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Velkommen! 

 

Nu nærmer julen sig. Vi går den kolde tid i møde og kan se tilbage på 2014 

som det varmeste år i 140 år. Julekagerne er måske bagt, konfekten lavet 

og julegaverne købt. Vi har med stor glæde overstået vores 3 julefester i 

Carlsro (voksenjul, børnejul og jul i skuret) for cirka 300 beboere.  

 

I dette nummer kan I blandt andet læse om vores nyeste ansigt på ejen-

domskontoret, Jarl; se billeder fra julefesterne og få en personlig beretning 

om, hvordan det er, når rotterne flytter ind. God fornøjelse. 

 

 

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår. 
 

Afdelingsbestyrelsen i Carlsro 
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Jarl er autodidakt Cand. 

selv og har slebet bag-

ruden til dronningens  

karet 

 

 

 

 
Den 1. september 2014 blev Jarl 

Dargo Hansen ansat som mesteras-

sistent i Carlsro. Han er 46 år og har 

i 20 år arbejdet som teamleder i 

driftsafdelingen på Konservatorsko-

len, som hører under Kunstakade-

miets skoler for Arkitektur, Design 

og Konservering. 

Jarl har stor IT-flair og har ideer til, 

hvordan vi kan optimere nogle af 

arbejdsprocesserne på ejendoms-

kontoret ved hjælp af små IT-

løsninger. Jarl betragter sig selv 

som autodidakt Cand. selv, krydret 

med en del kurser undervejs.  

Jarl erkender, at han var godt og 

grundigt skoletræt da han forlod fol-

keskolen, så han fik job som ar-

bejdsdreng hos Mirit Glas. Her på-

begyndte han en uddannelse som 

glassliber, men desværre var der ik-

ke tilslutning nok og uddannelsen 

faldt bort midt i forløbet. Hans da-

værende chef gav ham dog, som 

plaster på såret, en svendeprøve 

hvor opgaven var at håndslibe en ny 

bagrude til dronningens karet, en 

opgave der krævede tungen lige i 

munden, og som var meget tilfreds-

stillende, da den var løst. 

 

Selvom Jarl var glad for sit tidligere 

job valgte han at søge nye udfor-

dringer efter at Konservatorskolen 

sidste år blev fusioneret med Arki-

tektskolen og Designskolen. 

 

Da stillingen som mesterassistent i 

Carlsro blev slået op, vidste Jarl 

med det samme, at den stilling måt-

te han søge. For jobbet mindede 

ham om netop det han holdt aller-

mest af, nemlig ansvaret for vedli-

geholdelse af bygninger, bred kon-

taktflade med hhv. ansatte, hånd-

værkere og ikke mindst den person-

lige relation samfundet Carlsro by-

der på. 

 

 

 

 

 

Ny mesterassistent 
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I sin fritid holder Jarl af at dyrke 

styrketræning, tennis og bordtennis 

når lejlighed byder sig. Han siger 

selv, at der går lidt ”kåd hundehvalp 

i ham”, når han ser en bold. Yder-

mere har han som aktiv ”gør det 

selv mand” altid travlt med at 

istandsætte eget hus og hjælper også 

gerne til hos venner. 

 

Når det går mere stille for sig, læses 

der en del skønlitteratur og følges 

med omkring ny viden på internet-

tet, ligesom familie og venner væg-

tes højt, på rejser nye steder eller 

bare noget gammelkendt. 
 

Jens sagde farvel med 

en reception 

 

 

 

 

De fleste beboere kender Jens Jør-

gensen fra ejendomskontoret. Han 

valgte at gå på pension den 12. au-

gust i år for at nyde sit otium. Jens 

blev ansat i Carlsro i maj 1996 og 

har været hos os i 18 år, først  

 

som blå mand og fra år 2000 på 

ejendomskontoret som mesterassi-

stent.  

 

Jens beskriver sin tid i Carlsro som 

en dejlig tid; at det er som en by i 

byen og man lærer utroligt mange 

mennesker at kende, og at han føler 

han hører hjemme her. Jens er også 

beboer i Carlsro, da han flyttede ind 

i afdelingen med familien i 1953. 

 

Jens er ikke bange for, at kunne få 

tiden til at gå efter et langt arbejds-

liv. Han går til bowling hele året, og 

så skal han til at spille golf igen 

samt ud at cykle med Carlsro Moti-

on Cykelklub til foråret.  

 

Vi takker Jens for 18 år og ønsker 

ham et godt aktivt otium. 
 

 
 

 

 

 

 

Farvel til Jens 



6 

 

Da rotterne flyttede ind 

 

 

 

 

 

 

I november 2013, begyndte nogle 

underlige lyde at indtage mit hus, 

men at de skulle blive en del af 

min hverdag gennem 8 måneder, 

havde jeg dog trods alt ikke regnet 

med. 

I starten var det ikke dagligt, og jeg 

tænkte ikke nærmere over det, mu-

sikken spiller, tv’et kører, og der er 

jo mange lyde her i Carlsro. 

Efterhånden blev det dog ganske 

tydeligt, at noget var galt i køkke-

net under vasken og senere langs 

panelerne ind til stuen. 

Ejendomskontoret og kommunen 

blev orienteret, og der blev bestilt 

tid til en tømrer, der skulle sætte 

fælder ned under gulvet, samt klo-

akfolk der skulle tage foto af klo-

akken. 

I starten tog jeg det ganske roligt, 

og tænkte, at det skulle der snart 

komme styr på, hos mig skulle rot-

terne ikke bo. Og i øvrigt er jeg jo 

større end dem, så der blev trampet 

i gulvet, og pist så var de væk. 

Desværre kun til de blev vant til, at 

de boede under elefanter. 

Der blev lavet hul i gulvet under 

vasken. Der kom rottefænger 3 

gange om ugen, og håbet var at de 

snart skulle få bugt med mine un-

derboer. 

Kloakfolket kom, så og fotografe-

rede, strømpeforede rørene fra sti-

en til køkkenet. 

Tiden går 
December, januar, februar, marts 

og april gik med besøg af håndvær-

kere og rottefængeren, der måtte gå 

forgæves, lige til der gik én i fæl-

den, skriver 1, gik i fælden, som 

den eneste i 8 måneder. Resten af 

rottefamilien  gik udenom og holdt 

fest hvor de kunne, og nu blev de 

modigere, og rykkede hen i spise-

stuen og under sofabordet.   

Da der forsat ikke gik flere i fæl-

derne, blev gulvet i spisestuen 

brækket op, og man fandt der rotte-

reder, samt hul ud til brønden i ha-

ven. Der blev sat nye kloakfolk på, 

taget foto og strømpeforet igen, 

gulvet blev lagt på igen. 

Yes, nu var det slut, fanget, lukket 

ude, ikke mere rotteræs. Troede 

jeg. 

Nattesøvnen forstyrres 
I april begyndte gnavelydene i  

soveværelset. Jeg vågnede ved 

dem om natten. De blev tydeligere 



7 

 

Da rotterne flyttede ind 

og jeg skal ikke lægge skjul på at 

min efterhånden manglende søvn 

og lydende gjorde mig temmelig 

stresset og sårbar. På det tidspunkt, 

tænkte jeg også at, der er snart in-

gen der tror på mig. Der var jo li-

gesom ingen der gik i fælden. For 

at være på den sikre side, begyndte 

jeg at optage lydene på min tele-

fon, ja der kommer man altså ud, 

når man ikke får sin søvn. 

Igen begyndte et indtog af hånd-

værkere, og det blev besluttet, at 

nu skulle gulvet i soveværelset ri-

ves op, da det på det tidspunkt sta-

dig ikke var klart, hvor rotterne 

kom ind. Soveværelset blev pakket 

ned, og jeg rykkede ind i stuen. 

Der blev sat fælder op i soveværel-

set, lagt lokkemad ud i håb om at 

de gik i fælderne. Men nej, igen 

gik de udenom, spiste hvad de kun-

ne nå, men de goddis der lå for tæt 

på fælderne, rørte de ikke. Der var 

tydelige spor efter besøget, idet der 

også blev drysset mel ud, så man  

kunne ikke være i tvivl om der 

havde været nogen. Og så begynd-

te jeg at tage foto af rottespor. 

Beviserne skulle være i orden 

 

Rotterne har fri passage 
Da Carlsro blev bygget, lavede 

man en gennemgang under gulve-

ne, hvilket så har gjort det muligt 

for rotterne at løbe igennem. 

Hullet blev muret til samt flere 

småhuller, hvor der var tydelige 

gnavespor. Nu var vi sikre på, at de 

i hvert fald ikke kunne komme ind 

til mig. Jeg skulle tage så grundigt 

fejl. Det forsatte, så hvor kom de 

nu ind fra. Det var helt umuligt for 

mig at sove, jeg hørte konstant ly-

de, og tænkte at nu var det bare 

nok.  

Husvild 
Huset måtte ryddes fra ende til an-

den. Der kom flyttefolk og pakke-

de alt ned, jeg pakkede hvad jeg 

måtte have brug for til sønnen og 

hunden og så drog vi af sted. 

Den 26. maj blev jeg først genhu-

set på Absalons Camping frem til 

13 juni. Der er vældig hyggeligt på 

camping, hvis man altså selv har 

valgt det. Hvad man mangler, op-

dager man jo først når man står der 

og alt er pakket ned i en container i 

Roskilde. Heldigvis blev der en le-

dig bolig i Carlsro den 13. juni, 

som jeg så kunne returnere til, 

mens renoveringen stod på. Det var 

lidt som at komme hjem igen.  
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Da rotterne flyttede ind  

Gulvene blev revet op i hele stuen. 

Der blev sat fælder op, også en 

mårfælde, da de jo åbenbart ikke 

gik i de andre. Jeg fulgte arbejdet 

tæt, gik hjem hver dag, haven skul-

le jo alligevel passes, men også 

fordi jeg måtte og skulle sikre mig 

at intet blev overset. 

Nattegæster 
 Igen var der tydelige spor efter 

nattebesøg, fodspor og afføring, 

men ingen i fælderne. Der blev 

strøget mel ud ved alle huller, og 

en morgen gav det rottepote  I 

hjørnet ud mod midtervejen kom 

de ind, fra hulmuren. Men kunne 

det virkelig passe, gennem hulmu-

ren? Tømreren op på taget og løfte 

nogle plader af, jo ganske rigtigt, 

det var ikke kun skaderne man 

kunne høre der rendte der oppe, 

sikken en hørm der kom derfra.  

 

Alt hvad der kunne ligne et gnavet 

rotte hul blev hermetisk lukket. 

Over alle udluftninger blev der op 

sat jernplader med udluftningshul-

ler, og endelig blev der lagt nyt 

gulv på.  

 

 

 

 

2014 
1. juli kunne jeg endelig returnere 

til egen matrikel. Hvilken lettelse. 

Nu forestod der en større rengø-

ring, samt oprydning af alt der kom 

retur fra opbevaring. Der blev sor-

teret, smidt ud og ryddet op. 

Jeg kan ikke beskrive den overvæl-

dende glæde og taknemmelighed 

jeg følte, da det endelig var over-

stået. 

Tak til ejendomskontoret 
Under hele forløbet, kan jeg kun 

takke vores ejendomskontor, ingen 

nævnt ingen glemt, for at have 

trukket i de rette tråde og aftaler 

med håndværkere, samt at have 

lagt øre til altmuligt rottesludder, 

og diverse optagelser af lyde, samt 

foto. 

Jeg ønsker ikke for nogen, at få 

den tvivlsomme ære, at komme 

denne rottemølle igennem. Det er 

noget nær det mest rædsomme jeg 

har prøvet i de 17 år jeg har boet i 

Carlsro. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Da rotterne flyttede ind  

Derfor er rotten farlig.  

 

http://www.skadedyrene.dk/

Rotte/kolonier.htm  

 

Rotter kan overføre mindst 55 syg-

domme til mennesker, herunder 

salmonella, E.Coli og den dødelige 

Weils syge. 

Rotter er bærere af lopper, mider 

og tæger, som kan være årsag til 

akutte allergiske reaktioner hos 

mennesker samt inficere eksempel-

vis fødevarer. 

 

Rotter er stort set altædende og kan 

gnave sig igennem alle materialer 

blødere end marmor. 

Rotter kan blandt andet gnave i 

elektriske installationer med kort-

slutninger og brand til følge. 

Rotter kan klemme sig igennem et 

hul på størrelse med en tokrone og 

løfte en rist på 1,5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal ikke gøre det nemt for rot-

ten, så lad være med at fodre fugle, 

hverken på jorden eller i fugle-

huse. 

Rotterne kravler så fantastisk efter  

http://www.skadedyrene.dk/Rotte/kolonier.htm
http://www.skadedyrene.dk/Rotte/kolonier.htm
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Vi klager over naboen 

Når du som beboer har 

valgt at bo i alment byggeri 

og tæt, som vi gør i Carlsro, 

skal der både tages hensyn 

og udvises tolerance, for at 

vi kan få et godt naboskab. 

 

Mange har oplevet at blive irriteret 

over, at naboen nu igen slår græs 

om aften eller spiller alt for høj 

musik. De fleste kan heldigvis tale 

om det og opnå en gensidig forstå-

else af, at dens ene yndlingsmusik 

for fuld skrue opleves som et støj-

helvede af den anden. 

 

Der er mange regler, der skal over-

holdes som borger i Danmark. Vi 

lever i et reguleret samfund, også i 

boligafdelingerne, hvor lejekon-

trakt, ordensreglement, vedligehol-

delsesstandard og råderetskatalog 

indeholder de vigtigste spilleregler 

for livet som beboer i en almen bo-

ligafdeling. Og reglerne skal over-

holdes, også selvom det er irrite-

rende, især for dem der hylder in-

dividualismen mere, end naboerne 

synes om. Godt naboskab handler 

om at tage hensyn til hinanden. 

 

DAB tager sig af klagerne 

Når en beboer i Carlsro klager over 

naboen, er det DAB der tager sig af 

den. Og det er uanset, om klagen er 

stilet til afdelingsbestyrelsen eller 

ejendomskontoret. DAB sørger for, 

at der hurtigt bliver skrevet til de 

beboere, der klages over. Når DAB 

skriver til den, der klages over, for-

tæller de i første omgang ikke 

hvem, der klager, men ender sagen 

i retten, kan den der klager ikke 

holdes hemmelig. 

Som regel hjælper en henstilling 

fra DAB. Men i nogle tilfælde må 

den, der føler sig generet klage 

igen.  

 

Konfliktmægling/ konfliktløsning 

Hvis DAB i en klagesag kan se, at 

der er tale om en nabostrid tilbydes 

parterne at deltage i en konflikt-

mægling, som ofte har et positivt 

resultat. Men det er ikke noget, 

hverken DAB eller afdelingsbesty-

relsen kan tvinge parterne til, heller 

ikke selv om den ene er villig, men 

hvor den anden afslår tilbuddet. 

Udover tilbuddet om konfliktmæg-

ling henviser DAB til Center for 

Konfliktløsning, hvor man som be-

boer kan få gode råd. 

 

Tag affære hurtigt 

For mange udvikler naboens gener 

sig til en årelang konflikt. Det er en  
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Carlsros hjemmeside 
 

god ide hurtigt at gøre opmærksom 

på hvis naboen larmer usædvanligt 

meget. Accepteres asocial adfærd 

fra naboerne i længere tid, før der 

klages, har de beboere, der klages 

over, sværere ved at forstå, at de 

har overskredet grænserne. Dem 

der først tager affære, efter at de 

har levet med – og været irriteret 

over generne, bliver vældig opsatte 

på at nu skal der ske noget, og de 

kan have svært ved at acceptere at 

det kan være en langstrakt proces.  

WWW.Carlsro.dk  
 

De fleste beboere ved, at Carlsro 

har en hjemmeside, og de fleste har 

opdaget, at den har fået et design-

mæssigt løft. For mange sker det 

første møde med Carlsro via hjem-

mesiden, som skal være opdateret, 

relevant og indbydende. Arbejdet 

med at få hjemmesiden opdateret 

forsætter derfor kontinuerligt. 

 

Med tiden kan hjemmesiden ud-

bygges yderligere med forskellige 

interaktive tiltag. På nuværende 

tidspunkt skal hjemmesiden dog 

fungere som Carlsros ansigt udad 

til nye såvel som nuværende bebo-

ere og andre interesserede.  

 

Lige nu er vi kørende i et nyt de-

sign. Næste skridt er at opdatere 

indholdet og få nogle nye flotte bil-

leder lagt på, så Carlsro bliver vist 

frem fra sin bedste side.  

 

Så hold øje med hjemmesiden på 

www.carlsro.dk og tilmed jer ny-

hedsbrevet under fanen Nyheds-

brev – så får I de vigtige nyheder 

før alle andre. 

Gåde råd til dig som vil klage: 

 

Overvej en ekstra gang inden du 

klager. Kan sagen løses over en 

kop kaffe eller over hækken, er det 

at foretrække. Hjælper det ikke, så 

klag med det samme. 

 

Klagen skal være skriftlig og præ-

cis. Skriv kort, hvad er sket, hvor 

det er sket, hvornår det er sket, og 

hvem der har gjort det. Hvis andre 

også er generet, så skriv klagen  

sammen. 

 

Klagen skal være underskrevet, da 

anonyme klager ikke kan behand-

les. 
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Åbent hus 

Carlsrohallen var søndag 

den 7. september  omdannet 

til en stor markedsplads, 

hvor samtlige klubber i bed-

ste messestil viste og fortal-

te, hvad de beskæftiger sig 

med  
 

Klubberne havde gjort meget ud af 

forberedelsen, og alle boderne var ide-

fyldte, kreative og flotte. I flere af 

dem var der endda udloddet en kon-

kurrence, hvor vinderen blev fundet på 

dagen. Kortklubberne viste deres kun-

nen, og der var mulighed for at bestille 

en rejse hos rejseklubben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klubber i Carlsro: Badminton Clubben 

Carlsro, Carlsro Bridge Klub, Carlsro 

Motion Cykel Club, Pensionistklubben, 

Beboerhuset, Carlsro Motor Club, 

Carlsro Travel Club, Carlsro Racer- og 

Modeltogsklub og Carlsro Billard Klub. 

Carlsro havde på dagen sin helt egen pølsevogn.  

Der var gode råd at hente om pas-

ning af sin bil.  

Den nye klub Carlsro Racer- og  

Modeltogsklubben havde opstillet 

en 15 meter stor bane, hvor der 

blev dystet om at køre den hurtigste 

omgang.  
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Åbent hus billeder 
 

 

Der var hjemmelavede tasker, lam-

per, mini billard bord, cykelmaski-

ne og motionscykler og meget  

mere. 
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Ny klub - Start din egen klub  

Ny klub i Carlsro 
Carlsro har fået en ny klub som 

hedder Carlsro Racer- og Model-

togsklub. Klubben mødes hver man-

dag kl. 18.30 og har p.t. 10 medlem-

mer, der bor i Carlsro. 
 

Medlemmerne har interesse for ra-

cerbiler og modeltog, og børn er 

velkomne i klubben. 
 

Hvis du vil vide mere om klubben 

kan du kontakte formand Carsten 

Bøhrk på tlf. 5190 6214 eller på 

mail carstenboehrk@gmail.com 

 

Har du lyst til at lave din 

egen Carlsroklub  

så se her  
Har klubben brug for et lokale, kan I 

søge afdelingsbestyrelsen om et ledigt 

lokale eller spørge Beboerhusets be-

styrelse, om der er ledige tider i Bebo-

erhuset. 

Alle klubber kan søge om tilskud fra 

afdelingen én gang om året. Tilskud-

det er pt. 50 kr. pr. år pr. medlem, der 

bor i Carlsro (klubben må dog godt 

have medlemmer ude fra). Sammen 

med ansøgning om tilskud, skal der 

indsendes en opdateret medlemsliste 

med adresser samt regnskab for klub-

ben.  
 

Klubben skal ud over medlemmerne 

bestå af en formand og en kasserer. 

 

Udover klubbens tema skal formålet 

være, at medvirke til at skabe mere so-

cialt samvær mellem Carlsros beboe-

re. Klubben skal derfor være åben for 

alle beboere i Carlsro .  

Medlemskontingentet fastsætter og 

opkræver klubben selv. 

Klubben vil blive nævnt på Carlros 

hjemmeside www.carlsro.dk og lejlig-

hedsvis i Beboerbladet.  

Du kan kontakte bestyren@carlsro.dk 

hvis du ønsker mere information. 

Besøg os mandage kl. 18.30. 
 

Vi har lokaler i Langhuset 

v. opgang 273 (kælderen) i de 

lokaler, hvor Carlsro Nærradio 

tidligere havde til huse. 

 

 

 

 

 

http://www.carlsro.dk
mailto:bestyrelsen@carlsro.dk
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Nye klubber på vej i Carlsro  

Madklub 

En madklub forsøges opstartet i lokalerne, hvor Beboerhuset holder til.  

Der skal være orden i tingene, derfor indkaldes der til stiftende generalfor-

samling torsdag den 8. januar 2015 kl. 14.00 i Beboerhuset, hvor alle inte-

resserede er velkomne. 

  

 

 

 
Har du lyst til at lave mad? - Har du lyst til at dele gode tips med andre? 

Har du lyst til at være med til at starte en ny aktivitet i Carlsro? 

Har du lyst til to gange om måneden, sammen med andre beboere i Carlsro 

at mødes for at lave mad og samtidig lære af andre? 
 

Jeg har selv en del erfaring fra mit arbejdsliv, som jeg gerne vil dele med 

andre. Jeg har en uddannelse som slagter, og jeg har været kantineleder i  

10 år. Hvis du har lyst så mød op den 8. januar 2015 kl. 14.00 i Beboerhu-

set, hvor vi vil prøve at få opstartet en klub og få valgt en bestyrelse. 
 

Venlig hilsen 

Palle Aarfelt 

Tlf.: 23 65 73 99 - Aarfelt@youmail.dk  - for mere information. 

Carlsros dyrevenner 

Holder du af dyr og kunne du tænke dig at dele din passion med nogen? 

Måske mangler du en at gå tur med eller til at passe dit dyr i perioder? 

Så lad os oprette en klub, hvor vi laver et netværk og deler vores viden og 

glæde ved det at have dyr. 

 

Mail gerne til: 

carlsrodyrevenner@gmail.com  

 

Potedask Marianne. 

mailto:carlsrodyrevenner@gmail.com
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 Carlsro Travel Club 

Rejseklubben takker for året 2014 og byder  

velkommen i 2015 med forskellige forslag 
 

April - endagstur til Søfartsmuseet i Helsingør 

Maj - 5 dages tur til Tyskland med besøg på Berleburg Slot 

Juni - endagstur til Birkegårdens Haver 

August - 4 dage til Jylland med Revy 

Oktober - endagstur til Gilleleje 

December - endagstur til Nisseland. 

En af de første ture i 2015 vil være 
Busudflugt til Søfartsmuseet i Helsingør. 

Onsdag den 21. april ca. kl. 10.00 med hjemkomst kl. ca. 17.00. 

Turen går ad Kongevejen mod Hillerød, gennem Gribskov mod Hornbæk 

og derefter til Helsingør til Søfartsmuseet. 
 

Pris 555,00 kr. pr. person inkl. bustur, frokostbuffet og entre til 

Søfartsmuseet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søfartsmuseet i  

Helsingør. Se mere på: 

www.mfs.dk 

Vi vil samtidig ønske 

alle medlemmerne  

en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår! 
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Carlsro Motor Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskehallen hvor du kan 

vaske, støvsuge og pleje  

din bil. 

Se mere om klubben på: 

carlsromotorklub.dk 

 

 

Carlsro Motor Club kan  

tilbyde dig de bedste facili-

teter til at passe og pleje din 

bil i vores ny renoverede  

lokaler. 

 

Carlsro Motor Klub ønsker alle en rigtig glædelig jul 

 og et godt nytår! 

Vores værksted hvor du kan 

 reparere næsten alt  

på din bil. 
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Spidsbelastning på  

telefonerne på  

ejendomskontoret 
Ejendomskontorets telefoner er  

åbne dagligt fra kl. 8-12, hvor der 

ofte kan være mange som prøver at 

komme igennem på samme tid,  

derfor kan der nemt opstå ventetid 

på telefonen. Der er ofte mindre 

ventetid mellem kl. 10-12. 
 

Derfor opfordrer ejendomskontoret  

beboerne til at ringe i dette tidsrum. 

Mandag morgen mellem kl. 8-9 er 

der særligt travlt på ejendomskonto-

ret, så hvis dit opkald ikke haster - 

ring da gerne senere. 

Postkasser 
Ejendomskontoret har monteret 

plastdupper på alle postkasser. Får 

du stadig våd post, så send gerne et 

billede af den våde post til 

carlsro@dabbolig.dk. Vi vil samle 

materiale sammen og rette en klage 

til leverandøren af postkasserne, 

derfor har vi brug for dokumenta-

tionsmateriale fra jer beboere. 

Priser på hotelværelser 

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at 

opgradere hotelværelserne med nye 

senge, dyner, puder og som noget 

helt nyt er lejen nu med sengetøj. 

Disse tiltag gør, at priserne  på ho-

telværelserne stiger til 350,- kr. for 

et dobbeltværelse og 250,- kr. for et 

enkeltværelse. 

Priserne træder i kraft pr.   

1. januar 2015. Allerede bookede 

værelser er selvfølgelig til de gamle 

priser. 
 

 

Julelukket på ejendoms- 

kontoret og afdelings- 

bestyrelsen 
I forbindelse med jul og nytår hol-

der ejendomskontoret lukket følgen-

de dage: 
 

mandag den 24. december  

mandag den 31. december.  
 

Der er nedsat telefontid den 22. og 

23. samt den 29. og 30. december. 

Telefonen er åben fra kl. 8-10. 
 

VAGTHAVENDE kontaktes uden 

for kontortid på tlf. 40 45 31 63. 
 

 

Afdelingsbestyrelsen holder jule-

ferie fra torsdag den 18. december 

til fredag den 2. januar 2015 begge  

dage inklusive. Kontoret er åbent 

igen 5. januar 2015 kl. 8.00-12.00. 

 

 
 

 

Nyt fra ejendomskontoret 
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Information 

Hvor er kanalen?  
"Vidste du, at du på 

www.yousee.dk kan finde oplys-

ninger om alt fra hvilke kanaler vi 

kan tage i Carlsro til info om, hvor-

dan man opnår det bedste signal på 

sit TV. Her kan du også læse om de 

nye ting der sker og tilmelde dig 

nyhedsbrev om tiltag der påvirker 

lige præcis os i Carlsro." 

 

"Vidste du, at du for kun 195,- kr. 

kan få en teknikker til at gennemse 

din TV-installation for fejl og få 

oplyst hvad der skal til for at rette 

fejlene. Du kan bestille en teknik-

ker hos Dansk Kabel TV på hjem-

mesiden: 

http://www.danskkabeltv.dk/

private/installationsydelser/hus-

installationstjek/ og de vil sammen 

med dig gennemgå din instal-

lation". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemer med  

antennesignalet  
Hvis du skulle opleve problemer 

med dit antennesignal skal du selv 

kontakte YouSee på 

tlf. 70 70 40 40. 

 

Pas på din nummer-

plade 

"Vidste du, at Carlsro får stjålet  

mange nummerplader fra bilerne i 

området. I løbet af de sidste 14 da-

ge er der forsvundet nummerplader 

fra mindst 3 biler på Lucernevej 

uden fastskruede nummerplader.  

Så husk at få dem skruet fast. Så 

tager tyven formentlig ikke dine 

nummerplader. Det er et lovkrav 

fra Politiet, at nummerplader skal 

været skruet fast fra sommeren 

2013". 

 

 

http://www.yousee.dk
http://www.danskkabeltv.dk/private/installationsydelser/hus-installationstjek/
http://www.danskkabeltv.dk/private/installationsydelser/hus-installationstjek/
http://www.danskkabeltv.dk/private/installationsydelser/hus-installationstjek/
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Vinderen af sidste 

konkurrence 

Her ses den glade vinder af sidste 

konkurrence, L. Altschuler, BV 43. 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker  

vinderen tillykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrence 

Deltag i Beboerbladets konkurrence 

ved at svare på spørgsmålet. 

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

Spørgsmål: 

 

Hvad hedder Carlsros slikbutik 

(Sæt x). 
 

Slik City___________ 

Slik Town___________   

Slik Planet___________ 

 
 

Navn:_________________ 

 

Adresse:_______________ 

 

Tlf./mail_______________ 

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

Du kan aflevere dit svar i ejendoms-

kontorets postkasse att. Carina  

senest den 5. januar 2015.  
 

Præmien er et gavekort til butikken 

på 250,- kr. 
 

Bemærk! Medarbejdere og deres 

nærmeste familie med tilknytning til 

Carlsro kan ikke deltage i  

konkurrencen. 

 

 

 
 

Konkurrence 
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Børnejul i Carlsro 

 

Billederne er fra den traditionsrige 

julefest for børn i Carlsrohallen  

søndag den 23. november.  

 

Som altid var der super underhold-

ning med fuld fart på leveret af  

Sprælle og Julemanden. 
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Voksenjul i Carlsro 
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Jul i skuret 

 

 

 

 

 

Der var julehygge i Skuret fredag 

den 28. november. Nisserne 

serverede æbleskiver, gløgg og jule-

knas. 
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Damefrisør Tårnvej 205 tlf. 36 70 57 75 

 

Alt i mad Tårnvej 207 tlf. 36 70 33 05  

     

Carlsro Super 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 

 

 

www.carlsro.dk 

 

Det er nemt at parkere i Carlsro Butikscenter 


