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Velkommen! 

Afdelingsbestyrelsen har arbejdet på mange nye tiltag og projekter i 

det forgangne år. I bladet kan I bl.a. læse om nyt vaskeri, nye genboer, 

ny forplads, lidt om hjemfaldspligt samt status på affaldsordningen. 

 

I kan også læse, at den 4. maj starter Carlsros nye ejendomsleder  

Frank Østergård.  

 

Afdelingsbestyrelsen fremlægger 2 forslag på afdelingsmødet. Det ene 

forslag omhandler ny runde køkkenmodernisering, og det andet er et 

forslag om fornyelse af vores alle sammens forplads ved selskabsloka-

lerne, som trænger til en kærlig hånd. 

 

Vi håber, at se jer til afdelingsmødet den 6. maj i Carlsrohallen. 

 

 

 

  

Carlsros solcelleanlæg producerer masser af strøm 

i solskinstimerne.  
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Ny ejendomsleder 

 

 

 

 

 

 

Den 1. maj starter Frank Østergård 

som Carlsros nye ejendomsleder. 

Vores nye ejendomsleder har 25 års 

erfaring fra den almennyttige bolig-

sektor heraf en del år som ejen-

domsleder. 

I næste udgave af beboerbladet 

bringer vi et uddybende interview 

med Frank, så I alle kan lære ham 

lidt bedre at kende.  

Afdelingsbestyrelsen byder Frank 

hjertelig velkommen til Carlsro. 

 

 

 

Ejendomskontorets og 

afdelingsbestyrelsens 

åbningstider i sommer- 

perioden 
Ejendomskontoret har nedsat  

åbningstid fra onsdag den 1. juli  

til fredag den 31. juli begge dage  

inklusive. Kontoret er åbent fra 

klokken 08.00-10.00. 

 

Afdelingsbestyrelsen holder lukket 

i hele juli måned fra onsdag den  

1. juli til fredag den 31. juli begge  

dage inklusive.  

 

Benyt gerne vores mail  

bestyrelsen@carlsro eller hjemme-

siden www.carlsro.dk 

 

I ønskes alle en god sommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny ejendomsleder 



5 

 

Nyt vaskeri 

48.000 gange om året bliver vaske-

maskiner og tørretumbler i fælles-

vaskeriet brugt, så der er ikke no-

get at sige til, at de gamle maski-

ner trænger til en udskiftning. Alle-

rede i efteråret blev to vaskemaski-

ner og en centrifuge taget ud af 

drift, da de var for dyre at repare-

re. Den store vaskemaskine blev 

dog udskiftet, da bestyrelsen vurde-

rede, at en stor maskine ikke kan 

undværes i længere tid.  
 

Fokus på miljøet 

Nu bliver både vaskemaskiner og 

tørretumblere udskiftet efter ind-

hentning af tre tilbud. Bestyrelsen 

har valgt det tilbud, der samlet set 

har det laveste energiforbrug til 

vand og strøm og dermed til gavn 

for miljøet, og som samtidig med-

fører de laveste driftsomkostning. 

Den defekte centrifuge bliver ikke 

erstattet, da de nye maskiner dels 

centrifugerer bedre end de gamle, 

og da det dels er muligt at centrifu-

gere i de nye vaskemaskiner uden 

udgift for brugeren. De to ruller 

fungerer også fint, så de bliver hel-

ler ikke udskiftet. Som noget nyt 

bliver vaskemaskinerne tilført 

varmt vand, da det er mere energi-

økonomisk, end hvis vaskemaski-

nerne skal opvarme koldt vand. 

Der vil fortsat være automatisk sæ-

bedosering, da det også er til gavn 

for miljøet, idet de fleste bruger 

langt mere vaskemiddel end nød-

vendigt. Vaskemidlet vil fortsat 

være uden parfume og allergitestet. 

Bestyrelsen opfordrer til at alle be-

nytter sig af den automatiske sæbe-

dosering, da det udover mindst 

miljøbelastning også giver færrest 

driftsproblemer. 
 

Lettere betjening 

Det er den nuværende leverandør 

Elektrolux, der vandt opgaven. 

Overgangen til de nye maskiner 

forventes derfor ikke at volde pro-

blemer, da betjeningssystemet som 

udgangspunkt er det samme som i 

dag. Der vil dog være visse forbed-

ringer, som fx en større skærm. 
 

Mere lys i vaskeriet 

Vaskemaskinerne er i dag placeret 

foran vinduerne, og tager en del af 

lyset. Det synes bestyrelsen er ær-

gerligt, og vil derfor benytte lejlig-

heden til at ændre indretningen, så 

der kommer mest muligt dagslys 

ind i vaskeriet. I den nye indret-

ning er der fokuseret på hensigts-

mæssig udnyttelse af lokalet samti-

dig med at vaskeriet gøres mere 

hyggeligt. 
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Nye genboer på Tårnvej 

Nødvaskeri 

Arbejdet med nyt vaskeri vil starte i 

maj og vare ca. 1 måned. Så lang tid 

kan vi ikke undvære et vaskeri, og 

vi låner derfor et mobil vaskeanlæg. 

Der vil selvfølgelig ikke være den 

samme kapacitet som i det nuvæ-

rende vaskeri, så derfor opfordres 

beboerne til at vaske i bund inden 

udskiftningen, så ingen vaske dyner 

og gardiner i denne periode. Bebo-

erne vil blive nærmere orienteret 

om den præcise lukkeperiode. 
 

 

Nye genboer på Tårnvej 
I løbet af 2016 bliver der opført et 

nyt VUC-uddannelsescenter på 

Tårnvej lige over for Langhuset.  
 

Høring 

Rødovre Kommune udsendte i ef-

teråret et forslag til en ny lokalplan 

for området ved den gamle politista-

tion i høring. Lokalplanen – nr. 131 

- skal danne plangrundlaget for det 

nye VUC. For at inddrage de berør-

te beboere mest muligt, gennemfør-

te bestyrelsen en minihøring blandt 

Langhusets beboere, og brugte det 

som et høringssvar til Rødovre 

Kommune. 
 

Rødovre Kommune lytter delvist 

Carlsros høringssvar indeholdt tre 

punkter, hvoraf kommunen har fun-

det grundlag for at ændre i den en-

delige lokalplan for det ene punkts 

vedkommende. Det var en bekym-

ring for, at den nye bygning vil ka-

ste generende refleksioner mod 

Langhuset, når solen står lavt i vest. 

Til imødekommelse af dette har 

Rødovre Kommune indført en be-

stemmelse om en maximal tilladelig 

glansværdi. 

 

Carlsros to øvrige punkter var om 

højden på den nye bygning, som be-

boerne mente vil være for høj og 

dermed virke mastodontisk og redu-

cere udsigten. Kommunes vurdering 

er, at VUC-bygningen vil fylde me-

get lidt i det samlede billede, og ik-

ke genere udsigten. 
 

Det sidste punkt er en bekymring 

over det lave antal parkeringsplad-

ser, der planlægges med. 

Igen er det Rødovre Kommunes 

vurdering at beboernes og afde-

lingsbestyrelsens frygt er helt ube-

grundet, da der er taget udgangs-

punkt i det nuværende VUC’s p-

pladser ved Rødovre Centrum, og 

som ifølge kommunen ikke benyttes 

fuldt ud.  
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Udstilling om Carlsro 

VUC-studerende skal ikke tage 

Carlsros p-pladser 

Bestyrelsen hilser den nye uddan-

nelsesinstitution velkommen, og 

tror at den vil være en gevinst for 

Carlsros forretningsdrivende. Men 

bestyrelsen er noget forundret over 

kommunes reaktion på en evt. p-

plads problemstilling, og vil ikke 

bare sidde med hænderne i skødet 

og afvente, at p-pladserne foran 

Langhuset bliver optaget af bilister, 

som ikke bor i Carlsro. Løsnings-

forslag der tilgodeser beboerne vil 

nu blive undersøgt, så Carlsro er pa-

rat til at tage imod de nye naboer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udstilling om Carlsro 
På Rødovre Bibliotek var der i for-

året en spændende udstilling om 

”De ens facader i Carslro”.   

 

Udstillingen var arrangeret af Lo-

kalhistorisk samling, og handlede 

om Rødovres bygninger, som for en 

meget stor del er bygget i 1950’erne 

og 1960’erne. Fokusset var lagt på 

velfærdssamfundets boligtyper, fra 

dengang byggetempoet var højt, og 

hvor københavnerne skulle ud til 

lys, luft og fællesskab. 

 

Carlsro skulle ikke være endnu et 

højhusbyggeri eller rækkehuskvar-

ter, det skulle være en by i byen, 

med alt hvad beboerne havde brug 

for. De grønne fællesarealer skulle 

give plads til udendørsliv og være et 

sted, hvor man kunne mødes og 

skabe fællesskab. 

 

En rigtig flot udstilling, som giver 

et spændende indblik i historien 

omkring Carlsro.  

Bestyrelsen er ved at undersøge, om 

vi kan tilrettelægge et foredrag om 

Carlrso i Carlsrohallen med ud-

gangspunkt i udstillingen. 
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Nyt køkken og bad 

Har du planer om 

nyt køkken eller bad 
 

Hvis du går med ønsker om nyt køk-

ken eller bad har du mulighed for at 

opfylde ønsket mod betaling af et 

individuelt lejetillæg. Køkken/bad 

skal opsættes af en afdelingens 

kendte håndværkere og ejendoms-

kontoret skal godkende tilbuddet. 

Lejetillægget udregnes efter de fak-

tiske udgifter, dog max 80.000 kr. til 

køkken og 90.000 kr. til bad. 

 

Godkendelse af udført arbejde 

Ved badmodernisering skal ejen-

domskontoret kontrollere og god-

kende vådrumsmembranen. I ræk-

kehusene skal der ved opbankning 

af eksisterende gulv afsættes to da-

ge, hvor Ejendomskontoret kan 

tjekke kloakledningen. For både 

køkken og badmodernisering gæl-

der, at Ejendomskontoret skal god-

kende det færdige resultat, og først 

når det er godkendt, accepteres fak-

turaen som sendes ind til DAB, som 

dernæst sætter det accepterede leje-

tillæg i gang. 

 

Procedure for køkken- og badmo-

dernisering 

 Beboeren henvender sig på 

ejendomskontoret og ansøgning 

udarbejdes. 

 Ejendomskontoret sender an-

søgningen til DAB, som under-

søger om der er plads i puljen. 

 DAB giver beboeren besked 

om, at ansøgningen kan imøde-

kommes og at tilbud kan ind-

hentes. 

 Beboeren indhenter tilbud og 

fremlægger dette for ejendoms-

kontoret. 

 Ejendomskontoret sender det 

godkendte tilbud til DAB, som 

udarbejder lejetillæg. 

 Beboeren underskriver lejetil-

læget og sender det til DAB 

 DAB giver ejendomskontoret 

besked og arbejdet kan påbe-

gyndes. 

 

 

 

 

HUSK 

 

Fra beboeren har fået ok til 

indhentning af tilbud, er der en 

frist på 30 dage til at præsente-

re et tilbud for Ejendomskon-

toret. 
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Nu sker det endeligt! 
Efter flere års tovtrækkeri med 

kommunen er Carlsro nu klar til at 

overgå til kommunens affaldsord-

ning. For Langhusets vedkommen-

de blev der i starten af det nye år 

placeret både underjordiske og 

overjordiske containere ud for de tre 

opgange. Affaldssorteringen starte-

de den 13. april, hvor også de gamle 

affaldsskakte blev lukket. Vi håber, 

at beboerne har mod på at gå ned 

med det sorterede affald, så vi sta-

dig kan holde det pænt i Langhuset.  

Bestyrelsen stiller krav vedr. afhent-

ning i rækkehusene  

Ang. rækkehusene, ja så blev det 

besluttet på sidste afdelingsmøde at 

hver bopæl får 2 todelte affalds-

spande (bio/rest, plast/papir) og at 

de to andre enheder glas/metal ind-

samles på vores allerede etablerede 

containerpladser. Bestyrelsen havde 

efter afdelingsmødet en forventning 

om, at det nu var et spørgsmål om at 

komme i gang med projektet.  

Vi skulle blive meget klogere, hvor-

for dette projekt har trukket ud end-

nu et år.  

 

Vi har som ansvarlig bestyrelse stil-

let krav til kommunen om den prak-

tiske gennemførelse af affaldsord-

ningen, inden vi ville begynde at 

anlægge fliser i forhaverne og  

anskaffe skjulerne til affaldscontai-

nerne.  

Det handlede blandt andet om, at 

kommunen skal overholde maksi-

mum belastning ved afhentning af 

containerne, da vores stier ikke er 

beregnet til kørsel, at vores blå 

mænd ikke skal involveres i afhent-

ningen (hvilket er sket i andre DAB 

afdelinger) samt at den enkelte be-

boer får den samme spand tilbage.  

 

Kommunen prøver at overtale be-

styrelsen til at lave affaldsøer 

Midt i hele denne dialog henvendte 

kommunen sig med et forslag til et 

pilot-projekt om affaldsøer i ræk-

kerne - 9 affaldsøer i Carlsro til at 

dække alle rækkehusene. Dette blev 

selvfølgelig afslået. Bestyrelsen har 

for år tilbage undersøgt netop en så-

dan løsning, og har ikke fundet at 

dette egner sig til beboerne i række-

Status på affaldsordningen 
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husene. For det første vil det bety-

de, at nogle beboere ville have me-

get langt hen til en affaldsø. For det 

andet vil det være sandsynligt, at af-

faldet ophobes ved bopælen i læn-

gere tid og dermed større risiko for 

rotter. Etablering af øer ville endvi-

dere ødelægge en stor del af vores 

grønne arealer, og at det allerede er 

besluttet af beboerne, at hver bopæl 

skal have deres egne spande. Atter 

undres vi over, hvor lidt kommunen 

har sat sig ind i Carlsro situation!  

 

Brandfare 

Da vores krav om afhentning er af-

klaret med kommunen, kommer 

brandmyndighederne ind over med 

hensyn til placering af affalds-

containerene. Planen var, at de skul-

le placeres langs skuret. Vi er imid-

lertid blevet pålagt, at såfremt de 

skal stå ved husene skal de placeres 

ud for den hvide mur/facade og der-

med så langt væk fra brandbart ma-

teriale (skuret pga. træbeklædnin-

gen) som muligt.  

 

Kun i de tilfælde, hvor der er lavet 

cykelskur, kan det tillades at af-

faldscontainerne placeres ud fra 

skuret, idet der i så fald er lige langt 

til brandbart materiale.  

 

Rækkehusene orienteres nærmere 

Bestyrelsen er nu i fuld gang med at 

detailplanlægge projektet i række-

husene, og beboerne i rækkehusene 

vil løbende blive orienteret om dette 

de næste mange måneder. Hvis alt 

går efter planen, overgår vi til kom-

munens affaldsordning til efteråret. 

 

Forplads ved selskabs-

lokalerne 
Bestyrelsen har det seneste år arbej-

det på et forslag om renovering af 

området foran selskabslokalerne. 

Område er meget slidt og kedeligt, 

og bruges i dag primært som parke-

ringsplads for gæster til selskabslo-

kalerne.  

Det er bestyrelsen ønske at etablere 

en egentlig plads, som kan forskøn-

ne dette flotte område i hjertet af 

Carlsro. Ideen er at skabe et rum i 

en mere moderne stil, men som sta-

dig har respekt for Carlsros historie 

og kendetegn. Med forslaget vil der 

være niveaufri adgang til såvel sel-

skabslokaler som Beboerhus, så alle 

uanset om man er kørestolsbruger 

eller ej lige uhindret kan få adgang 

til lokalerne. 

 

 

Affaldsordningen-Forplads 
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Vi ønsker, at området skal være en 

naturlig sammenhængende del af 

selskabslokalerne. Det er vores håb, 

at beboerne vil være glade og stolte 

over at modtage gæster på den reno-

verede og forskønnede plads ved 

kommende fester i selskabslokaler-

ne. Forslaget til ny forplads frem-

lægges som forslag til afdelingsmø-

det den 6. maj. 

Hjemfaldspligt 
Hjemfaldspligt betyder, at kommu-

nen på et nærmere bestemt senere 

tidspunkt kan kræve at købe grun-

den (og i nogle tilfælde også ejen-

dommen) tilbage for samme pris, 

som kommunen i sin tid har solgt 

grunden for. 

 

Medierne, både den lokale og de 

landsdækkende, har det sidste års 

tid jævnligt beskæftiget sig med 

hjemfaldspligten. Hjemfaldspligten 

har ikke berørt Carlsro.  For bolig-

afdelinger med hjemfaldspligt har 

det betydet, at kommunen kvit og 

frit kunne overtage jorden, som af-

delingen er opført på efter 80 – 100 

år. Mange af de berørte boligafde-

linger begyndte at få problemer med 

at opnå lån i kreditforeningerne, 

fordi hjemfaldet vil finde sted i af-

dragsperioden. I Rødovre Almen-

nyttige Boligselskab, som Carlsro er 

en del af, er kun Sibeliusparken op-

ført med hjemfaldspligt. Blandt de 

øvrige boligselskaber i Rødovre, er 

flere afdelinger opført med hjem-

faldspligt. For samtlige berørte bo-

ligafdelinger i kommunen er der nu 

indgået en aftale om, at hjemfalds-

pligten kunne indløses for 80 % af 

det oprindelige beløb. 

 

60 mio. i kommunekassen 

I Rødovre Lokalnyt har vi kunnet 

læse, at Rødovre Kommune i den 

anledning har fået ca. 60 mio. kr. 

ekstraordinært i kommunekassen i 

år. Penge som kommunen vil bruge 

i hele kommunen og ikke målrette 

dem til den almennyttige sektor, 

som har betalt de mange penge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemfaldspligt  
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Vinderen af sidste 

konkurrence 

 

 

 

Her ses den glade vinder af sidste 

konkurrence, Marianne Roos  

Larsen, LV 253. 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker vinde-

ren tillykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrence 

Deltag i Beboerbladets konkurrence 

ved at svare på spørgsmålet. 

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

Spørgsmål: 

 

Hvornår blev Carlsro opført? 

(Sæt x). 
 

1950’erne___________ 

1960’erne___________   

1970’erne___________ 

 
 

Navn:_________________ 

 

Adresse:_______________ 

 

Tlf./mail_______________ 

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

Du kan aflevere dit svar i Ejen-

domskontorets postkasse att. Carina 

senest den 8. juni 2015.  
 

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  

konkurrencen. 

 

Konkurrence 
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Badminton Clubben 

Carlsro 
Vi har lige nu mange ledige baner 

alle hverdage, undtagen onsdag, fra 

kl. 10 til 15 for kun 600 kr. Så di-

sponerer du over en bane i hele sæ-

sonen, der går fra august til maj 

måned. Lejer du en bane, får du en 

nøgle til klubben, så du selv kan 

låse dig ind.  

 

Har du spørgsmål til fx ledige ba-

netider, er du meget velkommen til 

at kontakte klubben. Har du fået 

lyst til at spille badminton men 

mangler en makker, så henvend dig 

alligevel. Vi kan muligvis finde en 

makker, som du kan spille mod.  

 

Steen Buusmann 

Bestyrelsesmedlem i BCC 

 

Telefon: 2345-0999 

E-mail: s.buusmann@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Racer– og Modeltogs-

klubben 
Første sæson 

I Carlsros Modelrace- og Model-

togsklub har i det forgangne år stå-

et i opstartens tegn. Unge og gamle 

medlemmer har livligt deltaget i at 

få rammerne og det sociale til at 

spille. Vi er lykkes med en stor og 

teknisk udfordrene racerbane, hvor 

man både skal kende sin bil og ud-

fordringerne på banen - for at vin-

de. Vi har fået lamper installeret i 

rummet, så selv de ældre medlem-

mer kan se kurverne på banen i 

hjørnerne. 

 

Modeltog er dyrt 

Togbanen er klubbens smertebarn. 

Vi er ikke lykkes på den front, selv 

om der er  garvede togfolk med i 

klubben. Vi er ikke så mange med-

lemmer, og derfor er det en stor in-

vestering at køre med modeltog.  

Vi må derfor se,  hvad fremtiden 

bringer for togdelen af klubben. 

 

Sommerlukket til oktober 

Vi holder i øjeblikket sommerpau-

se i klubben indtil 1. oktober, hvor 

det går løs igen med race og kamp 

til stregen for unge og gamle i 

Carlsro, som er interesserede i  

modelrace. 

Nyt fra klubberne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.buusmann@gmail.com
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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. 

 

 

Kom og besøg Carlsro Motor Klub 

 

Vores værksted hvor du kan 

 reparere næsten alt  

på din bil. 
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Carlsro Motion Cykel Klub 

 

 

 

 

 

 
  Kontingent 150 kr. pr. sæson. 

  Sæson start april /maj og slut oktober/november (alt efter vejret). 

  Træning mandag og onsdag kl. 16.45 fra Klubhuset ved Rødovre  

  Parkvej 352. 

  Udstyr: racecykel, cykelhjelm, cykeltøj evt. klubdragt. 

  Ruten aftales på dagen fx lang tur ca. 60 km. tid ca. 2 t. 30 min. 

  kort tur ca. 40 km. tid ca. 1 t. 30 min. 

 

  Vi kører ikke afsted i dårligt vejr (kraftig regn). 

  Efter turen runder vi af i klubhuset med lidt socialt samvær. 

  Klubben har lidt værktøj m.m. til rengøring af cykel. 

  Evt. mål deltagelse i cykelløb og klubaften med et tema. 

 

  Kontakt: 

  John Mikkelsen   21 65 99 55 mikkelsen524@gmail.com 

  Gert Sager   30 72 47 18 jgsager@gmail.com  

  Jan Kjersner   40 55 40 00 janyvon@live.dk    
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Carlsro Billard Klub 

 

Billard og hyggeligt samvær i klubbens gode lokaler 

Tårnvej 273 kælderen, tlf. 23109950 

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 faste-

lavnsfest i Carlsro-

hallen søndag den  

15. februar.  

 

Som altid var der 

mulighed for at slå 

katten af tønden bå-

de for børn og voks-

ne. 
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Fastelavn i Carlsro 
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Orientering 

Ny købmand 

Asif er ny ejer af købmandsbutik-

ken. Butikken ved at blive renoveret 

med nyt inventar. Der er nye åb-

ningstider alle dage også helligdage  

fra kl. 8-20. 

 

 

Ny ejer hos fodklinikken 

Helle Nordstrøm har overtaget kli-

nikken, og der tilbydes nu både bøj-

lebehandling og indlæg. Klinikken 

har åbent mandag-fredag ifølge  

aftale. 

 

Ny frisør 

Kawa har overtaget salonen, og der 

er åbent mandag-torsdag fra kl.  

9-17.30. Telefonen er åben alle dage 

for tidsbestilling. 
 

Nye hotelværelser 

Der er indkøbt nye senge og alle 

værelserne udlejes nu med sengetøj. 
Det koster 350,- kr. for et dobbelt-

værelse og 250,- kr. for et enkelt 

værelse. Du kan booke værelserne 

hos Ejendomskontoret. 
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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. 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 


