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Beboerbladet Carlsro 

nr. 79 – december 2015. 
 

Bebyggelsen er en afdeling under  

Rødovre Almennyttige Boligselskab, 

RAB, og administreres af: 
 

Dansk Almennyttigt Boligselskab 

Finsensvej 33 

2000  Frederiksberg 

Telefon: 77 32 00 00. 
 

Afdelingsbestyrelsen 

Bolette Jensen, formand 

Peter Lund Sørensen, næstformand 

Jeanette Rasmussen, kasserer 

Niels-Erik Abcell, Jens Larsen 

Marianne Hansen, Bodil Bregendahl, 

Jens Jørgensen & Per Garder. 
 

 

 

Afdelingsbestyrelsens åbningstid 
Mandag til torsdag kl. 8.00-12.00. 

Fredag lukket. Telefon: 36 70 33 04 

e-mail: bestyrelsen@carlsro.dk 

 

 

Ejendomskontorets åbningstid 

Personlig henvendelse: 

Mandag, tirsdag, torsdag & fredag  

kl. 8.00-10.00. 

Telefonisk henvendelse: 

Mandag, tirsdag, torsdag & fredag  

kl. 10-12. Telefon: 36 70 57 07. 

Aftenåbent den sidste torsdag i må-

neden kl. 15.30-17.30. Onsdag lukket. 

carlsro@dabbolig.dk 

www.carlsro.dk 

 

VAGTHAVENDE kontaktes uden 

for kontortid på tlf. 40 45 31 63.   

Er der ikke kontakt, må der forsøges 

senere. VAGTNUMMERET oplyses 

på ejendomskontorets telefonsvarer og 

på skilte i opgangene samt ved  

vaskeriet. 

 

Beboerbladet udgives af  

Afdelingsbestyrelsen i Carlsro. 
 

Redaktionssekretær Carina Sciacca. 
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Man bliver nostalgisk, når man ser på det allerførste vaskeri i Carlsro på 

forsiden af dette beboerblad. Der er sket utrolig meget i Carlsro i de  

forgangne år. På side 6 kan du se vores nye flotte vaskeri, som er til glæde 

og gavn for alle beboere i Carlsro. 

 

Mere nostalgi fik de beboere som var til foredrag, byvandring og filmfrem-

visning om Carlsro på Rødovre Biblioteket i april måned. 

Succesen var så stor, at bestyrelsen gentog arrangementet i Carlsrohallen 

den 30. september se side 10. 

 

På Carlsros hjemmeside er der snart et link til filmen ”De ens facader”.  

 

Du kan også læse om de nye bestyrelsesmedlemmer på side 8 og 9. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen 
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Åbningstider  
Ejendomskontorets åbningstider er: 

 

Personlig henvendelse kan ske 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag 

fra kl. 8.00 til 10.00. 

Telefonisk henvendelse kan ske 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag 

fra kl. 10.00 til 12.00. 

 

Der er aftenåbent den sidste torsdag 

i måneden fra kl. 15.30 til 17.30. 

 

Der er lukket for henvendelser hver 

onsdag. 

  

Ejendomskontorets mail er: 

carlsro@dabbolig.dk 

 

 

 

 

 

 

Brand i Langhuset 
Torsdag den 13. august 2015  

udbrød der brand i en hybel i  

opgang 219 på 2. sal. 

Der skete heldigvis ingen person-

skade. Alle berørte beboere er 

flyttet tilbage i deres lejemål.  

 

 

Indboforsikring - vidste 

du det? 
Det er din indboforsikring der dæk-

ker skader på dit indbo efter fx 

brand, men vidste du, at det også er 

din indboforsikring, der dækker din 

genhusning? Kontakt dit forsik-

ringsselskab for at tjekke din dæk-

ning ved pludselige skader. 

 

 

 

Nyt fra Ejendomskontoret 



5 

  

Interview med Frank Østergård 

Frank Østergård er Carlsros nye ejendomsleder. Han er 55 år, gift og har 

3 børn og 3 børnebørn. I fritiden læser Frank mange bøger - gerne i  

kolonihaven - og fisker og cykler en del. Vi har stillet Frank et par 

spørgsmål, så vil alle kan lære ham lidt bedre at kende.  

 

Hvad er din faglige kompetencer og baggrund for at have det job du 

har? Jeg er uddannet maskinist i handelsflåden og har sejlet i 3 år. 

Frank har også en Hf-eksamen, og studeret kultursociologi på 

Københavns Universitet i 2 år.  
 

Hvad har du beskæftiget dig med før du blev ansat i Carlsro?  

Jeg har været ansat i Ejendomsservice i Landsforeningen Ungbo i  

3 år og i Ejendomsservice i FSB-bolig i 25 år.  
 

Hvad er dine største udfordringer i jobbet?  

At få et overblik over Carlsro rent fysisk og få etableret en planlagt 

(forebyggende) vedligeholdelse af afdelingen. 

 

Hvad ser du som de største udfordringer for Carlsro i dag og de næste 

10 år? Rækkehusenes bygningsmæssige tilstand. Der er et efterslæb 

på vedligeholdelse og en udfordring mht. indeklima og isolering.  
 

Evt. hvordan ser du dig som leder for så mange ansatte? 

De ansatte har været her i mange år, så de rutinemæssige opgaver 

klarer de helt fint. Det er et ønske, at  

inddrage yderligere opgaver, som  

formindsker udgifter til eksterne  

håndværkere. 
 

Frank fortæller afslutningsvis, at han trives i  

Carlsro, og han har stor respekt for afdelings- 

bestyrelsen. ”De tager deres hverv meget  

alvorligt og er meget engagerede.”  
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Den 13. juli åbnede det nyrenoverede vaskeri med nye maskiner og helt ny 

lokaleindretning. Det har været en lang proces, men nu er vi i mål, og vi kan 

- med glæde - fortælle at priserne kan bevares uændret på vaskemaskiner, 

og en mindre stigning på tørretumblere og strygeruller.  

Det skyldes at de nye maskiner bruger mindre vand og strøm end de gamle 

og udtjente maskiner. 

 

Det er dog væsentligt at bemærke, at ønsker man ikke skyllemiddel skal det 

fravælges vaskemaskinen.  

 

Nye åbningstider fra onsdag den 16. december. 

Vaskeriet er åbent fra kl. 06.00 til 22.00 alle ugens dage. 

 

Nyt vaskeri 
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Nye vaskeripriser 

Lille vaskemaskine 7 kg 30 grader 40 grader 60 grader 90 grader 

Uden skyllemiddel 9,00 9,00 10,00 12,00 

Med skyllemiddel 10,00 10,00 11,00 13,00 

          

Stor vaskemaskine 14 kg 30 grader 40 grader 60 grader 90 grader 

Uden skyllemiddel 17,00 17,00 18,00 20,00 

Med skyllemiddel 19,00 19,00 20,00 22,00 

          

Lille tørretumbler 1,10 i min.       

Stor tørretumbler 1,40 i min.       

Strygeruller 0,90 i min.       
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Nye medlemmer i bestyrelsen 
Jeg hedder Bodil Bregendahl og 

har nu siddet i bestyrelsen 1 ½ år. 

Jeg bor på 3. år i Langhuset med 

min mand og vores søn i en lille 

lejlighed på 6. sal. Jeg har boet i 

både Langhuset og rækkehus da 

jeg stadig var hjemmeboende.  

Jeg er uddannet kontorassistent og  

arbejder til daglig inden for staten. 

I bestyrelsen er jeg særligt involve-

ret i aktiviteter for beboerne, hjem-

mesiden, beboerbladet og anlæg-

gelse af en motionssti i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg hedder Per Garder, har boet i 

rækkehusene i snart et år, og blev 

valgt ind i bestyrelsen ved sidste 

generalforsamling. 

Jeg er lige gået på efterløn efter at 

have arbejdet indenfor psykiatri og 

psykisk- og fysisk handicappede. 

Desuden har jeg en uddannelse 

som maskinarbejder af ældre  

dato.  

I bestyrelsen ligger mine hoved- 

interesser i kommunikation/

beboerbladet, økonomi, hjemmesi-

den, klubberne, haveudvalget og 

velkomstmappen, så der er rigeligt 

at arbejde med. 
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Jeg hedder Jens Jørgensen, har 

boet i Carlsro siden 1953, først på 

Rødovre Parkvej og så en tur op i 

Langhuset, og i dag bor jeg på  

Lucernevej. 

Jeg er uddannet butiksassistent  

inden for bolig. I 1996 blev jeg  

ansat som blå mand, og i år 2000 

blev jeg ansat som mesterassistent.  

Den 1. august 2014 gik jeg på  

pension. 

Da mit hjerte stadig banker for 

Carlsro og dens beboere, som jeg 

har kendt siden jeg var barn, valgte 

jeg at stille op til bestyrelsen og 

håber at jeg kan gøre gavn for både 

gamle som nye beboere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabs frivilligdag 
Lørdag den 29. okt kl. 7.30, drog  

9 frivillige fra Carlsros klubber af 

sted til konference på Sørup Herre-

gård. 200 frivillige fra Sjælland og 

enkelte fra Esbjerg var samlet i  

salen på Sørup Herregård til en  

spændende dag. 

 

Forskellige foredragsholdere holdt 

os i gang om formiddagen. Efter en 

dejlig frokost, skulle vi arbejde i 

grupper med emner: Hvad vi syn-

tes var en succes i vores klubber. 

Hvad var vores drømme for fremti-

den. Der blev skrevet og tegnet 

meget i alle grupper.  

Et spændende og livligt foredrag af 

Claus Roager Olsen, afsluttede vo-

res ”arbejdsdag”. 
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Orientering 

Foredrag i Carlsro-

hallen 
I september havde bestyrelsen  

arrangeret et foredrag om Carlsro 

og inviteret Marie Drost Aakjær fra 

Lokalhistorisk Samling på Rødovre  

Bibliotek og Jesper Kort Andersen 

fra Teknisk forvaltning på Rødovre 

Kommune til at fortælle om arkitek-

turen, de historiske bevæggrunde 

for at bygge Carlsro, og om livet i 

Carlsro gennem tiden.  

 

Det var et imponerende fremmøde, 

og et meget hyggeligt arrangement. 

Bestyrelsen planlægger andre rele-

vante beboerarrangementer i løbet 

af næste år.   

 

 
 

 

 

Håndværkerfradrag 

gælder også for lejere 
 

Som lejer kan du nu også gøre brug 

af håndværkerfradraget, hvis du 

selv betaler for arbejdet, og det er et 

arbejde du må lave i henhold til Rå-

deretten. Det er en betingelse at du 

bor i boligen, mens arbejdet  

udføres. 

 

Du kan nu indberette håndværker-

fradrag for 2015 via www.skat.dk 

under årsopgørelse. Fradraget er på 

op til 15.000 kr. om året inklusive 

moms. Du kan kun få fradrag for ar-

bejdsløn, og hvis arbejdet står på li-

sten over godkendte ydelser. Det er 

også et krav, at du skal betale for ar-

bejdet senest 29. februar 2016.  

 

De godkendte ydelser er fx almin-

delig rengøring, vinduespudsning, 

havearbejde og indvendig og ud-

vendig vedligeholdelse af helårsbo-

liger.  

Se hele listen på www.skat.dk  

under håndværkerfradrag. 

 

 

 

 

 

http://www.skat.dk
http://www.skat.dk
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 Klubhuset i Carlsro 

Beboerhuset som bygning har  

skiftet navn til Klubhuset. 

 

I mange år har bestyrelsen for Be-

boerhuset haft opgaven med at for-

dele tiderne for husets brug til de 

forskellige grupper, der har benyttet 

huset. Bestyrelsen værdsætter det 

arbejde bestyrelsen for Beboerhuset 

har gjort gennem tiden.  

 

Det er imidlertid bestyrelsens ønske 

at kendskabet til Beboerhuset som 

foreningshus bliver mere udbredt, 

og at bygningen bruges mere og af 

flere klubber, og endelig at brugen 

af huset bliver mere gennemskuelig. 

Selve administrationen af bygnin-

gen dvs. fordeling af tider er derfor 

overgået til afdelingsbestyrelsen. 

 

For at ændringen skal have så få 

konsekvenser som muligt for orga-

nisationen Beboerhuset, som er en 

”paraply” for en række aktivitets-

grupper i det hidtidige Beboerhus, 

overgår de til en klub på lige fod 

med de andre klubber i Carlsro. Af-

delingsbestyrelsen har derfor valgt 

at omdøbe selve huset til 

”KLUBHUSET”. 

 

 

 

Som noget nyt kan alle klubber i 

Carlsro nu bruge Klubhusets facili-

teter. Hvis en klub ønsker tildelt en 

fast tid, eller ønsker at låne Klubhu-

set til enkeltstående aktiviteter så 

kontakt da afdelingsbestyrelsens  

sekretær på telefon: 36 70 33 04  

eller mail: bestyrelsen@carlsro.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bestyrelse@carlsro.dk
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Vinderen af sidste 

konkurrence 

Her ses den glade vinder af sidste  

konkurrence, Birthe Thunestvedt, 

LV 523. 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker vinde-

ren tillykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrence 

Deltag i Beboerbladets konkurrence 

ved at svare på spørgsmålet. 

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

Spørgsmål: 

 

I hvilken container skal pizzabakke 

og mælkekarton? 

(Sæt x). 
 

Restaffald___________ 

Bioaffald___________   

Papaffald___________ 

 
 

Navn:_________________ 

 

Adresse:_______________ 

 

Tlf./mail_______________ 

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

Du kan aflevere dit svar i Ejen-

domskontorets postkasse att. Carina 

senest den 11. januar 2016.  
 

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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Husdyr er til stor gavn og glæde 

for mange mennesker. Det er som 

udgangspunkt dog ikke tilladt at 

holde husdyr i Carlsro.  

 

I rækkehusene er der imidlertid 

mulighed for at få dispensation ved 

at søge herom på Ejendomskonto-

ret. Dette fremgår af Ordensregle-

mentet, som bliver udleveret til nye 

beboere inden de flytter ind i 

Carlsro. Reglerne fremgår også af 

Carlsros hjemmeside. 

En dispensation fra reglen, betyder 

at den kan inddrages, hvis man ik-

ke overholder de ordensregler der 

er vedtaget. Dispensationen bety-

der, at det er ejeren af husdyret/den 

enkelte beboeres ansvar, at husdy-

ret ikke er til gene for andre beboe-

re, og at husdyret ikke har en  

støjende eller bidsk adfærd. 

Det er ikke tilladt at have sin hund 

gående løs på  afdelingens område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endvidere er det ikke tilladt at lade 

sin hund besørge på afdelingens 

område, og hvis dette skulle ske, 

skal det omgående fjernes. 

Bestyrelsen opfordrer alle husdyrs-

ejere til at være opmærksomme på 

reglerne og sørge for at søge  

dispensation, hvis det ikke allerede 

er sket, og evt. søge fornyelse af en 

allerede given dispensationen, hvis 

der er tale om et nyt husdyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdyr i Carlsro 
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Bestyrelsen afholdte en affaldsevent den 30. maj foran Langhuset, hvor  

der var præmier til dem som sorterede deres affald rigtigt. Beboerne havde 

også mulighed for at hente deres biospand samt bioposer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaldsevent 



15 

 

Jul i Carlsro 

Billederne er fra den 

traditionsrige julefest 

for børn og voksne 

i Carlsrohallen  

søndag den 22.  

november, som altid  

var der sjov med  

nissen Sprælle. 
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Jul i Carlsro 

Julemanden var også 

med til festen, og der 

var flotte julegaver til 

alle børn. 
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Jul i Carlsro 

Billederne er fra  

julehygge i Carlsro-

hallen for voksne 

lørdag den  

21. november.  

 

Traditionen tro var 

der igen i år  

Luciakor fra  

Rødovre Musikskole. 
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I over 40 år har der været arrangeret rejser, udflugter og arrangementer i 

Carlsro. 

 

Først var det lejerforeningen, siden afdelingsbestyrelsen og i de sidste man-

ge år, har Carlsro Travel Club stået for ansvaret, omkring rejser & udflugter. 

Midt på sommeren i 2015 godkendte medlemmerne, at nu var tiden inde til 

en ”afløser” og Carlsro Rejseklub blev stiftet den 2. juni 2015. 

 

Bestyrelsen i den nystiftede Carlsro Rejseklub har valgt at starte helt fra 

”bunden” og derfor er det med stor glæde (og mange arbejdstimer) at vi net-

op har færdiggjort vore rejser og arrangementer for 2016 med direkte af-

gang fra Carlsrohallen. 
 

 

Grenen i friskt vejr. 

 

Mange vælger i dag bussen og får dermed også sjælen med på ferie, i godt 

fællesskab med andre rejsefæller og vi hjælper hinanden, ”godt rejsesel-

skab” 

 

Carlsro Rejseklub er medlemmernes helt egen rejseklub, hvor det årlige 

kontingent går til administration og klubben må ikke tjene på rejserne og alt 

arbejde i klubben er frivilligt og ulønnet. 

 

Vores program for 2016 er færdigt og vi kommer gerne med programmet og 

der er både 3 & 4 dages ture i ind- & udland samt klubaften med spisning.   

 

For du lyst til at være med i rejseklubben er kontingentet for hele 2016 fast-

sat til 75 kr. Eller godt 6 kroner om måneden. Klubbens kasserer og med-

lemsansvarlige, Anette Munk er du velkommen til, at kontakte på mobilen 

2427 7072.   

Carlsro Rejseklub 
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Information 

Julelukket på ejendoms- 

kontoret og afdelings- 

bestyrelsen 
I forbindelse med jul og nytår hol-

der Ejendomskontoret lukket føl-

gende dage: 
 

Torsdag den 24. december  

Torsdag den 31. december.  
 

Telefontid og personlig henvendelse 

den 21. - 22. & 23. samt den 28. - 

29. og 30. december fra kl. 8-10. 
 

VAGTHAVENDE kontaktes uden 

for kontortiden på tlf. 40 45 31 63. 
 

 

Afdelingsbestyrelsen holder jule-

ferie fra torsdag den 17. december 

til mandag den 4. januar 2016 begge  

dage inklusive. Kontoret er åbent 

igen 5. januar 2016 kl. 8.00-12.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelser til  

bestyrelsen 
Har du et spørgsmål som bestyrel-

sen skal svare på, eller et forslag du 

ønsker at de skal kigge nærmere på 

så send en mail direkte til  

bestyrelsen@carlsro.dk 

Der er bestyrelsesmøde den sidste 

torsdag i hver måned (dog ikke i juli 

og december måned). Er der tale 

om en hastesag vil du modtage svar 

før mødets afholdelse. 

 

Du kan også kontakte bestyrelsen 

via hjemmesiden www.carlsro.dk 
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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 


