
  

 

 

Beboerbladet 
Carlsro 

 

  Nr. 84                             Maj 2018 

Ses vi til afdelingsmødet onsdag den  
16. maj 2018? 

På grund af alderdom blev det nødvendigt at fælde 4 poppeltræer.  

Træerne var ca. 60 år gamle  og var gået ud på grund af sygdom.   

Der plantes 8 nye træer i Carlsro i steden for de gamle træer. 
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Beboerbladet Carlsro 
nr. 84 – maj 2018. 
 

Bebyggelsen er en afdeling under  
Rødovre Almennyttige Boligselskab, 
RAB, og administreres af: 
 

Dansk Almennyttigt Boligselskab 
Finsensvej 33 
2000  Frederiksberg 
Telefon: 77 32 00 00. 
 

Afdelingsbestyrelsen 
Niels-Erik Abcell, formand 
Karin Bregendahl, næstformand 
Jeanette Rasmussen, kasserer 
Peter Lund Sørensen, Jens Jørgen-
sen, Gert Schmidt-Petersen,  
Jan Hansen, Britt Møller og  
Flemming Bertelsen. 
 

Afdelingsbestyrelsens åbningstid 
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 12.00. 
Fredag lukket. Telefon: 36 70 33 04 
bestyrelsen@carlsro.dk 
Formandens mail: carlsro@abcell.dk 
 

Ejendomskontorets åbningstid 
Personlig henvendelse: 
Mandag, tirsdag, torsdag & fredag  
kl. 8.00 - 10.00. 
Telefonisk henvendelse: 
Mandag, tirsdag, torsdag & fredag  
kl. 10 - 12. Telefon: 36 70 57 07. 

Aftenåbent den sidste torsdag i  
måneden kl. 15.30—17.30.  
Onsdag lukket. 
carlsro@dabbolig.dk 
www.carlsro.dk 
 
VAGTHAVENDE kontaktes uden for 
kontortid på tlf. 40 45 31 63.   
Er der ikke kontakt, må der forsøges 
senere. VAGTNUMMERET oplyses 
på Ejendomskontorets telefonsvarer 
og på skilte i opgangene samt ved  
vaskeriet. 
 
Beboerbladet udgives af  
Afdelingsbestyrelsen i Carlsro. 
 
Redaktionssekretær Carina Sciacca. 

Indholdsfortegnelse 
 
Velkommen ............................................................................... side 3 
Haver ......................................................................................... side 4-6 
Faktisk istandsættelse ................................................................ side 7-8 
Vidste du at ............................................................................... side 9 
DABs ansvarsforsikring .............................................................. side 10 
Klubberne i Carlsro  ................................................................... side 11-19 
Vinderen af sidste konkurrence - god sommer  ......................... side 20 
Billeder fra fastelavn i Carlsro .................................................... side 21-22 
Sommerlukket på kontoret ........................................................ side 23 



3 

 

Så blev det endelig forår, og den 16. maj 2018 er der Afdelingsmøde. 
Der er flere temaer på dagsordenen.  

 
Bestyrelsen stiller forslag vedr.: parkering, paraboler, vinter campingvogn-

sparkering, fodring af vilde fugle og faktisk istandsættelse. 
 

Da der er kommet nye regler omkring Paraboler, tager vi også fat på det. 
 

Når man kører ind fra Rødovre Parkvej, er det dette syn man møder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen vil gerne forskønne området og vil derfor gerne ændre dette 
syn til noget kønnere. 

 

Vi har efterhånden godt styr på rotter i Carlsro. 
Næste skridt; fodring af de vilde fugle stopper, frø falder på jorden og bl.a. 

rotter har fri adgang til dem. 
 

Vi skal alle spare, også de almene boligområder, ved at ændre fra  
NI-beløb til faktisk istandsættelse imødegår vi dette krav, det fortæller 

Ejendomsmester Frank Østergaard mere om senere i bladet og på  
Afdelingsmødet. 

 

Jeg vil her gøre opmærksom på, at det IKKE kommer til at påvirke nuvæ-
rende beboere. 

Velkommen 
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Baggrunden for  
haverunden 
Som det fremgik af Beboerbladet 
maj 2013 tog bestyrelsen initiativ til 
at opdatere det gamle havekatalog 
fra 1994/82. En del af reglerne i det 
gamle havekatalog var håbløst for-
ældede og med den nye designma-
nuel af 2014 blev reglerne tidssva-
rende og beboerne fik tilgodeset 
flere ønsker samtidig med at noget 
af Carlsros særpræg bliver fremhæ-
vet. Det er farverne rød, hvid og 
sort samt de lige linjer Med design-
manualen blev bl.a. følgende tilladt: 
 
 Vindue i træfacaden 
 Ekstra facadevindue i husmuren 
 Variable og for nogle beboere 

større skuer og drivhuse 
afhængig af havestørrelsen 

 Terrasseoverdækning i hele hu-
sets bredde 

 Mulighed for at placere cykel-
skur i baghaven i stedet for for-
haven (kun ende gavlhuse) 

 Drivhuse i en anden  
konstruktion 

 Hæk i byggelinjen i forhaven på 
op til 90 cm 

 
 

Det er bestyrelsen ønske, at Carlsro 
skal forblive som en lille oase, der 
udvikler sig med tiden, og hvor der 
er plads til, at beboerne kan sætte 
deres eget præg på boligen med 
plads til nytænkning. Det er dog vig-
tigt, at udviklingen sker inden for 
nogle overordnede rammer, som al-
le beboere følger. 
 

Carlsro er underlagt 
lokalplan 56 
Designmanualen er resultatet af en 
lang forhandling med Rødovre Kom-
mune om Carlsro. Carlsro er under-
lagt lokalplan 56, hvilket betyder, at 
vi ikke selv kan bestemme præcist 
hvordan vi gerne vil have at vores 
haver ser ud. Her ønsker Rødovre 
Kommune f.eks. ”at forhaverne op-
retholdes som åbne forhaver evt. 
med lav beplantning, som forstær-
ker havekarakteren i bebyggel-
sen” (uddrag af Rødovre Kommunes 
anbefalinger). Bestyrelsen er klar 
over, at mange beboere f.eks. øn-
sker at plante hæk ud til sti, og be-
styrelsen har med års mellemrum 
ansøgt om dette, men desværre 
uden positiv tilbagemelding fra 
kommunen. Dette betyder også, at 
vi godt på afdelingsmødet kan be-

Haver 



5 

 

Haver 

slutte nye regler for vores haver, 
som f.eks. hæk og havelåger ud 
mod sti, men at disse nye regler ik-
ke kan blive tilladt før kommunen 
har godkendt dette.   
 

Havebrevene - Skal  
alting laves om? 
NEJ, kun hvad der i forvejen ikke er 
tilladt efter det gamle havekatalog 
af 1994/82 og designmanualen af 
2014. Det betyder, at en beboer 
med et brunt skur ikke skal male 
sit skur sort nu. Det vil blive malet 
på afdelingens bekostning i forbin-
delse med fraflytning fra lejemålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen har efter designmanu-
alens vedtagelse foretaget en ha-
verunde for at sætte gang i en op-
rydning efter mange år. Rigtig man-
ge beboere har i den forbindelse 
fået et havebrev. Alle uregelmæssi-
ge forhold er blevet noteret, og be-
styrelsen vil i den kommende tid 
gennemgå alle disse.  
 
Det er vigtigt at pointere, at alle 
skriftlige godkendelser selvfølgelig 
stadig gælder.  
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Haver 
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På opfordring fra bestyrelsen, er der 
her en kort redegørelse omkring de 
muligheder, som foreligger i forbin-
delse med istandsættelse ved fra-
flytning, af Frank Østergård. 
 

Når der er en flytning i Carlsro, er 
der flere hensyn at tage: 
 

 Loven/reglerne skal overholdes. 
 

 Fraflytter skal kun betale for sin 
andel af normal istandsættel-
sen af lofter og vægge (frafalder 
efter 100 måneder), samt den 
del af istandsættelsen, som 
skyldes fejlagtig brug eller hær-
værk.  

 

 Indflytter skal flytte ind i en bo-
lig, som er istandsat efter ejen-
dommens regler. 

 
De gældende regler er beskrevet i 
hhv. Vedligeholdelses reglement og 
Vedligeholdelses standard. Begge 
gældende for afdeling Carlsro.  
 
Reglementet er det overordnede re-
gelsæt, mens standarden er en de-
taljeret oversigt over hvad Carlsro 
har besluttet mht. farvevalg, gulvty-
per, krav til overflader osv. osv. 

 
 

Carlsro har valgt et reglement der 
hedder:  
 

A. Istandsættelse med NI beløb 

Det er den ordning i kender, hvor 
man som indflytter selv skal sørge 
for tapetsering/maling af lofter og 
vægge. Til udførelse af dette arbej-
de er der et beløb til rådighed. 
 

Fordele ved denne ordning:  
 Man er selv herre over hvilken 

type tapet der opsættes og hvil-
ken farve maling der benyttes. 
 

 Man er selv herre over hvornår 
man ønsker at istandsætte. 

 

Ulemper ved denne ordning: 
 Lejemålet er ikke klar til indflyt-

ning når nøgler modtages. Det 
betyder enten, at man udsky-
der indflytning mens der 
istandsættes. (herved er der 
dobbelt husleje i perioden), el-
ler, at man flytter ind, og der-
ved bor i boligen, mens der 
istandsættes (heraf følger en 
del rod, støv, besvær osv.). 

 
 
 
 

Faktisk istandsættelse 
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 Flytter man før der er gået 100 
måneder (8,4 år), vil fraflytters 
andel af istandsættelsen af 
lofter og vægge, være betyde-
ligt dyrere end ved ordningen 
med faktisk istandsættelse 
 
Ordningen er økonomisk dyr for 
afdelingen. 
 

 
Der findes et alternativ til denne 
ordning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktisk istandsættelse 

Ved denne ordning er boligen fær-
dig istandsat, når indflytter får nøg-
lerne. 
 
Fordele ved denne ordning: 
- Der er ikke dobbelt husleje, eller 
byggerod i forbindelse med indflyt-
ning. 
 
- Malerarbejdet er udført af en ud-
dannet maler, og derved medfølger 
en garanti for, at arbejdet er udført 
professionelt. 
 
- Flytter man før der er gået 100 
måneder (8,4 år), vil fraflytters an-
del af istandsættelsen af lofter og 
vægge, være betydeligt billigere end 
ved ordningen med NI-beløb. 

 

- Afdelingen vil spare en hel del pen-
ge ved denne ordning. 
 
Ulemper ved denne ordning: 
 
-Indflytter kan ikke selv vælge tapet 
og farve. 

 
Ejendomsleder 
Frank Østergård 

 

Faktisk istandsættelse 
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Vidste du at... 

- du for enden af Langhuset kan parkere din kassevogn/små 
lastbiler, under 3500 kg.  

Der er god plads. 

 
- du på hjemmesiden:   

www.carlsro.dk/ejendomskontoret/parkeringstilladelse.aspx 
kan finde forklaring og link til registrering af din bil, hvis den er 

indregistreret til en beboer i Carlsro.  
Så kan du parkere, hvor du vil i  

Carlsro og skal ikke tænke på P-billet.  
Det gælder alle beboere i Carlsro. 
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DABs ansvarsforsikring  
DAB har tegnet fælles an-
svarsforsikring, der gør 
det lettere og mere trygt 
at være frivillig 
Frivillige, i boligselskaber og -
afdelinger administreret af DAB, gør 
hver dag en stor forskel for fælles-
skabet og livet i boligafdelingerne. 
DAB har sikret, at alle de frivillige er 
dækket af en fælles ansvarsforsik-
ring hos Codan under deres frivilli-
ge arbejde. Forsikringen trådte i 
kraft den 1. januar 2018 og dækker 
på samme måde som en personlig 
ansvarsforsikring. Det vil sige, at 
hvis du for eksempel står på en sti-
ge, der vælter og rammer en an-
den, så dække forsikringen en even-
tuel skade. 
 
”Det frivillige arbejde i boligafdelin-
gerne er vigtigt, og vi gør det på 
den her måde nemmere og mere 
trygt at være frivillig. Vi har tegnet 
forsikringen for at støtte op om det 
frivillige arbejde, der styrker fælles-
skab og sammenhold i boligafdelin-
gerne. Vi ved, at det er sundt at 
komme hinanden ved, og det vil vi 
gerne bidrage til”, fortæller Niels 
Olesen, adm. Direktør i DAB. 

Nu er alle sikret 
DAB har desuden indgået aftale 
med Codan om, at afdelingernes  
arbejdsskadeforsikringer, som er 
tegnet i Codan, også per 1. januar 
2018 dækker frivilligt arbejde mod 
en beskeden merpris. Hvis man for-
volder skade på sig selv under ar-
bejde i boligafdelings interesse, vil 
afdelingens arbejdsskadeforsikring 
dække eventuelle erstatningskrav 
efter arbejdsskadelovens regler. Er 
arrangementet af privat karakter, vil 
det være ens egne private fritids-/
ulykkesforsikring, der dækker, 
  

Har du spørgsmål? 
Så er du velkommen til at kontakte 
Dorte Søegaard-Larsen, regnskabs- 
chef i DAB, på tlf. 7732 0155 eller 
dsl@dabbolig.dk 
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Carlsro Rejseklub 

Carlrso Rejseklub  
Vi arrangerer busture fra 1 til 4-5 dage i både Danmark og i udlandet.  
Vi kører altid i  moderne luksus busser. På turene serverer vi kolde og  
varme drikke til små priser. 1-dags turene er uden mad, ud over hvad der 
er annonceret.  Rejser fra 2-5 dage er altid med halv pension, morgen-
mad og aftensmad. 
 

Ud over rejser har vi også andre arrangementer bl.a. fælles spisninger i 
Klubhuset, den sidste torsdag i måneden. Det bliver altid annonceret i 
vores månedsbrev, som vi udsender til medlemmerne, ligeledes afholder 
vi også enkelte frokoster med. ”alt godt fra havet”.  
Mad-arrangementerne koster 50,00 kr. - og man skal tilmelde sig  i  
telefontiden, som også bekendtgøres i månedsbrevet.  
Der kan købes øl, vand og vin til spisningerne, selvfølgelig til små priser. 
 

Kontingentet i 2018 er 75,00 kr. For 2019 bliver det 100,00 kr. pr år. 
 

Kontakt for medlemskab 
Formand Palle Aarfelt 2365 7399 eller 
Kasserer Jytte Parbst 2287 3041. 

Ballebjerg på 
Samsø. 
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Creative Club Carlsro 

Vi har fået en fin opstart på Creative Clubben og pænt mange er mødt 
op, og det er dejligt. Men der er plads til flere og alle er velkommen. 
Vi har lavet smykker af cykel-slanger, decopage, collager m.m. 
Ikke mindst er der godt gang i strikketøjet, mundtøjet og dejlig hygge 
over en kaffetår.  
Vi mødes hver onsdag kl. 13.30 -16.30 i Klubhuset ved siden af vaskeriet. 
Kik forbi til et uforpligtende besøg. Vi glæder os til at se dig! 
 

Hilsen Joan og Hanne 
joanDeciderius@gmail.com 
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Carlsros Billard 

Vi er en klub for Carlsros beboere, der har lyst til at spille billard i vores 
gode lokaler i Langhusets kælder. 
Der er plads til såvel begyndere som øvede spillere. Køer kan lånes i klub-
ben. Der spilles mest ”skomager” og i baren bydes på gratis kaffe samt 
billigt vand/øl. 
Vi holder åbent tirsdag og torsdag kl. 18.00-22.45 samt efter behov  
søndag kl. 13-18. 
 

I 2018 planlægges en række aktiviteter: 
 

 deltagelse i årsturnering med andre rødovreklubber, hvor vi får lejlig-
hed til at møde  rødovreborgere  og spillesteder 

 

 cupturnering for rødovreklubber en lørdag i efteråret (morgenmad 
og frokost) 

 

 løbende uhøjtidelig klubmester turnering, alt efter lyst 
 

 sommertur med overnatning til kro på Sjælland  
 

 Julefrokost med det hele samt julespil. 
 

Du er altid velkommen til at besøge os for at se om vi er noget for dig. 
 

Får du lyst til at blive medlem er kontingentet 30 kr. pr måned. 
 

Vi kan kontaktes som følger:  
Formand Tommy: tlf 2891 8095 eller kasserer Claus: tlf 2310 9950. 
CBK, Langhuset, Tårnvej 273 kælder, indgang nordlige gavl kældertrappe. 
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Klubberne i Carlsro 
CARLSRO MOTOR CLUB 

 

Kontortider 
Første torsdag i hver måned 

kl. 17 til 19. 
Ferie lukket i juli og august  

måned. 
Klub telefon 4032 2602 aflyttes mindst én gang om  

måneden. 
 

Akuttelefon 2173 9877 eller 
6064 8231. 

 

Vi holder til bagved Langhuset ud mod Tårnvej. 
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Klubberne i Carlsro 
Motion & Samvær 
Vi er en relativ ny forening i  
Carlsro som startede i 2016. 
 

Det koster ikke noget at deltage i 
motionen, vi opkræver ikke kontin-
gent. Økonomien klarer vi ved at 
søge fonde, foruden at vi søger §18 
og §79. 
 

Vi motionerer hver torsdag i klub-
huset fra kl. 9.30 - ca. kl. 11.00, 
hvor vi starter med en gang op-
varmning, herefter går det løs med 
forskellige gode øvelser til  
ca. kl. 11.00. 
Så er der dækket kaffebord med 
småkager. 
Anette er fast instruktør på holdet, i 
tilfælde af fravær, er Knud 
back-up, på den måde kan vi  
næsten undgå aflysninger. 
For tiden er vi ca. 17 - 20 deltagere, 
- men der er plads til flere. 
 
 

På foreningens vegne 
Formand Kirsten Torp 
 
kirstentorphansen@gmail.com 
 

 

 

Racerbaneklubben i 
Carlsro  
Vi har en racerbane på 13 kvadrat-
meter i vores klublokale, der ligger i 
Langhusets kælder. Banen er både 
teknisk med sving og chikaner, og 
har en langside, hvor man rigtig kan 
få fart på.  
 
Vores klub består mest af børnefa-
milier fra Carlsro. Vi aftaler fra gang 
til gang, hvornår vi kører løb og 
konkurrencer, så vi har ikke en fast 
ugentlig åbningsdag.    
 
Klubbens formål er at have det 
sjovt sammen i et børnevenligt fæl-
leskab, hvor både børn og voksne 
fra Carlsro er velkomne til at afprø-
ve deres evner på racerbanen. 
 
Er du interesseret, kan du kontakte 
formand Carsten Bøhrk på telefon 
5190 6214. 

mailto:kirstentorphansen@gmail.com
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Carlsro Bike Club 

Vi starter op ved påsketid på 
Landevej igen. Vores klubhus ligger 
på Bjødstrupvej ved Vaskeriet. 
 
Vi kører:    Mandag kl. 16.45 
                   Onsdag   kl. 16.45   
                   eller efter aftale. 
           
Ring til formand John Mikkelsen på 
tlf. 2165 9955. 
 

All-Star Bandet 

Vi er under opstart, så vil du spille 
musik eller synge er du velkommen 
til at kontakte Søren på tlf.  
23 90 91 92. Vores spilledag er 
fastsat til tirsdag kl. 19.00. Ses vi? 
 

 

 
 
 

Bridgeklubben Carlsros 
ældste Klub 
 

Gennem mere end 65 år er der ble-
vet spillet bridge i Carlsro, og vi gør 
det stadig med stor glæde en gang 
om ugen i klubhuset som afdelings-
bestyrelsen venligt stiller til rådig-
hed. 
 

En klub, der er kommet op i senior-
alderen, kræver også ny medlemstil-
gang og derfor efterlyser vi nye 
medlemmer, der har lyst til at spille 
bridge også selv om du ikke er en 
øvet bridge spiller. 
 

Vi spiller hver mandag i klubhuset 
klokken 13.30 til klokken ca. 17 og i 
pausen er der gratis kaffe, som af-
delingsbestyrelsen venligt stiller til 
rådighed og der er ligeledes gratis  
kage. 
 

Klubben afholder en forårsfest med 
lidt mad og vi har lidt ekstra hygge 
omkring julen. Har du lyst til at spil-
le bridge, så kontakt Kirsten Olesen 
på telefon 2241 7572. 
 
Vi starter op den første mandag i 
september og forinden ønsker vi  
alle i Carlsro en glædelig sommer 
med sol og varme.  
 

Klubberne i Carlsro 
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Klubben administrerer badminton- 
banerne i Carlsrohallen mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 
10.00 – 23.00  
Banefordeling 
Der er stadig ledige baner i Carlsro-
hallen.  
Især i tidsrummet mellem 10.00-
17.00 er der god mulighed for at 
spille.  
Så der skulle være rig mulighed for 
både folk med aftenarbejde, pensio-
nister, skolesøgende unge samt stu-
derende for at få god motion i bad-
minton. 
Der er også stadig ledige baner i 
aftentimerne. 
Hvis man ønsker at spille på en ba-
ne i en eller to timer, så skal man 
kontakte klubbens formand eller 
kasserer. Se sidst i artiklen. 
En sæson løber fra 01.08.2018-
31.05.2019. 
 
Man kan se banefordelingen på 
www.bccarlsro.dk 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2018 
Klubbens har afholdt general-
forsamling den 17. april 2018.  
Det er på generalforsamlingen, at 
man vedtager eventuelle prisstig-
ninger på banelejen ud over de 
sædvanlige valg til bestyrelsen mv. 
Vi har i år været nødsaget til at ju-
stere banelejen en smule for at få 
balance i økonomien. 
Priserne er angivet på baneover-
sigten. 
Det er også på generalfor-
samlingen, at man fortsat reserve-
rer sin banetid til næste sæson. 
 
Nøglekort 
Vi har nu udleveret nye nøglekort til 
alle spillere. 
Nøglekortet benyttes i stedet for 
nøgle til indgangsdøren. 
Nøglekortet er nummereret og er 
ved første udlevering gratis. 
Hvis man taber sit nøglekort, skal 
man betale 100 kr. for at få udstedt 
et nyt.  
Nøglekortet administreres af bolig-
foreningens administration. 
 

Badminton Clubben Carlsro 

http://www.bccarlsro.dk


18 

 

Badminton Clubben Carlsro 
Data på klubbens  
medlemmer 

En ny lov om data opbevaring på 
eksempelvis medlemmer af for-
eninger træder i kraft 24.05.2018. 
Klubben har bestemt, at man ikke 
opbevarer personfølsomme oplys-
ninger om de enkelte medlemmer. 
(eks. Personnummer mv.) 
 
Vi vil slette data på personen i klub-
bens register snarest efter udmel-
ding. Desuden vil alle øvrige data 
omkring et tidligere medlem blive 
slettet senest efter 3 år (sidste back
-up dato). 
Detaljeret data politik vil fremgå af 
opslag på hjemmesiden efter gene-
ralforsamlingen i april måned. 
 

Flere motionister i  
dagtimerne 

Man kan på baneoversigten se, at 
der er masser af plads i dagtimerne 
på alle dage. 
Vi opfordrer derfor til, at man fin-
der andre interesserede og starter 
op i den nye sæson. 
Hvis man mangler en eller flere del-
tagere, så er klubben behjælpelig 
med at finde spillere, som står på 
venteliste, og som har  
 

har tilsvarende niveau på badmin-
tonbanen. 
Tilmelding og kontakt i klubben 
sker til:  
 
Formand Kurt Mehlsen  
Tlf. 4038 6493  
kurt.mehlsen@post.tele.dk  
 
Kasserer Richard Dodsworth  
Tlf. +46 723 233 755  
Richard@dodsworth.se  
 
Håber vi ses i  

Badminton Clubben Carlsro  

i den nye sæson som starter  

1. august 2018. 

 

 

mailto:kurt.mehlsen@post.tele.dk
mailto:Richard@dodsworth.se


19 

 

Badminton Clubben Carlsro 

 
 



20 

 

Vinderen af sidste 
konkurrence 
Her ses den glade vinder af sidste  
konkurrence, Grethe Pedersen. 
 
Afdelingsbestyrelsen ønsker  
vinderen tillykke med gavekortet 
til Candy Fresh. 
 
 

 
 

God sommer til alle 
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle 
beboere i Carlsro en god sommer 
med masser af sol og varme. 
Vores sidste møde før sommer-
ferien er torsdag den 31. maj, og 
bestyrelsen mødes igen efter 
sommerferien torsdag den 30. 
august.  
 
Du kan altid kontakte 
bestyrelsen på mail  
bestyrelsen@carlsro.dk 
 

 
 
 

 
 

Konkurrence 
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Fastelavn i Carlsro 
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Fastelavn i Carlsro 



23 

 

Information 

Nyt fra Ejendoms-
kontoret 

Ejendomskontoret fraråder beboer-
ne, at bekæmpe ukrudt ved bræn-
ding. 
Vi har d. 18. april haft en (heldigvis) 
mindre brand i et rækkehus. 
Heldigvis skete der kun materiel 
skade. 
 
Sidste år var ukrudtsbranding årsag 
til 286 brande i hele Danmark, hvor 
brandvæsnet blev tilkaldt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomskontorets og 
afdelingsbestyrelsens  
åbningstider i sommer-
periode 
 

Ejendomskontoret har nedsat  
åbningstid i juli måned. Der er kun 
åbent mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag fra klokken 08.00-10.00  
både for personlige henvendelser 
og via telefon. 
Du kan også sende en mail til os på 
carlsro@dabbolig.dk 
 
Der er åbent  om eftermiddagen 
den 26. juli fra kl. 15.30 ti kl. 17.30. 
 
Afdelingsbestyrelsen holder lukket 
fra uge 28 til 31 og åbner igen  
mandag den 6. august. 
Du kan også sende en mail til besty-
relsen på bestyrelsen@carlsro.dk 
  
VAGTHAVENDE kontaktes uden for 
kontortiden på tlf. 40 45 31 63. 
 

 

 

Aktiviteter i Carlsro 
 

Julefesten for voksne afholdes  
lørdag den 17. november og  
børnejulen afholdes søndag den  
18. november 2018. 



24 

 

 
 

Damefrisør Tårnvej 205 Tlf. 36 70 57 75 
 
Alt i mad Tårnvej 207 Tlf. 36 70 33 05  
     
Let Køb Tårnvej 209 Tlf. 36 70 34 01 
 
Bager Tårnvej 213 Tlf. 36 70 49 87 
 
Nuova Italia Tårnvej 215 Tlf. 36 72 81 29 
 
Tandlægerne Tårnvej 219 Tlf. 36 70 31 67 
 
Herrefrisør Tårnvej 219-1 Tlf. 36 70 34 32 
 
Fodklinik Tårnvej 219-1 Tlf. 36 70 41 14 
 
Carlsro Massage Klinik Tårnvej 219-1 Tlf. 22 70 16 18 
 
Arbejdernes Landsbank Tårnvej 221 Tlf. 38 48 30 29 
 
Fri Bike Shop Tårnvej 229 Tlf. 36 70 23 13 
 
Carlsro El-center Tårnvej 233 Tlf. 36 70 57 12 
 
Wanna Shine Skønhedsk. Tårnvej 237 Tlf.  36 70 42 00 
 
Candy Fresh Tårnvej 239 Tlf. 42 15 35 32 
 
Stof 2000 Tårnvej 241 Tlf. 36 41 24 11 

 
 
 

Butikker i Carlsro 


