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Velkommen! 

Foråret kom tidligt, og vi har været i haven længe. Det er ikke som sidste 

år, hvor kulden blev ved til langt ind i april og mange blomster led en trang 

skæbne, da nattefrosten kom igen og igen. Sådan har foråret heldigvis ikke 

været i år. Det milde forår og vinter for den sags skyld kan vi også glæde 

os over igen, når varmeregnskabet gøres op. 

 

I dette nummer af Beboerbladet har vi valgt at fortælle om bestyrelsens 

arbejdet gennem det sidste år. Du kan læse om Designmanualen, som,  

bestyrelsen foreslår, erstatter det nuværende Havekatalog, forslag til hvor-

dan kommunens krav om affaldssortering kan løses i Carlsro, samt hvad 

det vil sige at fremtidssikre en boligafdeling. 

 

Du kan også læse et interview med vores nye ejendomsleder Dorte Tine og 

nyt fra klubberne. 

 

Vi ses til afdelingsmøde den 14. maj i Carlsrohallen. 
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Dorte er uddannet teknisk tegner i 

maskinbranchen, men efter at havde 

tegnet gearkasser og andre spæn-

dende ting i et par år, skiftede hun 

til byggebranchen. Dorte har lang 

erfaring indenfor bygge- og ejen-

domsadministration, bl.a. har hun 

været hos Kay Wilhelmsen, hvor 

hun har været med som teknisk as-

sistent på byggepladsen ved Illum, 

som havde en meget stor ombyg-

ning fra 1982 – 1988.  

 

Endvidere har Dorte været ejen-

domsinspektør i Jægersborggade på 

Nørrebro og på Vesterbro samt væ-

ret med som entrepriseleder på  

Tuborg Havn og Islands Brygge 

med bl.a. ombygning af 2 siloer til 

beboelse. 

 

Dorte kommer fra en stilling som 

entrepriseleder/ejendomsinspektør 

hos Finansiel Stabilitet A/S med  

ansvar for driften af ejendomme 

samt færdiggørelse og drift af byg-

gerier på Sjælland og nogle enkelte 

på Fyn og Jylland. 

 

Dorte har ikke altid villet være le-

der, men hun er en type der handler 

på de opgaver der møder hende, og 

som er god til at kommunikere,  

hvad hun forventer af andre. Kun-

derne/beboerne føler sig hørt, hvor-

for det faldt naturligt at vejen har 

ført til lederstillinger. 

 

Dorte bruger sin fritid i haven i 

Jyllinge og på lange cykelture. Dor-

te kan godt lide at lave dejlig mad, 

meget gerne a’la Jamie Oliver. 

Når Dorte ikke lige er i haven eller 

på job i Carlsro, står den på skiferie 

hver vinter - gerne til et nyt sted 

hvert år. Lige én tur går præcis til 

det samme sted, som det har været 

gennem de sidste 29 år, nemlig Li-

vigno i Nord Italien.  Så Carlsro 

Travel Club kan godt få et par fif, 

hvis de skal arrangere rejser til om-

rådet.  
 

 

 

 

 

 

Ny ejendomsleder pr. 1. februar 
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Stil op til bestyrelsen 

Er du det nye bestyrel-

sesmedlem? 
Kunne det være noget for dig?  

Bestyrelsen består af 9 medlem-

mer, som bliver valgt for 2 år ad 

gangen. Det er muligt via vores 

hjemmeside, www.carlsro.dk, at se 

hvem som sidder i den nuværende 

bestyrelse, bestyrelsens forret-

ningsorden, udvalg og igangværen-

de projekter.  

 

Det er desuden muligt at se refera-

ter af bestyrelsesmøder.  

 

Hvad laver man så som bestyrel-

sesmedlem? Bestyrelsen arbejder 

for, at Carlsro skal være et dejligt 

sted at bo og arbejde. Det er besty-

relsens ansvar at tage vare på afde-

lingens vedligeholdelse og økono-

mi samt implementere de forslag, 

som vedtages på afdelingsmødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har internt vedtaget et 

kodeks for bestyrelsesarbejdet, og 

derfor forventes det at nye besty-

relsesmedlemmer deltager i mini-

mum 75 procent af bestyrelsesmø-

derne og desuden indgår i to ud-

valg. Carlsro er en meget stor afde-

ling, og der er derfor behov for, at 

vi alle bidrager. Der er bestyrelses-

møde en gang om måneden fra  

cirka kl. 17.30 til 22-23 og derud-

over udvalgsarbejde, som aftales 

internt i udvalget. Så har du tid og 

lyst, kan du stille op på afdelings-

mødet den 14. maj. 
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Afdelingsmøde 

 

Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00 
Dørene er åbne fra kl. 18.30 

 

i Carlsrohallen, Borgmester Gustav Jensens Vej 15. 
 

 Med følgende dagsorden: 
 

1.    Velkomst og valg af dirigent. 
2.    Valg af stemmeudvalg. 
3.    Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 
4.    Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2014/2015, samt en kort orientering om  
      regnskabet for 2012/2013. 
5.   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
 

 A.  Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
 På valg er: Flemming Holm Mikkelsen (modtager genvalg) 
 Peter Lund Sørensen (modtager genvalg) 
 Niels-Erik Abcell (modtager genvalg)  
 og Jens Larsen (modtager genvalg). 
 
B.  Valg af et medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 
 

 C. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 
 
6.   Indkomne forslag.  

 
         7.   Eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet under punkt 6, skal være indleveret i skrift-
lig form på afdelingsbestyrelsens kontor i Servicebygningen, Borgmester Gustav Jensens Vej 
2, senest den 30. april 2014 kl. 12.00 (middag). Eventuelle indkomne forslag vil blive omdelt til 
beboerne senest den 7. maj 2013. 
 
   
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 

 
 
 
 

Bolette Jensen 
Formand 
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Designmanual 

Designmanual erstatter 

Havekataloget 
Som det fremgår af Beboerbladet 

fra maj 2013, har bestyrelsen taget 

initiativ til at opdatere det nuværen-

de havekatalog fra 1982/94, som in-

deholder beskrivelser af, hvad vi må 

bygge og hvilke farver vi må have i 

Carlsro. En del af reglerne i haveka-

taloget giver rigtig god mening, 

mens andre er håbløst forældede, fx 

foreskrives materialebeskrivelser på 

byggematerialer, der ikke længere 

er standardvarer, og nogle regler 

bliver slet ikke efterlevet. 

 

Bestyrelsens intention er at gøre 

reglerne tidssvarende og har i arbej-

det forsøgt at tilgodese mange af de 

ønsker beboerne har i dag, samtidig 

med at noget af Carlsros særpræg 

fremhæves. Det er farverne rød, 

hvid og sort samt de lige linjer. Det 

er bestyrelsens ønske, at Carlsro 

skal forblive som en lille oase, der 

udvikler sig med tiden, og hvor der 

er plads til, at beboerne kan sætte sit 

eget præg på boligen med plads til 

nytænkning. Det er imidlertid vig-

tigt, at udviklingen sker inden for 

nogle overordnede rammer, som al-

le beboere følger. Når vi bor så 

småt, som vi gør, kan Carlsro hur-

tigt komme til se rodet og klondike-

agtig ud, hvis der ikke er en vis grad 

af ensartethed.  

 

Mange regler for det samme 

Reglerne for hvad beboerne må lave 

fremgår i dag både af Ordensregle-

mentet, Råderetskataloget, Vedlige-

holdelsesreglementet, Vedligehol-

delsesstandarden samt det nuværen-

de havekatalog. Hvad der må laves 

af bygningsmæssige ændringer hø-

rer imidlertid ikke hjemme i et Or-

densreglement. Bestyrelsen vil der-

for benytte lejligheden til at foreta-

ge en generel opdatering af regler-

ne, og rydde op så tingene står de 

rigtige steder.  

 

På afdelingsmødet den 14. maj vil 

bestyrelsen derfor fremlægge for-

slag til justering af Råderetskatalo-

get og Ordensreglementet. Ændrin-

ger i forhold til de eksisterende reg-

ler vil først gælde fremover, hvis 

forslaget vedtages.  

 

Nyt navn 

Bestyrelsen benytter lejligheden til 

at omdøbe Havekataloget til 

”Designmanual”, da det er en mere 

præcis titel for indholdet. Design-

manualen består af de fleste af de 

nuværende regler, som er justeret og 
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Designmanual 

gjort tidssvarende. Designmanualen 

er rigt illustreret med perspektiv-

skitser samt nye plan- og snittegnin-

ger af vinduer, skure m.v. der fore-

skriver materialer, der er standard-

varer i de fleste byggemarkeder. 

 

Bestyrelsen ser den nye designma-

nual som en hjælp for beboerne, når 

de ønsker at lave små tilbygninger 

og andet på egen grund.  

 

Flere muligheder 

Som beboer har vi lyst til at sætte 

vores egne individuelle præg på vo-

res boliger indvendig som udven-

dig. Det hænger sammen med den 

tid, vi lever i, hvor tidsånden er in-

dividualisme. Der er en tendens til, 

at jo mere individuelt vi kan præge 

vores bolig, jo større ejerskabsfølel-

se vil vi få for boligen, også for en 

lejebolig. På den måde vil lejerne 

passe særdeles godt på boligen, 

hvilket i sidste ende vil komme hele 

afdelingen til gode. 

 

Forslaget til de nye regler lægger op 

til større frihed og fleksibilitet på en 

lang række områder. Der er bl.a. ta-

le om mulighed for 1) vindue i træ-

facaden, 2) ekstra facadevindue i 

husmuren, 3) variable og for nogle 

beboere større skure og drivhuse af-

hængig af havestørrelsen, – dog så-

ledes at det bliver muligt at købe et 

standarddrivhus, 4) terrasseover-

dækning i hele husets bredde, 5) 

mulighed for at placere cykelskur 

i baghaven i stedet for forhaven 

(kun endegavlhuse). 

 

Det foreslås også at mindre ting 

som fx markise kan opsættes uden 

tilladelse blot designmanualen over-

holdes. 

 

For at få et mere tidssvarende ud-

tryk i Carlsro, foreslås det at træ-

værket i baghaverne fremover ma-

les sort eller hvidt, dvs. at den brune 

farve udgår som valgmulighed. På 

den måde vil Carlsro med tiden få et 

mere roligt og elegant udtryk, som 

svarer til byggestilen i dag. 

 

Rødovre Kommune ændrer holdning 

Rødovre Kommune viser langt hen 

af vejen forståelse overfor ønsket 

om individuelle ønsker, under for-

udsætning af at det er inden for nog-

le overordnede givne rammer, der 

respekterer Carlsros særpræg. Kom-

munen giver endda udtryk for, at in-

dividuelle forhaver gør Carlsro le-

vende og spændende, hvor forhaver 

med et helt ensartet udtryk let kan 

virke dødt. 
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Designmanual 

Sent i processen ændrer Rødovre 

Kommune desværre opfattelse. Nu 

er det ensartetheden og de oprinde-

lige bygninger, der fokuseres på. På 

et tidspunkt går kommunen endda 

så langt, at de mener, at cykelskure-

ne generer det åbne indtryk i forha-

verne, som ønskes fremmet, og at 

højden i vindfangsdøren er for lav 

til at kommunen vil tillade flere dø-

re. Til sidst indser kommunen hel-

digvis, at med så små boliger, er vi 

nødt til at have mulighed for at op-

føre et cykelskur i forhaverne, da 

det i modsat fald hurtigt kan se me-

get rodet ud, og at vindfangsdøren 

ligeledes er, om end ikke en nød-

vendighed, så et meget stor plus for 

rækkehusene. 

 

Skal alting laves om 

Nej, kun hvad der i forvejen ikke er 

tilladt efter de gamle eller nye  

regler. 

 

Hvis afdelingsmødet godkender ju-

steringer af Råderetskataloget og 

herunder den nye designmanual vil 

reglerne gælde for nye projekter. 

Det betyder, at en beboer med et 

brunt skur ikke skal male sit skur 

sort nu. Det vil blive malet på afde-

lingens bekostning i forbindelse 

med fraflytning fra lejemålet.  

Omvendt vil et rødt skur, som ikke 

er tilladt i dag, heller ikke være til-

ladt efter de nye regler og skal der-

for males sort eller hvidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af Rødovre Kommu-

nes anbefalinger 
Det anbefales at forhaverne 

opretholdes som åbne forhaver 

evt. med lav beplantning, som 

forstærker havekarakteren i 

bebyggelsen. 

 

Det kan ikke anbefales at der 

etableres faste hegn i bebyg-

gelsen.  
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Kommunens affaldsplan 

Rødovre Kommunes ambitiøse plan 

om øget genanvendelse af affaldet 

har medført, at alle husstande i 

kommunen skal sortere deres affald 

i seks fraktioner (biologisk affald, 

glas, metal, papir, plast, og rest af-

fald). Ifølge kommunens plan gjaldt 

kravet om affaldssortering allerede 

fra maj 2013. Carlsro har imidlertid 

sammen med de øvrige almennytti-

ge boligafdelinger i kommunen fået 

udsættelse af tidsfristen, som nu er 

udløbet. 

 

Mange møder 

Carlsro er en af de sidste afdelinger 

i Rødovre Almennyttige Boligsel-

skab, der overgår til den nye af-

faldssortering. Det skyldes en lang-

strakt proces med mange møder 

med kommunen, hvor bestyrelsen 

kæmpede for at finde en løsning, 

som kommunen kan godkende og 

uden at Carlsro skal blive til en ren 

containerby og uden at beboerne 

skal gå alt for langt med affaldet. I 

Carlsro er der allerede mulighed for 

at sortere affaldet i op til 14 fraktio-

ner på de eksisterende container-

pladser, men det, mente kommunen 

ikke, var tilstrækkelig effektiv af-

faldssortering.  
 

Langhuset 

Rødovre Kommunes oprindelige 

forslag til affaldssortering i Langhu-

set var at etablere én central  

affaldsø med ca. 36 containere på 

bagsiden af Langhuset. Den løs-

ning, vurderede bestyrelsen, ikke er 

i beboernes interesse, da det først og 

fremmest vil medføre, at en stor del 

af det grønne areal langs haverne vil 

blive inddraget. Derudover vil en 

sådan løsning kræve, at mange be-

boere skal gå en lang vej og i en 

helt anden retning end den naturlige 

færden for at komme af med affal-

det. Med den løsning frygter besty-

relsen, at meget af affaldet vil blive 

smidt på gangene i stedet for at hav-

ne i en container. 

 

Kommunens næste forslag var tre 

affaldsøer ud for hver opgang ud 

mod Tårnvej. Ideen var umiddelbart 

mere realistisk end den første, men 

kommunen forslog at vi inddrog fle-

re af cykelstativerne og mente at af-

faldsbehovet i Langhuset svarede til 

ca. 50 containere. Det antal undrede 

bestyrelsen noget, og vi udbad os 

derfor et beregningsgrundlag, som 

vi imidlertid aldrig fik. I stedet re-

ducerede kommunen på det nødven-

dige antal containere. 
 

Affaldssorteringen står for døren 
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Rækkehusene 

Kommunes oprindelige krav var tre 

affaldscontainere ved hvert række-

hus. Det fandt bestyrelsen meget 

ødelæggende for Carlsros smukke 

ydre. Bestyrelsen argumenterede  

med, at det var en noget overdreven 

løsning, når det tages i betragtning 

at der er mange små rækkehuse med 

kun en eller to beboere. Det argu-

ment var kommunen slet ikke lyd-

hør over for. Bestyrelsen kæmpede 

længe for at kunne nøjes med én ny 

container med to rum til henholds-

vis bioaffald og restaffald. Men 

Rødovre Kommune insisterede på 

at plastaffald også skal sorteres tæt 

på boligen. En separat pose  

inden døre til plast kunne kommu-

nen ikke acceptere. Det viser sig, at 

årsagen til at Rødovre Kommune er 

så fokuseret på sortering af plastaf-

faldet hænger sammen med, at det 

netop er ved opgørelsen af denne 

affaldsfraktion, at succeskriteriet for 

affaldssorteringen måles. 

 

Et tredje forslag med op til 35 nye 

centrale affaldsøer, som vil lægge 

beslag på en stor del af de grønne 

områder og koste en formue, synes 

bestyrelsen var uacceptabel for 

Carlsros beboere. 

 

Bestyrelsens forslag til løsninger 

Bestyrelsen har som alternativ til 

kommunens forslag fundet frem til 

to løsninger, en for henholdsvis 

Langhuset og rækkehuse. Det er de 

to løsninger, som, bestyrelsen vur-

derer, er de mest acceptable for 

Carlsros beboere, som samtidig er 

de mindst grimme, som kræver 

mindst plads og som er de økono-

misk mest realistiske. Bestyrelsen 

har lagt vægt på, at beboerne ikke 

skal gå langt med affaldet, og at det 

skal kunne afleveres på beboernes 

naturlige færden ud af huset.  

 

Langhus:  

Her etableres tre centrale affaldsøer 

ud for de tre opgange ud mod Tårn-

vej, hvor samtlige seks affaldsfrak-

tioner kan afleveres. For at mindske 

arealet med affaldsøer vil 3 af de 6 

fraktioner; bio, rest og plastik blive 

etableret i nedgravede beholdere.  

 

Rækkehuse:  

Her opstilles to nye containere, med 

hver to rum til affaldstyperne; bio, 

rest, plast og papir ved hvert række-

hus, og at de to resterende fraktio 

ner; glas og metal, afleveres på de 

nuværende containerpladser.  

 

 

Affaldssorteringen står for døren 
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Beboerne bestemmer 

På afdelingsmødet den 14. maj skal 

beboerne tage stilling til om de kan 

gå ind for bestyrelsens forslag eller 

om det skal være kommunens for-

slag, der skal gennemføres i  

Carlsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny hjemmeside 

www.carlsro.dk 
Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet 

på en ny hjemmeside for Carlsro. 

Ideen med hjemmesiden er, at bebo-

erne fremover skal kunne finde me-

get af den information, som beboer-

ne før har skullet kontakte ejen-

domskonteret for at få. Det gør det 

nemmere og hurtigere for den en-

kelte beboer, og med tiden vil det 

også reducere nogle af forespørgs-

lerne til ejendomskontoret. Hjem-

mesiden skal også bruges til at in-

formere beboerne om ”Nyt fra ejen-

domskontoret”. Det kan være alt fra 

procedureændringer til information 

om lukning af vand. Det er allerede 

nu muligt at læse referater fra besty-

relsesmøder på hjemmesiden. Vi hå-

ber, at I vil tage godt imod den nye 

hjemmeside og at I vil have lidt tål-

modighed med, at det tager tid, før 

den er helt udarbejdet.  

 

 

 

Affaldssorteringen står for døren 
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Hvad er fremtidssikring? 
Bestyrelsen har sammen med perso-

nalet været på seminar for at få en 

fælles forståelse af, hvad det vil sige 

at fremtidssikre en boligafdeling.  

 

Fremtidssikring handler om at se på 

afdelingens konkurrencesituation i 

det lokale boligmarked. 

Boligerne skal være sunde og vel-

fungerende med fokus på plads, 

vedligeholdelse, indeklima og ener-

giforbrug, og at afdelingen skal ha-

ve en hensigtsmæssig beboersam-

mensætning.  

 Der skal ses på om boligernes ind-

retning, installationer, køkken, bad 

og tilgængelighed lever op til den 

nutidige standard. Endelig skal der 

være fokus på beboernes trivsel og 

samspillet med pæne og rekreative 

friarealer samt fælles aktiviteter. 

 

Langstrakt proces 

Fremtidssikring er en meget lang og 

tidskrævende proces. Og der kan let 

gå 10 år fra de første spæde ideer 

opstår, til anlægsarbejdet igangsæt-

tes. Bestyrelsen vil nu gå ind i en 

ideudviklingsfase, hvor vi bl.a. vil 

se på hvilke muligheder der er, hvad 

andre gør, hvilke forventninger 

fremtidens beboere vil have til deres 

bolig. Det vil der sandsynligvis gå 

et par år med. Når bestyrelsen kom-

mer ud af tænkeboksen igen, vil vi 

informere om forslag og ideer til 

hvordan en fremtidssikring af Carls-

ro kan gribes an. 

 

Helhedsplan skal godkendes af  

beboerne 

Inden arbejdet sættes i gang med 

udarbejdelse af en helhedsplan med 

konkrete forslag til de fremtidige 

boliger i Carlsro, vil bestyrelsen 

stille forslag herom på et afdelings-

møde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidssikring 

Fremtidens boligtendenser: 

I 1950 havde hver person i gen-

nemsnit 30 m2 boligareal. I 

1960 er tallet 60 m”. 

 

I 2020 forventes hver person i 

gennemsnit at have 80 m2 til 

rådighed i sin bolig. 

 

Kilde: Paludan-Institut for 

fremtidsforskning. 



14 

 

Frit valg af TV-pakke 

Så er underskydningen i alle haver, 

installationen af stik i samtlige leje-

mål, Informationsmødet og Åbent 

Hus-arrangementet afholdt. Hele  

implementeringen af det nye antenne-

anlæg i Carlsro er gennemført 

 

Alle har nu glæde af de individuelle 

valgmuligheder. Med de tilbagemel-

dinger bestyrelsen har modtaget, er 

det gået positivt gennem hele projekt-

forløbet med kun ganske få ting, der 

skulle rettes. Beboerne har haft mu-

lighed for at aflevere en seddel på 

Ejendomskontoret med oplysninger 

om fejl eller mangler. Disse ting skul-

le nu være udbedret. 
 

Besparelse 

Hvis en beboer kun ønsker grundpak-

ke kan man nøjes med at betale de 

120,- kr. den koster.  
 

Pakkevalg: 

Til de beboere, der ikke har valgt no-

gen pakke endnu, ud over den obliga-

toriske Grundpakke (som ikke er 

valgbar), kan I stadig nå at gøre det. 

Hvis I ønsker "bland selv" pakkerne, 

så skal I blot tilmelde jer den via 

YouSee.dk og vælge valgfrie kanaler 

i stedet for de faste kanaler. Da vi alle 

pr. 25. april 2014 overgik til den faste 

Grundpakken. Så kan I vælge den 

pakke I vil have der. 

Bestyrelsen har forsøgt at gøre det så 

nemt for beboerne som muligt. Trods 

det, kan det nye alligevel opleves 

som besværligt. Nogle har glemt 

hvad de har valgt, og andre har for-

trudt deres valg. Indtil da, så har alle 

fortsat den Store pakke ”gratis” (dette 

indtil starten af maj). 
 

Bredbånd/internet: 

Bestyrelsen vil også gøre opmærk-

som på, at de beboere der har haft 

YouSee bredbånd (internet) inden 1. 

april i år har mulighed for at få en hø-

jere hastighed til samme pris, da be-

styrelsen sammen med antenneløs-

ningen har forhandlet sig frem til en 

bedre pris på bredbånd for Carlsros 

beboere. YouSee skulle allerede have 

informeret om dette ved brev til de 

enkelte, men det kan være en god ide 

at tjekke om man som beboer i Carls-

ro, nu også får den rabat man har 

krav på. I kan ringe til YouSees kun-

deservice på 7070 4040 og henvise til 

Foreningsaftalen med Carlsro. 
 

Det kan fx nævnes, at en 25 

Mbit/5 Mbit forbindelse som før ko-

stede 249,- kr., nu kan erstattes af en 

30 Mbit/6 Mbit forbindelse stadig til 

249,- kr. 
 

Mobiltelefon 

YouSee har desuden lovet, at de vil 

komme med et tilbud senere på 

mobiltelefon-abonnementer. Også 

her vil der være en besparelse for 

beboere i Carlsro. 

 

http://yousee.dk/
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Tabte nøgler 
Du er velkommen til at henvende 

dig til Ejendomskontoret, hvis du 

skulle være så uheldig at have tabt 

dine nøgler. Kontoret får ofte indle-

veret nøgler - så kig forbi og spørg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glemte effekter i  

selskabslokalerne 
Glemte effekter, efter leje af  

selskabslokalerne, kan afhentes på 

Ejendomskontoret op til en måned 

efter afslutning af arrangementet. 

Herefter smides effekterne ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertestartere i Carlsro 
I Carlsro er der opsat fire hjertestar-

tere følgende steder: på  Ejendoms-

kontoret, Carlsrohallen, Folkekæl-

deren samt selskabslokalerne.  

Du kan læse mere om hjertestarter  

på hjemmesiden ww.hjertestarter.dk  

Her er også et kort over alle hjerte-

startere, så du altid kan se, hvor den 

nærmeste hjertestarter er. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyt fra Ejendomskontoret 
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Jeg kommer 

fra Ejendoms-

kontoret i 

Carlsro 

Identitetskort med foto 

til alle ansatte 
Alle ejendomskontorets medarbej-

dere vil fremover bære identitets-

kort med foto, så beboerne kan se, 

at de er ansat i Carlsro.  

 

Håndværkere vil bære gæstekort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomsterløg modtages 

gerne på Ejendomskon-

toret 
 

Hvis du har købt en løgplante så 

smid den ikke ud, når den er af-

blomstret. Ejendomskontoret mod-

tager gerne alle slags løg til genud-

plantning i Carlsro. Vi har stillet en 

kasse foran Ejendomskontoret, som 

du kan benytte. Tak! 

 

 

 
 

Nyt fra Ejendomskontoret 

javascript:void(0)
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Vinderen af sidste 

konkurrence 

Her ses den glade vinder af sidste 

konkurrence, Ib Christensen, LV 

272. 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker vinde-

ren tillykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrence 

Deltag i Beboerbladets konkurrence 

ved at svare på spørgsmålet. 

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

Spørgsmål: 

 

Afdelingsmødet holdes altid i sam-

me måned hvert år, hvilken? 

(Sæt x). 
 

April måned___________ 

Maj måned___________   

Juni måned___________ 

 
 

Navn:_________________ 

 

Adresse:_______________ 

 

Tlf./mail_______________ 

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

Du kan aflevere dit svar i Ejen-

domskontorets postkasse att. Carina 

senest den 12. juni 2014 .  
 

Præmien er en lækker frokost hos 

Nuova Italia i Carlsro for  to per -

soner inklusive et glas vin, en øl 

eller en sodavand. Frokosten afslut-

tes med en kop kaffe. 
 

Bemærk! Medarbejdere og deres 

nærmeste familie med tilknytning til 

Carlsro kan ikke deltage i kon-

kurencen. 

 

Konkurrence 
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Fælles åbent hus i 

Carlsro 
Som noget helt nyt afholder alle 

klubber et samlet åbent hus i Carls-

rohallen søndag den 7. september 

fra kl. 13 til 16. Alle klubberne vil 

være repræsenteret i hallen, og det 

er en god mulighed for at komme 

ned og se og høre hvad klubberne 

laver. 

 

Eller hvad med at lave din egen 

klub?  

 

Kig forbi på dagen - der vil også 

være lidt til ganen. 

 

Kontakt Joan Deciderius på mail, 

hvis du har spørgsmål til  

arrangementet.  

Joandeciderius@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loppemarked i  

Carlsrohallen 
Søndag den 6. april afholdte aktivi-

tetsklubben loppemarked. Der var 

åbent for nysgerrige, som ville gø-

re en god handel. Der var stor til-

slutning til arrangementet og Tina 

Bergstrøm, som var koordinator for 

loppemarked udtalte ” vi vil gerne 

gøre arrangementet til en tradition i 

Carlsro”. 

 

 

Nyt fra klubberne 
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Carlsro Travel Club rundrejse 15. juni  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 dages ”Fjeldcruise” til Telemarken 

Rundrejse med direkte afgang fra Carlsrohallen 
Vrådal ligger i Telemarkens skønne naturomgivelser langs indsøen Nisser, 

flotte fjelde, eventyrlige skove, blanke søer, vilde blomster og elve. 

Vi skal bo på Quality Strand hotel i Vrådal, hvor der kan være mulighed for 

en dukkert, så husk badetøj. Neden for hotellet ligger M/S Fram der bringer 

os på slusecruise. 

 

Der er meget indehold i prisen på denne rejse. ”Næsten helpension”. 

Cruise frem og tilbage ned DFDS Seaways mellem Danmark og Norge. 

Middag og morgenbuffet på skibet inkl. 1 øl/vand glas vin og kaffe. 

Kahytter i Seaways Class, 2 sengs kahyt med bad, toilet og havudsigt. 

Vrådal på Quality Strand hotel med morgenmad og 2 retters middag. 

Der er indkluderet 1 øl/vand glas vin til maden og efterfølgende kaffe. 

Daglig udflugtskørsel i Telemarken, med vor egen bus, samt 2 sandwich. 

Slusecruise med M/S Fram med sandwich og kaffe. 

Tillæg eneværelse/kahyt 1.480,-      

Professionel Guide. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Super pris ”næsten” helpension 

Udvendig kahyt på skibet 

6 dage med 5 overnatninger, samt 

         udflugter m/sandwich. Rejseleder på turen 

Samlet pris kroner  5.290,- 
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CARLSRO BILLARD 

Billard og hyggeligt samvær i klubbens gode lokaler 

Tårnvej 273 kælderen, tlf. 23 10 99 50. 

Mulighed for alle beboere i Carlsro 

kom og få en kop kaffe og introduktion. 

Åbent tirsdag og torsdag kl. 19.30 - 22.30 

Kontingent er 30 kr. pr. måned 

(gratis kaffe og billigt øl/vand, skovtur m.v.). 

VELKOMMEN 
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Fastelavn i Carlsro 

 

Billederne er fra den traditionsrige 

fastelavnsfest i Carlsrohallen søndag 

den 2. marts  

 

Som altid var der mulighed for at slå 

katten af tønden både for børn og 

voksne. 
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Fastelavn i Carlsro 

 

 

 

 

 

Der var mange flotte og fantasifulde 

udklædninger til festen. 
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Orientering 

Ny butik i Carlsro 
I november måned åbnede Slik City 

i Carlsro. Butikken sælger mere end 

300 slags slik.  Nariman Elmir for-

tæller, at butikken er blevet godt 

modtaget, og at der kommer nyt slik 

hver uge. Fredag er store slikdag, 

hvor der er kø uden for butikken. 

Snart kan der også købes slush ice i 

butikken.  

Åbningstiderne er mandag til tors-

dag fra kl. 11-21 fredag og lørdag 

fra kl. 11-22 og søndag fra  

kl. 11-21. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nyt ansigt i Carlsro 
Bestyrelsen har fået en henvendelse 

fra en ung mand Rune, der læser til 

energiteknolog, og som gerne vil  

lave sit afgangsprojekt med ud-

gangspunkt i vores rækkehuse.  

Det har bestyrelsen givet ham lov 

til, og han vil derfor henvende sig 

til beboerne i få udvalgte rækker. 

 

Bestyrelsen håber, at Rune kan 

bidrage med gode idéer til kommen-

de renoveringer af vores bebyggel-

se, så tag godt imod Rune. 
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Damefrisør Tårnvej 205 tlf. 36 70 57 75 

 

Alt i mad Tårnvej 207 tlf. 36 70 33 05  

     

Super Best 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. 26 70 60 33 

 

Arbejdernes Landsbank Tårnvej 221 tlf. 38 48 30 29 

 

Cykelsmeden 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 

 

Slik City Tårnvej 239 tlf. 29 71 44 50 

 

Stof 2000 Tårnvej 241 tlf. 36 41 24 11 

 

Det er nemt at parkere i Carlsro Butikscenter 


