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Velkommen ved formanden 
Det er en stor arv at overtage at være formand for afdelingsbestyrelsen i Carlsro. 
Og denne vil jeg love at varetage med ære og respekt for afdelingen vi alle bor i og 
dens historie, men samtidigt tænke på, at der også er sket meget i løbet af de 66 
år, og dermed trænger bebyggelsen nogle steder til at blive fornyet. Vi skal ikke gå i 
stå i Carlsro, men altid huske vores historie. 

Derudover har jeg en bestyrelse med mig, så vi sammen kan skabe den bedst mu-
lige bebyggelse, for beboerne i Carlsro, også i årene fremover. Dette bl.a. med en 
måske kommende Helhedsplan, som beboerne vil høre meget mere om, når der er 
noget mere konkret at fortælle. 

Fremadrettet ønsker jeg også mere beboerinvolvering, og i den kommende tid vil 
der komme indbydelser til forskellige arrangementer. Så følg med i postkassen og 
mød op. 

Jeg flyttede selv til Carlsro i 1995, lige ovre fra Kamstrupvej. Jeg startede i Langhu-
set med min mor, den tidligere formand i Carlsro, Jette Møller. Herefter i egen lejlig-
hed i Langhuset, for så at flytte til et rækkehus på Lucernevej i 2005. 

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2011, hvor jeg blev valgt ind som suppleant og 
som afdelingsbestyrelsesmedlem i 2012, som næstformand i 2014 for til sidst at bli-
ve valgt som formand den 16. maj 2018. 

Til slut vil jeg opfordre alle beboere til at komme med gode input og ideer, så vi kan 
arbejde videre med disse i bestyrelsen. Det kan I gøre ved at skrive til bestyrelsen 
på bestyrelsen@carlsro.dk og evt. følge med på vores hjemmeside www.carlsro.dk, 
hvor bestyrelsen vil bestræbe sig på, at den altid er opdateret. Samtidigt vil besty-
relsen bruge elektroniske Nyhedsbreve fremover, så man kan være opdateret lidt 
hurtigere end vi kan udgive vores beboerblade.  
Så tilmeld dig Nyhedsbrev på hjemmesiden. 
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Forgiftning af træer! 

I foråret så vores blå mænd at 3 af Carlsros lindetræer så meget mærkelige ud, og 

meddelte det til Ejendomskontoret. Carlros grønne konsulent, fra DAB, blev tilkaldt 

for at tilse træerne.  

Konsulenten kunne ikke lige se, hvad årsagen var til misvæksten og tilkaldte et 

professionelt firma, som satte en undersøgelse i gang. Var der mon sygdom i vo-

res lindetræer? Det viste sig, at træerne ikke var syge. Undersøgelsen viste der-

imod, at vores flotte store træer var blevet forgiftede. Træerne var døde stille og 

langsomt.  

De ødelagte træer var ca. 14 meter høje. 

Da træerne er nævnt i Lokalplanen, blev Rødovre Kommune hurtigt kontaktet for 

at få tilladelse til at fælde træerne. Hvis træerne væltede under en storm, var der 

stor risiko for skade på omkringliggende huse. 

Afdelingen har nu en ekstra regning, som skal sendes videre til ”gerningsmanden”. 

Vores afdeling har nu denne ekstra udgift på ca. 180.000 kr. for 3 træer, opgrav-

ning af rødder, forberedelse af plantehuller, udlægning af kører-plader og kran til 

placering af de nye træerne.  

Sagen er meldt til Politiet. 

 

Har du informationer i sagen, hører vi meget gerne fra dig, send en mail til 

bestyrelsen@carlsro.dk  

mailto:bestyrelsen@carlsro.dk
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Plantning af de nye træer - et stort arbejde 
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Carlsro har 4 hjertestartere 

Carlsro har 4 hjertestartere, som alle er monteret, så de er offentligt tilgængelige. 

De er monteret på følgende adresser: 

 Korsdalsvej 49, på gavlen.   

 Ved indgangsdøren til Carlsro hallen. 

 Ved indgangsdøren til ejendomskontoret. 

 Ved elevatorerne på Tårnvej 243-3 sal. 

To gange i perioden fra januar til oktober 2018, har vores hjertestartere  

været i brug. Du kan se vores hjertestartere på siden hjertestarter.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotter i Carlsro 

Historien om rotter i Carlsro fortsætter. Strategien fra 2016 har den ønskede effekt. 

Monteringen af rottestop i alle skelbrønde mellem Carlsro og det offentlige system 

har nedsat antallet af rottesager i rækkehusene. 

Til gengæld blev Langhuset udsat for en del rottesager i sommeren 2018.  

Der blev konstateret rotter på altanerne, som skyldtes opbevaring af mad på  

altanerne. Vi har derfor sikret Langhusets facade mod vest med perforeret metal-

plade, så der ikke længere er adgang ind bag ved facadepladerne. 

Anmeldelser af rotter skal ske til Rødovre Kommune på 3637 7000 eller rk@rk.dk 
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Overdækningen på Langhusets vest side 

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af Carlsro, er det nu blevet tid til 

udskiftning af overdækningen af haverne på vestsiden af langhuset. 

Det bliver en gennemgående udskiftning, hvor både træværk, tag og tagrender  

udskiftes. Det nuværende plastik tag ændres til et 10 mm. tykt lamineret og hær-

det glastag med en mat film, som vil skærme af for skarp sol. 

Samtidigt får vi de mange individuelle afslutninger på haverne, sporet ind til en 

mere ensartet afslutning, som respekterer lokalplanen og tankerne i Design 

manualen. Arbejdet forventes afsluttet inden jul. 
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Sommeren 2018 og Konkurrence 

Sommeren 2018 var særdeles tør. Det betød, at græsset ikke groede!  

Alt blev gult/brunt og lignede en afrikansk savanne (se foto). 

Afdelingen sparede en del timer, da der ikke skulle klippes græs. 

Til gengæld måtte vi vande en hel del. Alle nyplantede træer skal have vand 

hver uge de første 2 år, så de grønne vandingsposer var i brug. 

Der er enkelte planter i bedene, der ikke 

overlevede.  

 

De genplantes i oktober/november måned.  

 

 

 

Deltag i Beboerbladets konkurrence ved at svare på spørgsmålet. 

 

Spørgsmål: Hvor meget kostede det, at genplante de nye træer? 

(Sæt X). 

150.000 kr.___________ 

170.000 kr.___________   

180.000 kr.___________ 

Navn:________________________ 

Adresse:______________________ 

Tlf./mail______________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

Du kan aflevere dit svar i Ejendomskontorets postkasse Att. Carina  

senest den 7. januar 2019. Præmien er et gavekort til Rødovre Centrum. 

 

Bemærk! Medarbejdere og deres nærmeste familie med tilknytning  

til Carlsro kan ikke deltage i konkurrencen. 
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Fotos fra voksenjul 17. november 2018 
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Fotos fra børnejul 18. november 2018 
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Fotos fra børnejul 18. november 2018 
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Nyt bestyrelsesmedlem 

Mit navn er Alex Thaysen-Jensen, og jeg er 30 år. 

Jeg kom til Langhuset for ca. 8 år siden i min første lejlighed, siden da  

har jeg holdt fast i Carlsro. 

Til hverdag arbejder jeg med IT indenfor det kommunale samt bijobber med  

et mobildiskotek, hvor jeg er DJ. 

Jeg gik ind i bestyrelsen ved sidste års møde, da jeg syntes bestyrelsesarbejdet 

er spændende, og jeg har også erfaringen med bestyrelsesarbejde 

fra Carlsro Motor Club. 

Jeg er i udvalget for hjemmesiden og arbejdsgruppen for optimering af anlæg i 

Carlsrohallen samt arbejdsgruppen for vejsikkerhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivilligdag  
Her ses repræsentanter for  

Carlsro Bridge Klub og Creative 

Club Carlsro. 

DABs Frivilligdag foregik hos 

AFUK og var en dag med spæn-

dende foredrag, underholdning og 

snak med andre frivillige.  

De to klubber opfordrer andre 

klubber i Carlsro til at deltage i  

arrangementet til næste år, så  

flere klubber er repræsenteret.  

Carlsro kan prale af, at have hele 

14 klubber.   

http://www.surf-it.dk/wp-content/uploads/2015/09/alex.jpg
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Vejbump ved Langhuset 

Bestyrelsen blev, ved afdelingsmødet i maj 2017, bedt om at se på muligheden for 

en hastighedsregulerende foranstaltning langs Langhuset. 

Efter nærmere undersøgelser af mulighederne, kom bestyrelsen frem til løsningen 

med 2 bump, der nu er blevet etableret. 

Det er vores håb, at vi med disse bump kan få sat hastigheden ned langs Langhu-

set, så alle, børn som voksne, får en større sikkerhed ved at færdes og krydse  

vejen langs Langhuset. 

Opråb til beboerne i Langhuset 

Der er rigtig mange af beboeren i Langhuset, der stiller ting og sager på  

svalegangene.  

Nogle for at ”holde loppemarked” andre fordi det skal smides ud. 

Det er ikke tilladt at have noget stående på svalegangen.  

Dels ser det ikke pænt ud, og dels så bliver svalegangen brugt, som  

brandvej i tilfælde af brand. 

Så derfor skal vi venligst bede jer holde alle ting inde i lejemålet. 

Ejendomskontoret. 
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Grøn gennemgang 

Bestyrelsen deltog I grøn gennemgang 23. oktober 2018 sammen med ejendoms-

leder Frank Østergaard og Landskabsarkitekt Marianne Alsing fra DAB. 

Fra referatet: ”I år har bestyrelsen ønsket, at vi holder os til få udvalgte emner, 

som kan gennemføres i løbet af næste år, fremfor at lægge store uoverskuelige 

planer. 

Formanden har foreslået, at nogle af græsplænerne omlægges til blomstereng, 

hvilket passer fint med den tendens, der er i samfundet om at indføre mere natur i 

byerne. Og man må sige, at der ikke er hverken meget naturværdi eller variation i 

de store klippede græsplæner. Desuden sparer den mere eksitensive drift nogle 

timer til klipning”. 

Bestyrelsen har valgt at prøve ideen i udvalgte områder over de næste 2 år, og 

herefter bliver der evalueret, om Carlsro vil gå den vej. 

Som den opmærksomme beboer nok har set, bliver amfiteatret ikke klippet, den 

henstår med langt græs. Der vil blive lavet bælter langs vejene, i græsset, med  

vilde blomster og firkanter, andre steder, med uklippet græs.  

Ja, så kan vi bare håbe, at vi ser flere insekter og bier fremover. 

Der vil også blive lavet et forsøg med LAR, lokal afledning af regnvand, i området. 

Ved en af parkeringspladserne vil Carlsro forsøge med en lang lav grøft til afvan-

ding af området.  

 

Grøften beplantes med vilde blomster. 
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Åbningstider mellem jul og nytår 

Juletider på ejendomskontoret 

Kontoret har lukket mandag, tirsdag og onsdag d. 22., 23. og 24.  

december. 

Torsdag og fredag d. 27. og 28. december er der åbent: 

Personlig henvendelse fra kl. 8.00 – 10.00 

Telefontid fra kl. 10.00 – 12.00. 

Der er ikke aftenåbent torsdag d. 27. december fra kl. 15.30 – 17.30 

VAGTHAVENDE kontaktes uden for kontortiden på tlf. 4045 3163. 

Du kan også sende en mail til carlsro@dabbolig.dk 

 

Juletider på bestyrelseskontoret  

Kontoret har lukket fra torsdag den 20. december. 

Kontoret åbner igen torsdag den 3. januar 2019. 

Du er velkommen til at sende en mail til bestyrelsen@carlsro.dk 

 

God jul og godt nytår til alle beboere i Carlsro! 

 

Aktiviteter i Carlsro 2019 

Januar 2019 - Åbent Hus for børn og forældre -  

input omkring legepladser/multibane 

15. januar - møde med alle klubformænd i Carlsro 

  3. marts Fastelavn i Carlsrohallen 

  6. marts gratis kursus i Carlsrohallen - Bo Brandsikkert 

  8. maj afdelingsmøde i Carlsrohallen 

16. november jul for voksne 

17. november jul for børn 

 



Butikker i Carlsro 

Damefrisør  Tårnvej 205         Tlf. 3670 5775 

Alt i mad         Tårnvej 207         Tlf. 3670 3305 

Let Køb          Tårnvej 209         Tlf. 3670 3401 

Bager           Tårnvej 213         Tlf. 3670 4987 

Nuova Italia        Tårnvej 215         Tlf. 3672 8129 

Tandlægerne       Tårnvej 219         Tlf. 3670 3167 

Herrefrisør        Tårnvej 219-1        Tlf. 3670 3424 

Fodklinik         Tårnvej 219-1        Tlf. 3670 4114 

Carlsro Massage Klinik  Tårnvej 219-1        Tlf. 2270 1618 

Arbejdernes Landsbank  Tårnvej 221         Tlf. 3848 3029 

Fri Bike Shop       Tårnvej 229         Tlf. 3670 2313 

Carlsro El-Center     Tårnvej 233         Tlf. 3670 5712 

Wanna Shine Skønhed  Tårnvej 237         Tlf. 3670 4200 

Candy Fresh       Tårnvej 221         Tlf. 4215 3532 

Stof 2000         Tårnvej 241         Tlf. 3641 2411 

Klubber i Carlsro 

Carlsro Rejseklub      Palle Aarfelt        Tlf. 2365 7399 

Badminton Club. Carlsro  Kurt Mehlsen       Tlf. 4038 6493 

Pensionistklubben     Jytte Parbst        Tlf. 2287 3041 

Carlsro Bridge Klub     Kirsten Olesen      Tlf. 2241 7572 

Carlsro Motor Club     Bent Leo Hansen     Tlf. 2173 9877 

Carlsro Bike Club      John Mikkelsen      Tlf. 2165 9955 

Carlsro Billard Klub     Claus Bærentsen      Tlf. 2310 9950 

Carlsro Racerbaneklub   Carsten Børk       Tlf. 5190 6214 

Carlsro Beboerhus     Jytte Parbst        Tlf. 2287 3041
(kortklub & siddende gymnastik) 

Creative Club Carlsro    Joan Deciderius     Tlf. 2943 2321 

Motion- og Stolegymnastik Kirsten Torp       Tlf. 3641 4070 

All-Star Band        Søren Andersen     Tlf. 2390 9192 


