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Kære beboer
For at øge effektiviteten i driften af din boligafdeling, har vi 
fl yttet en række opgaver ud i lokale driftscentre. Ændringen 
sker som et led i den nye organisering af RandersBolig og 
trådte i kraft pr. 1. oktober, 2012.

For dig betyder det, at du fremover skal henvende dig på 
driftscenteret, hvis for eksempel din vandhane drypper, et 
afl øb er stoppet eller der ikke er strøm i din bolig.

Opgaver som frafl ytningssyn, indfl ytningssyn, udlevering af 
nøgler og bestilling af ekstranøgler vil også fremover ske 
lokalt via dit driftscenter.

I folderen fi nder du navn og telefonnummer på de kontakt-
personer, du skal tage fat i, hvis du får brug for hjælp. 

Vi håber, du bliver glad for den nye ordning.

Driftscenter RAB
  
Driftsansvarlig/ejendomsfunktionær: 

 Flemming Søgaard  tlf.:  24 89 08 40
     e-mail: kontor@rab1874.dk 
    

Lokalinspektør:
 
 Søren Andersen Figen tlf.:  24 45 84 18 
     e-mail: saf@randersbolig.dk
    
 Ledelsesansvar for:  Driftscenter Andelsbo
     Driftscenter Langå
     Driftscenter Vorup
     Driftscenter Gudenå
     Driftscenter RAB
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Dit driftscenter
 
Driftscentret RAB, som din boligafdeling er tilknyttet, ligger 
på adressen: 

Viborgvej 16, 8900  Randers C
 
Den driftsansvarlige i dit driftscenter kan træffes pr. telefon

 
mandag til fredag mellem 8.00-14.00

 
Flemming Søgaard  24 89 08 40
 
Såfremt telefon ikke lige bliver taget i det ovennævnte tidsrum, kan  
du indtale en besked på telefonsvareren, som vil blive aflyttet 
løbende.

Driftscentret er åbent for personlig henvendelse mandag 10.00-10.30.
 
Du kan også vælge at sende en e-mail til kontor@rab1874.dk 
Husk at skrive dit navn og adresse og eventuelt et telefonnummer, hvor 
vi kan få fat i dig.

Desuden vil du kunne træffe et bestyrelsesmedlem i driftscenteret  
torsdag 18.00-18.30
 
Ved akutte problemer med din bolig i aftentimerne eller i weekender, 
som et sprængt vandrør, et stoppet afløb eller manglende strøm, kan 
du ringe til RandersBoligs hovednummer: 70 26 00 76, hvorfra du bliver 
viderestillet til vagttelefonen.
 
Venlig hilsen
RandersBolig
 
Søren Andersen Figen
Lokalinspektør

Driftscenter RAB betjener følgende områder:
 
Afd. 1:  Sjællandsgade 21-23 
 
  Jyllandsgade 1 
 
  Chr. Hauns Alle 4-8 
 
  Viborgvej 14-18 
 
  Chr. Hauns Alle 1-3 
 
  Viborgvej 22-26 
 
  Jyllandsgade 3A-3C 
   
 
   
   
 


