
 
 

 

 

 

Beboerhuse og gæsteværelser 

 

Beboere i boligorganisationerne 

Alle beboere som bor i en bolig, som administreres af RandersBolig, har mulighed for at leje 

beboerhuse og gæsteværelser, som tilhører andre boligorganisationer end den man selv bor 

i Møllevænget & Storgaarden, Randers Boligforening af 1940 samt Vorup Boligforening af 

1945 har lokaler som kan lejes af alle.  

Har du behov for at leje et lokale skal du sende en skriftlig ansøgning. Ansøgningen skal 

enten afleveres på driftcenter/lokalkontor eller sendes til driftcenter/lokalkontorets 

mailadresse. 

 
Medlemmer og alle andre  
 
Er du ikke beboer i en af boligorganisationerne men har brug for at leje et beboerhus, er der 
også enkelte beboerhuse som du kan ansøge om at leje.  
Hvis det er muligt for alle at leje beboerhuset, vil det fremgå af listen over beboerhusene, 
under punktet: ”Kan lejes af” der vil så stå: ”Alle borgere”. 
 
Ansøgningen skal enten afleveres på driftcenter/lokalkontorerne eller sendes til 

driftcenter/lokalkontorets mailadresse. 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:  

Dit navn, adresse, dato for hvornår du ønsker at leje lokalet og hvilket formål lokalet skal 
benyttes til (fødselsdag, barnedåb, konfirmation osv.). 
 
Beboerhusene udlejes ikke til: 

 sidste skoledage 
 studenterfester 
 ungdomsfester 
 18 års fødselsdage og lignende. 

 
Driftcenter/lokalkontorerne vil derefter bekræfte din ansøgning, er lokalet ledig vil du 
modtage en lejeaftale. 
 
 

Bemærk:  

Ansøgningen skal være driftcenter/lokalkontor i hænde senest 2 uger før lejedatoen.                        

(Der tages forbehold for akut opståede situationer f.eks. begravelser og lign.) 

 

 

 

 

 



Se hvilke beboerhuse og gæsteværelser du kan ansøge om at leje: 

 
Beboerhuset Vangdalen  
Beboerhus beliggende Ved Byskellet 31C, Randers NV 

Godkendt til max 100 personer  
Gæsteværelser 
Gæsteværelser med 2 sovepladser pr. værelse 

Beliggende: Ved Byskellet, Græshaven, Basthaven, Bambushaven & Sivhaven, Randers NV 
  

Kan lejes af:  
 Beboere i afdeling 29 i Randers Boligforening af 1940  
 Beboere i øvrige afdelinger i Randers Boligforening af 1940  

 Beboere i de øvrige boligorganisationer administreret af RandersBolig  

  

  

Beboerhuset Jordbærvangen  
Beboerhuset beliggende Jordbærvangen, Randers NV  
Godkendt til max 80 personer  
Gæsteværelser 
Gæsteværelser med 2 sovepladser pr. værelse  
Beliggende i Jordbærvangen, Randers NV 
 
Kan lejes af:  

 Beboere i afdeling 35 i Randers Boligforening af 1940 

 Beboere i øvrige afdelinger i Randers Boligforening af 1940 samt  
borgere i Sennepsvangen, Randers NV 

 Beboere i de øvrige boligorganisationer administreret af RandersBolig  
 

 

  

Beboerhuset Nørrebrogade  
Beliggende Nørrebrogade 120, Randers NØ  
Godkendt til max 50 personer  
 
Kan lejes af:  

 Beboere i afdelingerne 24, 25 & 27, i Randers Boligforening af 1940  
  

  

Festsalen Sjællandsgade  
Beliggende Sjællandsgade 51, Randers C  
Godkendt til max 40 personer  
 
Kan lejes af:  

 Beboere i afdeling 22, i Randers Boligforening af 1940 
 
Gæsteværelse 
Gæsteværelse med 2 sovepladser.  
Beliggende i Sjællandsgade 58, Randers C 
 
Gæsteværelset kan lejes af: 

 Beboere i afdelingerne 10, 15, 18, 21, 22 & 45, i Randers Boligforening af 1940 
 

  

  

                                             Ansøgning sendes til:  
                                             Lokalkontoret 
                                             Gl. Hobrovej 38B 
                                             8920 Randers NV 

                                                       lokalkontoret@rb1940.dk    
 

mailto:lokalkontoret@rb1940.dk

