
Login på ”Min side” på 

www.randersbolig.dk

med dine 

brugeroplysninger som 

står i mail/brev.

Du er nu logget ind på ”Min 

Side”, og kan nu klikke på 

menupunkterne vedr. 

bestyrelsen i venstre side

Der følger en kort beskrivelse af de forskellige menupunkter som vedrører et 

bestyrelsesmedlem på de næste sider.

.

Bestyrelsesadgang (Min Side)
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http://www.randersbolig.dk/


Min afdeling sender dig ind på afdelingens forside som viser info og billeder fra 

afdelingen. 

Min afdeling

. Ejendomskontoret 

som indeholder 

kontaktoplysninger på 

de medarbejdere som  

er tilknyttet din 

afdeling. (Vises også 

uden login, under ”Find 

afdeling”) 



Min afdeling

Menupunktet Dokumenter 

indeholder de mapper som 

der er uploadet dokumenter 

i. 

Der er pt. disse mapper til 

rådighed.

Som bestyrelsesmedlem har man 

muligheden for at uploade et 

dokument på sin egen afdeling.

Tryk på upload knappen 

1.Vælg mappe

2. Vælg tekst. (En god regel er at 

starte med dato først i dette format 

åååå.mm.dd)

Så bliver de sorteret med nyeste 

først.

3. Find fil på din pc, og klik på Åbn.

4. Tryk på ”Upload”
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Har du lavet en fejl, kan du åbne 

mappen og slette det forkerte 

dokument ved at trykke på det røde 

kryds og derefter OK.

Det er meget vigtigt at du ikke 

sletter dokumenter, som 

RandersBolig har gemt på din 

afdeling. Kontakt os hvis du er i 

tvivl.

_________________________________________________

_________________________________________________



Afdelingsbestyrelse indeholder oplysninger om den siddende bestyrelse og suppleanter. 

Kontaktoplysninger som tlf.nr. og mailadresse vises kun hvis der er indhentet tilladelse til 

dette. (Vises også uden login, under ”Find afdeling”) 

Bestyrelsesmedlemmer kan oprette en 

nyhed på afdelingen. BEMÆRK at alle lejere 

med en registeret e-mail vil modtage en e-

mail med et link til nyheden som bliver 

oprettet.

1. Tryk opret nyhed

2. Udfyld Overskrift, Type=Afdelingsnyheder

3. Teaser tekst (introducerende tekst)

4. Selve teksten til nyheden

5. Vedhæft evt. billeder eller filer

6. Tryk opret nyhed.

7. Alle lejere i afdelingen, som har en 

mailadresse i systemet vil modtage et link til 

denne nyhed.

Nyheden er ny vist under afdelingsnyheder

Afdelingsbestyrelsen
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Afdelingskalender

Bestyrelsesmedlemmer kan oprette en 

begivenhed på afdelingens kalender. 

OBS!. Der bliver sendt en nyhedsmail til alle 

lejere med en registreret e-mailadresse, når 

man oprettet en begivenhed i kalenderen

1. Tryk ”Opret begivenhed”

2. Udfyld Overskrift, 

3. Udfyld dato og Tidspunkt

4. Vedhæft evt. billede

5. Teaser tekst (introducerende tekst)

6. Selve teksten til begivenheden

7. Tryk ”Opret begivenhed”
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8. Begivenhed bliver nu vist under 

afdelingskalender



Indberet fejl i boligen

Når du er logget ind har du også mulighed for at indberette en evt. fejl i din bolig.

Gå til ”Min side”.

1. Klik på menupunktet ”Indberet fejl i boligen”

2. Udfyld mail/mobiltelefon

3. Beskriv dit problem

4. Vedhæft evt. billeder hvis muligt

5. Tryk på send. (Mail bliver sendt til ejendomskontoret, og de kontakter dig vedr. problemet.)
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Lejerliste

Lejerlisten viser  oplysninger om  de nuværende lejere.
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Du kan 

eksportere 

lejerlisten til pdf 

eller Excel ved 

at trykke på 

Gem/Udskriv



Afdelingsregnskab

Menupunktet Afdelingsregnskab indeholder regnskabstal og bilag for Indeværende, 

Sidste og Forrige år.

Vælg regnskabsår
Udvid den 

kontogruppe du vil 

se at klikke på 

den, eller klik på 

”Fold alle ud”

Udvid den konkrete 

konto du vil se

.



Ret profil

Du kan f.eks. ændre den 

tilsendte adgangskode til 

noget som er nemmere 

at huske.

Husk at trykke på 

”Opdater informationer”
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Under  ”Ret profil” 

kan du ændre 

dine personlige 

oplysninger.
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Find afdeling

Søg på adressen, 

eller klik direkte 

på dit 

afdelingsnummer

På forsiden af hjemmesiden kan du søge direkte i søgefeltet, eller vælge                   i topmenuen. Du 

Her kan du søge på afd.nr. , bynavn eller adresse, eller direkte vælge din afdeling på listen.

Så kommer man ind på afdelingens forside, hvor man finder nyttige oplysninger som f.eks. hvem 

sidder i afdelingsbestyrelsen, tilknyttede medarbejdere og  afdelingens dokumenter.


