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Kære beboer
 
I denne folder finder du informationer om telefonnummer, 
mailadresse og åbningstider til dit lokale driftscenter.

Ligeledes kan du se, hvilke opgaver driftscenteret kan hjælpe 
dig med, samt hvilke ting du selv skal sørge for. I tvivlstilfælde 
er du velkommen til at kontakte driftscenteret.

Velkommen til Boligforeningen Kronjylland.
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Dit driftscenter
 
Driftscenter BF Kronjylland Randers, som din afdeling er tilknyttet, 
ligger på adressen: 

Nørresundbyvej 1, 8940 Randers SV
 
Driftscenteret kan træffes pr. telefon:

mandag til fredag mellem 8.00-10.30 
tlf.: 72 10 80 55

 
Driftscentret er åbent for personlig henvendelse i samme tidsrum.

Du har stadig mulighed for at ringe uden for kontortiden. Her kan  
du indtale en besked på telefonsvareren, som vil blive aflyttet 
i arbejdstiden - herefter henvises du til vagttelefonen.
 
Du kan også vælge at sende en e-mail til drift-randers@bfkron.dk 
Husk at skrive dit navn og adresse og eventuelt et telefonnummer, 
hvor vi kan få fat i dig.
 
Det er dyrt, hvis du rekvirerer vagtudkald uden for normal arbejdestid. 
Brug derfor kun vagtudkaldet, når det er strengt nødvendigt.
Husk - det er din afdeling (din husleje), der betaler.



Disse opgaver skal du selv sørge for:
 

p	 Udskiftning af alle pærer i lejligheden

p	 Udskiftning af batterier i røgalarmer

p	 Bekæmpelse af myrer og mus

p	 Sortere dit affald rigtigt (læs info på www.affald.randers.dk)

p	 Hvis du bor i hus eller rækkehus, skal du klippe din egen   
 hæk og slå din egen græsplæne.

p	 Maling af loft og vægge imens du bor i boligen

p Lakering af gulve imens du bor i boligen

p	 Rense vandlåse, rengøring af rist og afløb i bruseniche

p	 Rengøring af filter til emhætte

p	 Renholdelse af altan

p	 Tv og bredbåndsaftaler som du ikke betaler over din husleje,  
 skal du selv søge for at tilmelde eller afmelde.
 Tv-aftaler som du betaler over din husleje, kan du opsige/ 
 tilmelde ved at sende en mail til post@randersbolig.dk

Vi opfordrer til at du også læser husordenen for din afdeling, samt 
vedligholdelses reglementet. 
Begge dele kan du finde på www.randersbolig.dk, på Min side 
under Min afdeling og Afdelingsdokumenter.
 
 
 

Disse opgaver kan driftscenteret
hjælpe dig med:
 

p	 Fraflytningssyn, indflytningssyn og opfølgning på fejl og  
 mangellister i forbindelse med indflytning

p	 Bestilling af ekstra nøgler og vaskebrikker

p	 Service og reparation af bygninger og bygningsdele  

p	 Bekæmpelse af rotter og mår

p	 Reparation af komfur, køleskab, og emhætte der tilhører  
 Boligforeningen

p	 Udskiftning af udvendig pære på ydersiden af huset

p	 Toilet og blandingsbatterier der løber eller drypper,
 vil blive repareret

p	 Maling af udvendig træværk

p	 Rensning af tagrender

p	 Rensning af tilstoppede kloakker

p	 Reparation af defekte vinduer, døre, postkasser og 
 punkterede ruder

p	 Hjælp og rådgivning til udbedring af fugtproblemer i boligen

 
 
 


