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Medlemsbrev Brf Randers maj 2021 
 
 
 
 
Bäste medlem 

Bredband 
Tisdagen den 25/5 kommer föreningens bredband att uppgraderas från 100 mbit till 1000 
mbit. För att det ska fungera så måste ni ändra från statisk till dynamisk IP-adress. Ni som vill 
få hjälp med ändringen kan skriva upp er för ändamålet uppsatta lappar i respektive trapphus 
så kommer tekniker och hjälper er. Tidsbokning är inte möjligt. Ownit besöker din lägenhet 
genom att arbeta av listan våning för våning. Teknikern kommer vara på plats från kl 16:00 
25/5. Det finns även guide på Ownits hemsida hur ni själva kan göra ändringen. Länk till 
guiden finns på föreningens hemsida (www.randers.se) under Boendeinformation > 
Bredband.  
 
Fasadrenovering   
Vår intension är ni ska kunna följa renoveringen fortlöpande på föreningens hemsida  
under > Fasadrenovering 2021. Start för fasadrenoveringen inleds med uppsättning av 
ställningar på husen vid Dammfrigången och Randersvägen vecka 29. Arbetet kommer att ske 
i olika steg med fräsning, omfogning av tegelfasad samt lagning av socklar och 
målningsarbete med byggstart vecka 31. Dammfrigången och Randersvägen återföljs av 
Mariedalsvägen och Korsörvägen. Följ processen i sin helhet via vår hemsida! Vi får hjälpas 
åt att stå ut med damm, buller och de olägenheter det åsamkar oss.  
 
Dräneringsprojektet 
Styrelsen är i färd med att ta in offerter för dräneringsarbete som är en följd av 
fasadrenoveringen. Det är ett efterlängtat projekt eftersom en del källare har förhöjd fuktnivå. 
Så fort vi får en projektplan av det hela kommer ni få vidare information via medlemsblad och 
hemsida.  
 
Stenkastning, narkotikaförsäljning och åverkan på fastigheten 
Styrelsen vill göra alla uppmärksamma på och vi ber er om hjälp mot gränsöverskridande 
beteende med stenkastning, narkotikaförsäljning av barn och ungdomar. Sedan en tid tillbaka 
utsätts medlemmar främst på Randersvägen för åverkan av balkonger annat störande 
beteende. Det förekommer även att man eldar i källarnedgång. Detta sker såväl dag-, som 
kvällstid. Styrelsen har varit i kontakt med Malmö stad i ärendet. Tveka inte att kontakta 
tjänstemän på 070-600 35 36 eller socialarbetare@malmo.se. Man har uppsökande 
verksamhet på gång, tisdag – torsdag 13.30 – 24.00 samt fredag – lördag 14.30 – 01.00. Skriv 
till Instagram @sfumalmo.  
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Parkeringsplatser 
Vi har två parkeringsplatser för uthyrning på Korsörvägen (bredvid hårfrisören). Till en 
kostnad av 600 kr/mån är den din. Om större intresse finns så kommer vi lotta ut platserna. 
Anmäl intresse till styrelsen@randers.se.  
 
Trädgården och grillplatser 
Nu kan vi grilla och umgås på gården till mångas glädje. Vi får hjälpas åt att hålla rent och  
snyggt kring grillplatserna och övriga utrymme. Vi har fräschat upp sandlådan med ny sand,  
så kom ihåg att dra igen locken på sandlådan efter lek.  
 
Partytält 
Styrelsen kommer att införskaffa ett nytt partytält i sommar. Det gamla tältet har gjort sitt och  
behöver bytas ut. 
 
Styrelsen önskar trevlig sommar för såväl gamla som nya medlemmar. 
 
 
 

  


