noget på hjerte.
Tryghed handler om at føle sig hjemme i rolige, afslappede omgivelser – sammen med mennesker, man kan have det sjovt sammen med. Det føles trygt at kende naboerne og vide, de
også kender en selv. Ja, måske endda at føle, at man gør en forskel – også for naboerne.
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Frihed
Det ligger dybt i vores kultur, at vi selv vil bestemme over
vores private liv. Også over vores private bolig.
Som beboer i en almen bolig har man stor indflydelse på sin
bolig, og det er muligt at gennemføre forbedringer af boligen, så
man opnår det individuelle præg, der er så vigtigt for moderne
mennesker.
En fast husleje, der ikke pludselig ændrer sig, giver en følelse
af økonomisk frihed. Når man bor i almen bolig, får man ikke
pludselige og grimme overraskelser.
Og det giver personlig frihed til at disponere over sin indtægt.
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Ansvarlighed
Ansvarlighed – ja, ja, ja … vi skal nok, tænker mange.
Men almene boliger handler i høj grad også om ansvarlighed. Når vi sammen
tager ansvar for hinanden og for os selv, går tingene lidt lettere.
RandersBolig tager ansvar for at skabe gode, trygge rammer, hvor alle beboere
trives sammen under fælles ansvar for omgivelserne. Vores beboere tager ansvar
for hinanden og for de fælles rammer omkring hverdagslivet, hvad enten man er
barn, ung, voksen, ældre eller er beboer med særlige behov.
Vi hjælper hinanden og holder øje med hinanden, så alle føler sig godt tilpas og trygge.
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Miljø og energi
Alle taler om miljøet, men ingen gør noget ved det – som gamle Storm P. sagde om vejret.
Men hos RandersBolig nøjes vi ikke med at tale om det. Vi har sat særligt fokus på det gode miljø.
Miljø handler ikke bare om vindmøller og ekstra tyk isolering i hulmurene. Godt miljø handler også om
rare og sunde omgivelser, hvor mennesker trives og vokser. Miljø er ganske enkelt alle de rammer, vi
har omkring os – hvad enten det er fysiske eller mere mentale rammer.
RandersBolig har som målsætning, at sikre et godt miljø på alle tænkelige niveauer!
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Kvalitet
RandersBolig stiller gode boliger af høj kvalitet til rådighed for vores
beboere.
Vi har fokus på at skabe de rigtige rammer, og alle forbedringer og
renoveringer udføres på et højt kvalitetsmæssigt niveau. De dygtige
medarbejdere hos RandersBolig sørger for, at boligen vedligeholdes
af håndværkere, der kan deres kram.
Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, og det gør vores samarbejdspartnere heller ikke!
Kort og godt vil vi sikre langtidsholdbare og samtidig fleksible boligløsninger, der modsvarer nutidens krav om personlige og individualistiske boliger.
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Samarbejdspartnere

MALERE

Samarbejdspartnere

MALERE

Fruerlunds Malerfirma
Eskildsvej 15
8960 Randers SØ
Tlf. 40 27 60 61
Fax. 86 40 21 60
kim@fruerlunds.dk
www.fruerlunds.dk

Malermester
Kvalitet i hvert et penselstrøg

Samarbejdspartnere

MALERE

Tebbestrupvej 43
86 42 07 47

glantz-jorgensen@fiberflex.dk

Kurt Hansen
8940 Randers SV
23 30 07 47

Samarbejdspartnere

Hem Malerfirma I/S
V/ Ove Lind & Maria Kramer

MALERE

Mobil: 30 86 55 96

Hem Malerfirma I/S tager sig af renovering og nyistandsættelse af mange boliger/lejligheder
– ind- og udvendigt for private og for boligforeninger.
Hem Malerfirma I/S løser også mange opgaver i erhvervslivet samt offentligt regi på skoler,
ældrecentre og øvrige institutioner.
Vi rådgiver og vejleder i forbindelse med farvesammensætninger, kvaliteter, malingstyper
m.m. og skræddersyer en løsning tilpasset Deres ønsker og behov, med vægt på kvalitet og
økonomi.
Vi dypper penslen i mange års erfaring med en blanding af faglig stolthed og kreativ tænkning. Hos os er det altid kunderne der er i fokus.
Hem Malerfirma I/S er medlem af Danske Malermestre
– Deres garanti for korrekt udført håndværk.

Malermester
PREBEN RASMUSSEN
Kristrupvej 63 • Kristrup
8900 Randers • Tlf. 86 41 55 16 • Mobil 40 86 45 23
Fax 86 40 86 16 • pr@malerfirma.dk

Hemvej 36, Hem
9550 Mariager
Tlf. 86 41 89 99
Ove Mobil: 30 86 55 96
Maria Mobil: 61 76 31 85
post@hem-malerfirma.dk
www.hem-malerfirma.dk

Nyt badeværelse og køkken ?
– Forskøn din hverdag med nyt badeværelse og køkken.
– Vi er specialister i renovering af badeværelser og har
kontakt til gode underleverandører, du behøver kun at
kontakte os, så tager vi os af det administrative, samt
udførelsen fra start til slut.

Før

– Vi udfører det i hovedentreprise, og hjælper gerne
med at kontakte boligforeningen.

Samarbejdspartnere

HÅNDVæRKERE

Efter

– Vi har udført over 200 badeværelser i lejligheder
i boligforeninger i Randers.

Ny-, om-, tilbygning

Tagarbejde

Reparation og vedligeholdelse

Badeværelser

Bygningsrenovering

Fliser og klinker

Facadearbejde

Fugearbejde

E-mail: murerfirmasorensen@mail.dk
www.ivansorensen.dk

Samarbejdspartnere

HÅNDVæRKERE

El-installatør
• Reparation/Service

Murerfirma

• El-installationer

• Reparation/Service

• Belysning

• Om/tilbygninger

• Industriservice

• Renoveringer

• DATA Netværk

• Badeværelser

• Porttelefonanlæg

• Flisearbejder

• Hvidevareservice

• Totalentrepriser

Demming ApS, Klostervej 57, 8930 Randers NØ, Tlf. +45 8641 7897, Fax. +45 8641 7597, E-Mail: post@demming.nu

– den røde tråd i el-kompetencer...

SIKRING & LÅSE
EL-INSTALLATION

KLIMASTYRING

IT & NETVÆRK

TERMOGRAFI
LYS & LYD

EL-INSTALLATION IT & NETværk

SIkrINg & LåSE

LyS & Lyd

TErmOgrAfI
HårdE HvIdEvArEr

INSTITUTIONER

Samarbejdspartnere

HÅNDVæRKERE

BOLIGFORENINGER
OFFENTLIGE KONTORER
PRIVATE HUSEJERE

PRIVATE VIRKSOMHEDER

John DreJer A/S
Alsikevej 10
8920 randers nV
Tlf. 86 42 38 77
www.john-drejer.dk

Samarbejdspartnere

HÅNDVæRKERE

J.C . Bygningsrenovering ApS
Afslibning af gulve
Efterbehandling:

Pålægning af
gulvbelægninger:

Oliebehandling
Lud- og sæbebehandling
Lakering

Trægulve · Linoleum

25 års
erfaring

Boligvinyl · Vådrumsvinyl

Staldgårdsgade 7B, 8900 Randers C
86 41 21 92 · 40 62 21 92
jc.byg@mail.dk · www.jc-byg-aps.dk

tioner
t repara

m
kader sa

g af s
Udbedrin

af gulve

HUBERTS
GULVAFSLIBNING
Tlf. 23 72 56 61
Per Husum

Bøsbrovej 35a 1 tv.

●

9840 Randers SV

BYENS
BLIK & VVS
Autoriseret VVS installatør

Samarbejdspartnere

HÅNDVæRKERE

Udfører alt indenfor VVS & blikkenslagerarbejde
Alsikevej 4B • 8920 Randers NV · Tlf. 86 41 99 04

Vi bygger på et solidt fundament....

Byg på vores erfaring...
Siden 1972 har Tømrerfirma poul nielsen A/S leveret kvalitet og håndværk i byggeriet - lige
fra privatboliger til erhvervs- og institutionsbyggeri. Uanset opgavens størrelse og karakter
har vi erfaringer, der altid sikrer velgennemført byggeri til aftalt tid og pris.

pn Tømrerfirma
Tømrerfirma poul nielsen a/s
Eriksvej 11 · 8960 Randers SØ
Tlf. 87 11 03 33 · Fax 87 11 03 34
tpn@tpn.dk · www.tpn.dk
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HEDEGÅRD & JESPERSEN A/S

Tømrer- og snedkerarbejde

Tømrermester

Vinduer og døre
Nybygning og renovering

Randersvej 11, Mejlby • 8981 Spentrup • 86 44 20 24 /20 87 95 34

Tømrermester/konstruktør

Michael Rasmussen
Mobil: 27 14 16 06
mr@ravnherholdt.dk
Præstegårdsvej 9 • 8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 06 17 • Fax: 86 42 12 12 • www.ravn-herholdt.dk

Ydervangen 9 • 8920 Randers NV • Tlf. 86 42 97 11 • Fax 86 42 97 84 • mail@vinther-lassen.dk • www.vinther-lassen.dk

– Alt indenfor elastiske fuger!

HÅNDVæRKERE

Sønderaallén 9, Laurbjerg
8870 Langå
Biltlf. 40 42 45 18
hedegaard-jespersen@mail.dk

Samarbejdspartnere

BLIK

KøKKEN, BAD, HVIDEVARER OG GULVE
Samarbejdspartnere

Er dine hårde hvidevarer stået af?
Og ønsker du hurtig reparation?
– så ring 86 47 77 77 eller e-mail spentrup@cjservice.dk
Vi reparerer det meste, køleskabe, frysere, vaskemaskiner,
tørretumblere, komfurer, varmepumper og meget mere.

C J Hvidevareservice ApS, Industrivej 3, 8981 Spentrup – www.cjservice.dk – Tlf.: 86477777 – Fax: 86477705

eg hvid-dekor

HTH
danskernes
foretrukne
køkken
HTH
danskernes
foretrukne
hth køkkenforum randers
køkken
Århusvej 105 • 8960 randers sø
tlf. 8643 1244 • www.hth.dk

hth køkkenforum randers
Århusvej 105 • 8960 randers sø
tlf. 8643 1244 • www.hth.dk

• HTH Køkkenforum er markedsledende inden for levering af køkken, bad og garderobe.
• Lad os udskifte dit gamle køkken med et splinternyt HTH køkken - helt efter dit eget valg.
• HTH Køkkenforum, Randers, kan, via RandersBolig, tilbyde dig et nyt køkken til en særdeles
fordelagtig pris - finansieret via huslejen.
• HTH Køkkenforum kommer gerne hjem til dig for at måle op, og efterfølgende lave et flot
indretningsforslag og et tilbud, du kan tage med til godkendelse i din lokale boligforening.
Du vil med garanti blive overrasket over, hvor meget køkken du kan få for ganske få
hundrede kroner om måneden* i huslejestigning.
• HTH Køkkenforum er markedsledende inden for levering af køkken, bad og garderobe.
• Kontakt HTH Køkkenforum, Randers, allerede i dag, på tlf. 8643 1244 for en gratis og
• Lad os udskifte dit gamle køkken med et splinternyt HTH køkken - helt efter dit eget valg.
uforpligtende køkkensnak.
• HTH Køkkenforum, Randers, kan, via RandersBolig, tilbyde dig et nyt køkken til en særdeles
fordelagtig pris - finansieret via huslejen.
• HTH Køkkenforum kommer gerne hjem til dig for at måle op, og efterfølgende lave et flot
indretningsforslag og et tilbud, du kan tage med til godkendelse i din lokale boligforening.
Du vil med garanti blive overrasket over, hvor meget køkken du kan få for ganske få
hundrede kroner om måneden* i huslejestigning.
• Kontakt HTH Køkkenforum, Randers, allerede i dag, på tlf. 8643 1244 for en gratis og
uforpligtende køkkensnak.

KøKKEN, BAD, HVIDEVARER OG GULVE

eg hvid-dekor

den bedste
detalje er
prisen*

Samarbejdspartnere

den bedste
detalje er
prisen*
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KøKKEN, BAD, HVIDEVARER OG GULVE

NYT NYT!!!!
Nu også renovering og pleje af:

• Epoxy
• Terrazzo
• Beton Gulve

Luksus – alle har råd til
Telefon:
Fax:
Mail:

23 20 62 62
88 53 63 77
wisgaardgulve@minireef.dk

www.wisgaardgulve.dk

Marsvej 23
8900 Randers
tlf.
fax

89 13 54 00
89 13 54 09

Tæpper - Vinyl - Linoleum - Gummi - Tilbehør

Punkt 1 | Marsvej 49 | 8960 Randers SØ | Tlf. 86 44 84 01

Åbningstider
Man.-fre. 10 -18,
Lør. 10 -14

:

Få nyt køkken på kun 14 dage
Drømmer du om nyt køkken,
så klik ind på designa.dk - og
se hvor meget vi kan tilbyde.
Når din boligforening har godkendt renoveringen, tager det
som regel kun 14 dage, før du
kan nyde dit nye køkken.

Teknologisk
Institut
giver Designas
runde kant
topkarakter.

Designa er Danmarks største
privatejede køkkenfirma

Læs rapporten på
designa.dk

Samarbejdspartnere

KontaKt din boligforening for nærmere information om din mulighed for at få nyt køkken

DIVERSE RÅDGIVENDE

Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Samarbejdspartnere

DIVERSE RÅDGIVENDE

KØBENHAVN | ODENSE | ÅRHUS | Tlf. 43 50 50 50 | www.ri.dk

VOGNSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
UDBYHØJVEJ 69 // 8930 Randers NØ
TELEFON +45 8642 2688 // FAX +45 8640 6101
MEDL. F.R.I. // SITE: WWW.VOGNSEN-AS.DK

Lejelovgivningen er efterhånden blevet meget kompleks og kan derfor ofte være
vanskelig at gennemskue.
I Clemens Advokater har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for lejeretten,
og vi tilbyder specialiseret rådgivning både før, under og efter lejeforholdets beståen.
www.clemenslaw.dk

ARKITEKTER OG BYGGEØKONOMER - MAA

Reberbanevej 10, 8900 Randers · Tlf. 87 11 87 00 · www.smaerup-wessman.dk

Medlem af danske arkitektvirksomheder

Har du tjek på familien ?
Hvem arver dig, hvis du ikke er gift ?
Hvad betyder det at have formuefællesskab i ægteskabet ?
Skal vi oprette ægtepagt ?
Er der forskel på dine og mine børns arv, når vi dør ?
Kan jeg sidde i uskiftet bo ?
Skal jeg oprette testamente ?
Få svar på dine spørgsmål hos din FAMILIEadvokat:
Kirsten Schmidt eller Heidi Nonbo.

Østergrave 4
8900 Randers
tlf. 87 1 2 3 4 5 6
www.louogpartnere.dk

DIVERSE RÅDGIVENDE

Tegnestuens vision er gennem tæt samarbejde
og indlevelse i opgavens præmisser, ambitiøst og
visionært at skabe resultater for den enkelte og
for samfundet som helhed.

Samarbejdspartnere

SMÆRUP & WESSMAN AS

REEHOLM og BREDAHL A/S
F R E D B E R G &
T H O M S E N ApS
ERIK MENVEDS PLADS 2
8900 RANDERS

• BYGGESTYRING
• INSTALLATIONER

mail@fredberg-thomsen.dk
www.fredberg-thomsen.dk

DIVERSE RÅDGIVENDE

• BYGGEMODNING
• BYGNINGSKONSTRUKTIONER

TLF.: 86 42 72 11
FAX: 86 42 12 24

Samarbejdspartnere

RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI g g

JORDSMONNET 6 · POSTBOX 364 · 8900 RANDERS C
Tlf.: +45 8642 7222 · E-mail: rb@reeholm-bredahl.dk

Løsninger:
Vi leverer løsninger inden for følgende:
• Totalentreprise
• Hovedentreprise

Hedebo A/S • Lucernevej 79 • 8920 Randers NV
Tlf. 87 10 09 77 • Telefax 87 10 09 71
E-mail: post@hedeboas.dk • www.hedeboas.dk

• Fagentreprise
– Betonarbejde
– Murerarbejde
– Tømrerarbejde

Fladbjerg
Entreprenøren ApS
Entreprenør & Aut. Kloakmester

TLF. 98 58 30 85

fladbjergentreprenoren@mail.dk

Stefan Bil
Peer Bil

Hoved-, under- & delentrepriser
Jord - Kloak
Anlægsgartner
Områdevedligeholdelse
Vintervedligeholdelse
Belægning
Sokkel/støbearbejde
Jordprøver

40 33 30 85
20 99 58 85

Miljøopgaver

ARKITEKTFIRMAET NIELS VESTERGAARD
Arkitekter MAA

• R. Hougårds Vej 16B, 8960 Randers SØ
• TLF. 86 42 80 48
• E-MAIL nv.tegnestue@mail.dk

Medlem af Danske Arkitektvirksomheder

Vestergade 66 · 8900 Randers C
Telefon 8640 2066 · Telefax 8640 2041
e-mail: bbm@ark-bbm.dk

... fordi de stiller med mere end
25 års erfaring i rådgivning og
håndtering af forsikring og pension
i almene boligorganisationer...“
Poul Erik Skov-Hansen
Forretningsfører, RandersBolig

RandersBolig har lagt forsikrings- og pensionsaftalerne i hænderne
på Bækmark & Kvist. En af Danmarks største, uvildige forsikringsmæglere med speciale i bl.a. boligselskaber. Teamet bag aftalen: Forsikringsmægler Teddy Munch (pension), Forsikringsmægler Morten
Nørrelykke (forsikring) samt Forsikringsdirektør Finn C. Pedersen ”sikrer“
her væksten − med et bøgetræ, der skal vokse sig stort og sundt.
Præcis som vi ønsker det for RandersBolig..!

Vestergade 1 · 9400 Nørresundby · tlf. 98 19 45 11
bk@bk-as.dk · www.bk-as.dk

Viljen til at ville, giver evnen til at kunne
VISION 2015
HUJ – Byggeriets Excellente brand

MISSION
HUJ sikrer succesfuldt byggeri, med passioneret
fokus på unikke bygningsværker, der skabes gennem
Excellent Lederskab og økonomisk bæredygtighed.

VÆRDIER
Kompetence
– Viden – kunnen – vilje – engagement.
– Vi udvikler konstant vore evner til at udføre opgaver med høj kvalitet.
Åbenhed
–
–

Vi møder hinanden og vore omgivelser med åbenhed.
Vi viser hinanden og vore omgivelser tillid.

Pålidelighed
– Vi er troværdige og konsekvente.
– Vi handler, som vi siger.
Retfærdighed
– Vi viser hinanden og vore omgivelser respekt.
– Vi viser ”Fairness” i vor omgang med andre.

– Vi samarbejder også med RandersBolig.

DIVERSE RÅDGIVENDE

”RandersBolig valgte
Bækmark & Kvist...

Samarbejdspartnere

− uvildig rådgivning om forsikring og pension...

ALBYG – en solid samarbejdspartner
ALBYG er en personlig virksomhed hvor vi p.t. er 8 ansvarsfulde ansatte. Firmaet har eksisteret siden
1992, men min egen erfaring går mere end 30 år tilbage. Med de mange års erfaring ved vi, hvad der
er væsentlig, og at en god dialog, baseret på faglig rådgivning, går forud for ethvert byggeri. Derfor er
en aftale med ALBYG din garanti for et vellykket projekt.

Unikke løsninger

Samarbejdspartnere

ByG & HAVE

Når du skal bygge om, bygge til eller begynde fra bunden, er der meget at holde styr på. Vi har stor
erfaring med at lave totalentrepriser og dermed stå for hele byggerier med alle de nødvendige håndværkere. Uanset om det er stort eller småt, kan du stole på, at enhver løsning er skræddersyet og unik.

Byggefirma Erik Jensen er dit seriøse
og kvalitetsbevidste byggefirma.
Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige
priser, og sørger altid for at overholde alle aftalte
betingelser samt leveringstider.

Byggefirma Erik Jensen
Bogensevej 2
8940 Randers sv
Tlf. 86 43 06 65
e-mail: e-j@e-j.dk
www.e-j.dk

Vi har medarbejdere i følgende faggrupper:
Tømrer
Belægning
Murer
Tagdækning
Maler
Fugearbejde
Gulv

Allerede i dag udfører HedeDanmark pleje og vedligeholdelse af udenomsarealerne både sommer og vinter for mange boligselskaber i Danmark.
I samarbejde med boligselskabernes servicemedarbejdere udfører vi bl.a. følgende serviceydelser:
• klipning og anden pleje af græsarealer
• lugning, gødskning og beskæring af beplantninger
• hækklipning
• ukrudtsbekæmpelse og fejning på belægninger
• opsamling af affald
• omlægning/renovering af anlæg
• vintertjeneste
I HedeDanmark lægger vi vægt på, at en aftale er en
aftale. Det betyder, at vores kunder slipper for at skulle
bruge dyre ledelsesressourcer på opgaverne. Vores
kunder får frihed i hverdagen, når vores engagerede
og fagligt dygtige medarbejdere tager ansvar for deres
udearealer. Vi har også specialiseret os i etablering af
nye anlæg og er derfor det naturlige valg, når et nyt
udendørs fristed skal anlægges.

www.hededanmark.dk/ejendomsservice

Vi er Danmarks eneste landsdækkende virksomhed
inden for området. Vi arbejder målrettet med udvikling
af nye, fleksible samarbejdsmodeller, bl.a. gennem
vores store rutenetværk, som giver en fremragende
logistik i opgaverne.
Vi kan derfor tilbyde en af de bredeste og mest
moderne serviceløsninger inden for den grønne sektor.
Kontakt os lokalt på Driftscenter Randers/Århus og
få kompetent pleje af jeres udearealer året rundt.
HedeDanmark a/s
Driftscenter Randers/Århus
Thomas Edisons Vej 7
8920 Randers NV
T: 86 43 88 99
M: 24 85 59 79
jesb@hededanmark.dk

ByG & HAVE

En plejeaftale med HedeDanmark giver store besparelser og effektiv drift…

Samarbejdspartnere

DRIFTSSIKRE LØSNINGER

Samarbejdspartnere

ByG & HAVE

ATB
Tlf. 86 48 16 52 · Fax: 86 48 06 52
Mobil: 40 57 52 23 · Mobil: 27 12 58 78
E-mail: atbyg@mail.dk

www.atb-byg.dk
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Randersegnens Boligforening
Stadionparken, Allingåbro
Toften, Vivild
Potetevej, Auning
Centervej, Auning
Svalevej, Assentoft
Egevej, Assentoft
Dalsbrovej, Voldum
Gormsvej, Ørum Djurs
Rønneparken, Spentrup
Vestervænget, Ørsted
Bogfinkevej, Hørning
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Vorup Boligforening
Athenevej, Paderup
Dalumvej, Vorup
Storgården
Myrdalsvej, Hornbæk

Maria Holt
89126672

Gør det muligt
Randers Afdeling
Kirkegade 3
89 12 66 66
nordea.dk

Verdo. Fremtidens energiselskab.

Verdo er dit energiselskab.
Her mødes erfaring og fornyelse. Innovation og omtanke. Ny teknologi og grøn energi.
Både inden for den traditionelle energivirksomhed. Og inden for telekommunikation, VVS- og
el-installation, sikring og meget mere. Vi forholder os til fremtiden. For din skyld. www.verdo.dk

DIVERSE

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du skal betale for
fx billån, boliglån og kassekredit, og hvad du får i rente på din
opsparing. Det er lige så let at finde ud af, hvordan du kan
komme til at betale en mindre pris for vores serviceydelser. Du
skal ikke bruge energi på at forhandle dig til lavere priser. Er du
interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig. Du kan også
læse mere om Fordelsprogrammet på vores hjemmeside.

Samarbejdspartnere

Det er let at se, hvor meget du sparer …

Vi vil helst ikke
bemærkes!

• Professionel rådgivning hele
vejen igennem
• Præcis måleraflæsning og
opgørelse
• Mulighed for trådløs forbindelse og fjernaflæsning
• Mulighed for at følge forbruget
med Varmekontrol Online
• Altid godkendte produkter
med den nyeste teknologi
• Regnskaber, der tilpasses dit
behov

Udgifterne til varme og vand udgør en forholdsvis stor del af familiens
budget. Derfor er det vigtigt, at man har garanti for et korrekt regnskab og tillid til, at målerne er af bedste kvalitet.

Varmekontrol A/S

Varmekontrol giver mulighed for trådløs aflæsning af dit vand- og
varmeforbrug. Det betyder, at du ikke bemærker, at dit forbrug
registreres. Målingerne er præcise, hvilket giver dig garanti for en
korrekt opgørelse af dit vand- og varmeforbrug.

Hobrovej 317 A
DK-9200 Aalborg SV
Tlf.
Fax

+45 96 30 24 44
+45 98 12 61 44

v@rmekontrol.dk
www.varmekontrol.dk

Med Varmekontrol Online har du mulighed for løbende at
følge lejlighedens forbrug via internettet.

FONDSM ÆGLERSEL SK ABE T

SIRIUS KAPITALFORVALTNING A/S
FONDSM ÆGLERSEL SK ABE T
FONDSMKAPITALFORVALTNING
ÆGLERSEL SK ABE T
SIRIUS

A/S
SIRIUS KAPITALFORVALTNING
A/S
SOM UAFHÆNGIGT
FONDSMÆGLERSELSKAB
ER VI 100% FOKUSERET PÅ DEN ENKELTE KUNDES BEHOV
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DIVERSE

SOM UAFHÆNGIGT FONDSMÆGLERSELSKAB ER VI 100% FOKUSERET PÅ DEN ENKELTE KUNDES BEHOV
SOM UAFHÆNGIGT FONDSMÆGLERSELSKAB ER VI 100% FOKUSERET PÅ DEN ENKELTE KUNDES BEHOV

Peter Sandberg

Mads Aagesen

Henrik Birk

Peter Gyrup

Johan Tesdorpf

Adm. Direktør

Chef for Portefølje Management

Senior Portefølje Manager

Senior Portefølje Manager

Senior Portefølje Manager

Portefølje Manager

Telefon: 3977 4835
Peter Sandberg
pesa@siriuskapital.dk

Telefon: 3977 4818
Mads Aagesen
maag@siriuskapital.dk

Telefon: 3977 4818
Henrik Birk
hbi@siriuskapital.dk

Telefon: 3977 4846
Peter Gyrup
pg@siriuskapital.dk

Telefon: 3977 6278
Johan Tesdorpf
jot@siriuskapital.dk

Telefon 3977 6076
Hanspeter
Lund Brokhattingen
hlb@siriuskapital.dk

Adm. Direktør

Chef for Portefølje Management

Senior Portefølje Manager

Senior Portefølje Manager

Senior Portefølje Manager

Adm. Direktør

Chef for Portefølje Management

Senior Portefølje Manager

Senior Portefølje Manager

Peter Sandberg
Telefon: 3977 4835
pesa@siriuskapital.dk
Telefon: 3977 4835

Mads Aagesen
Telefon: 3977 4818

maag@siriuskapital.dk
Telefon: 3977 4818

Henrik Birk
Telefon: 3977 4818

hbi@siriuskapital.dk
Telefon: 3977 4818

Fondsmæglerselskabet
Siriusmaag@siriuskapital.dk
Kapitalforvaltning
A/S
pesa@siriuskapital.dk
hbi@siriuskapital.dk
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Peter Gyrup
Telefon: 3977 4846

pg@siriuskapital.dk
Telefon: 3977 4846

Hanspeter Lund Brokhattingen

Portefølje Manager

Johan Tesdorpf
Telefon: 3977 6278

Hanspeter Lund Brokhattingen
Telefon 3977 6076

jot@siriuskapital.dk

hlb@siriuskapital.dk

Senior Portefølje Manager

Portefølje Manager
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3977 6076
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Sirius Kapitalforvaltning A/S er reguleret og godkendt af Finanstilsynet,
www.siriuskapital.dk.
og
er medlem af Fondsmæglerforeningen og Dansk Erhverv.

pg@siriuskapital.dk

Sirius Kapitalforvaltning A/S er reguleret og godkendt af Finanstilsynet,
og
er medlem
af Fondsmæglerforeningen
Dansk Erhverv.
Sirius
Kapitalforvaltning
A/S er reguleret ogoggodkendt
af Finanstilsynet,
og er medlem af Fondsmæglerforeningen og Dansk Erhverv.

Sirius Kapitalforvaltning A/S

Philip Heymans Allé 15

2900 Hellerup

+45 3977 4000
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Sirius Kapitalforvaltning A/S

Philip Heymans Allé 15

2900 Hellerup

+45 3977 4000
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Med den nye kollektive aftale for boligforeningerne har du nu mulighed for at få den absolut
bedste og billigste løsning for knivskarp TV, lynhurtigt internet og telefoni.
Aftalen betyder, at du kan vælge enten
· TV Grundpakken
· Internet 512/512 Mbit eller
· Telefoni

for 49,- kr/måned, som du betaler
over huslejen.
Du kan tilvælge de to andre for
yderligere 49,- kr/måned pr produkt.

Frit valg

49,kr./md.

Det får du ikke bedre og billigere hos andre udbydere.
Du kan selvfølgelig også tilvælge mange andre FiberFlex produkter fra Verdo,
som f.eks. mobiltelefoni, stor TV pakke og 60/60 Mbit internet.
Kontakt din lokale afdeling for at få etableret en FiberFlex forbindelse. Du er naturligvis også velkommen
til at kontakte Verdo Tele, 89 11 47 60, hvor du kan få mange flere oplysninger om de mange muligheder.

FiberFlex

®

– det er da indlysende

Agerskellet 7 · 8920 Randers NV · Tlf. +45 8911 4760 · tele@verdo.dk · www.verdotele.dk

DIVERSE

for boligforeningerne i Randers

Samarbejdspartnere

En kollektiv kvalitetsaftale

Entreprenør arbejde udføres
Aut. Kloakmester
Kloak rensning
Slamsuger/spuler – Rodskæring
Rensning af faldstamme & afløb også i etagebyggeri
Tv inspektion af kloak
Alle former for vintervedligehold

Romalt Maskinstation
Egehøjvej 16, 8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 96 59, post@romalt-maskinstation.dk

Vi udfører alt I Tømrer & snedker arbejde | Stålbeklædning | Ståltage | Fritidshuse
Totalentrepriser | Døgnservice | Egen produktion af brændely / materiel skur

Vi giver gerne uforpligtende tilbud.
Ege

sted

rværk

dke
t sne

Tømrer & snedkerfirma ApS
Industrivej 6 A | 8981 Spentrup | Tlf.: 86 47 90 18 | Fax: 86 47 90 16 | Bil: 40 63 90 18 | E-mail: mwj.montage@mail.tele.dk
www.mwj-montage.dk

Entreprenør og aut. kloakmester

Samarbejdspartnere

DIVERSE

Søren Bertelsen
Under Bakken 9, Sødring
8970 Havndal
Tlf. 86 47 22 03
Mobil 40 58 62 03

Samarbejdspartnere

www.svaneglas.dk

Glas- og
alufacader

Interiørglas
og spejle

Svane Glas har sin egen afdeling med
kompetencer inden for fremstilling og
montage af både større og mindre løsninger inden for glas- og alufacader...
•
•
•
•
•

Døre og vinduespartier
Karnapper
Butiksfacader / Butiksruder
Indgangspartier
Have- og udestuer

Svane Glas leverer og monterer alle
former for special glasløsninger til
indendørs brug...
•
•
•
•
•
•
•

Glasdøre og vægge
Skydedøre
Glasværn
Glastrin til trapper
Glashylder og spejle
Duschlåger
Skabslåger

Kontakt glarmesteren...
• Ruden er knust og skaden er sket
• Når den gamle termorude er
punkteret og trænger til
udskiftning
• Ved skift til energiruder

Randers · Århus · Ebeltoft · Grenaa · Bjerringbro

Randers Låseservice A/S

86 42 08 66

ALARM
DØGNVAGT

✓ Låsesystemer
✓ Alarmsystemer
✓ Pengeskabe
✓ Adgangskontrol
✓ TV-overvågning
✓ Gitre

Randers Låseservice A/S

Grenåvej 7

8960 Randers SØ

info@hardi-v.dk

www.hardi-v.dk

86 42 08 66

DIVERSE

Glarmester

Vi er specialister i:
• Kabel-tv
• Fællesantenne
• Digital-tv

• Det nye digitale signal
• Paraboler
• Slutbruger udstyr, tv, radio, receiver
Det gælder både salg, installation, service og vedligehold.

Industrivej 7 • 8450 Hammel • Telefon 86448575 • E-mail: info@e-servicecenter.dk • www.e-servicecenter.dk

Få aflæst dine målere
uden besøg i hjemmet

Brunata’s DriveBy løsning
Hvordan vil det være for dig, hvis ikke
du skulle sidde derhjemme og vente på
den årlige varmeaflæser, fordi aflæsningen sker helt automatisk?
Hør mere om alle fordelene på
77 77 70 73 eller www.brunata.dk

Tlf. 86 41 10 22 – www.rkimiljo.dk

Professionelle maskiner til en Professionel boligforening

Samarbejdspartnere

DIVERSE

Kvalitetsmaskiner til den rigtige pris. Ring for demo.

Randers Materiel Service
Myntevej 7 | 8920 Randers NV | Tlf. 86 40 15 00
Sønderup Maskinhandel A/S, www.ferrarimaskiner.dk

PEDER K. KNUDSENs eftf. A/S
Entreprenør
Aut. kloakmester
Jomfruløkken 17 · 8930 Randers NØ
Telefon 86 43 43 55 · Telefax 86 43 40 44
Mail: pederkk@hotmail.com

Samarbejdspartnere

www.skyline.dk

Privat og erhvervsrengøring
er tilsluttet hjemmeservice med tilskud fra staten

Polish behandlinger af gulve

40 426 223 • 86 300 400

Fax 86 300 700 • www.djursrengøring.dk

•
•
•
•
•

Byggeri
Værksteder/virksomheder
Cointainerrengøring
Banker
Kontorer

•
•
•
•
•

Varehuse
Boligforeninger
Trappevask
Sommerhuse
Vinduespolering

Drop papirer – drop gebyrer
Brug netbank og e-Boks og få gratis Visa/Dankort.
Se mere på sparkron.dk

Skift til en bank,
der er rig på
sunde værdier
Østervold 18 | 8900 Randers
38 48 30 95 | randers@al-bank.dk

DIVERSE

8711 1111

• www. jsdanmark.dk • 519210 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

