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Beboerbladet Carlsro 

nr. 80 – maj 2016. 
 

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. 
 

Indholdsfortegnelse  

 
 

Velkommen .................................................................................. side 3 

Vi ses til afdelingsmødet .............................................................. side 4 

Hvad vil vi med Carlsro? ............................................................. side 5-6 

Vores boliger skal være sunde ..................................................... side 7 

Hurtigere betaling af forbruget i vaskeriet&Carlsro Bike Club .. side 8 

Ny i bestyrelsen og parkering i Carlsro ....................................... side 9 

Orientering ................................................................................... side 10 

Carlros erhvervsdrivende og ny købmand ................................... side 11    

Badminton Clubben Carlsro spilleplan ....................................... side 12 

Konkurrence ................................................................................. side 13 

Billeder fra fastelavn i Carlsrohallen ........................................... side 14-16 

Carlsro Motorklub........................................................................ side 17 

Information .................................................................................. side 18 

Foto af driftspersonalet på Ejendomskontoret ............................. side 19 

 



3 

 

Bedst som vi troede at foråret kom tidligt og mange var aktive i haverne, 

kom vinteren tilbage i slutningen af april med nattefrost, sne og slud. 

Vinteren er heldigvis vel overstået uden det værste snekaos bortset fra den 

dag, hvor vi fejrede julefest for børnene. Vinteren har også været forholds-

vis mild, hvilket kan ses på varmeregnskabet. 

 

På afdelingsmødet for to år siden fortalte afdelingsbestyrelsen, at den ville 

gå i tænkeboks og finde ud af hvordan, vi kan tage fat på den store og ud-

fordrende opgave med fremtidssikring af Carlsro. Afdelingsbestyrelsen er 

nu kommet ud af tænkeboksen, og har iværksat en fremtidsanalyse og hel-

hedsvurdering, som skal munde ud i en helhedsplan for Carlsro. Se mere 

om dette på side 5. 

 

Har du lyst til at spille badminton, kan du på side 12 se, hvornår der er 

ledige spilletider i badmintonhallen. 

 

I dette nummer af Beboerbladet kan du også læse om, hvordan det er at  

være ny i afdelingsbestyrelsen, sundhedseftersyn af boligerne og elektro-

nisk flyttesyn og meget mere.  
 

Mød op til afdelingsmødet og få mere af vide om en igangsat fremtids-

analyse og helhedsvurdering, der skal munde ud i en helhedsplan for  

Carlsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen 
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Vi ses til afdelingsmødet 

i Carlsrohallen onsdag 

den 11. maj 2016 kl. 19.00. 
 

Dørene er åbne fra kl. 18.30. 
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Hvad vil vi med Carlsro? 
Afdelingsbestyrelsen har været i 

tænkeboksen og overvejet, hvordan 

vi kan gribe arbejdet an, så vi kan 

være med til at sikre de kvaliteter 

som Carlsro har i dag, så 

Carlsro også er et attraktivt sted at 

bo om 30 år. På afdelingsmødet den 

11. maj vil der blive orienteret om,  

det igangværende arbejde, der skal 

munde ud i en helhedsplan. 

 

Carlsros betydning 

Carlsro er opført midt i 1950’erne 

og er en af de største samlede be-

byggelser i Rødovre. Carlsro var, og 

er, med hensyn til både indhold og 

udformning, et udtryk for nytænk-

ning i forhold til boligernes indret-

ning, områdets organisering og i 

forhold til det arkitektoniske udtryk. 

Med sin centrale placering midt i 

Rødovre udgør Carlsro et vigtigt 

centrum for byen, og de knap 600 

rækkehuse, 300 lejligheder i Lang-

huset, fire institutioner og 22 

erhvervslejemål, fylder Carlsro godt 

i landskabet.  

Det betyder noget, hvordan det går i 

Carlsro. Ikke blot for beboerne, men 

også for kommunen i det hele taget. 

Carlsro danner udgangspunkt for al-

mindelige menneskers liv, og for 

mange beboere igennem en stor del 

af livet. Det er derfor naturligt, at 

der både fra politisk side – og ikke 

mindst fra beboernes side, er stor 

opmærksomhed på, at det går godt i 

afdelingen, og at hele Carlsros be-

byggelse bliver ved med at være et 

ikon-eksempel på en god, almen bo-

ligbebyggelse, der udgør en attrak-

tiv ramme om beboernes liv. 

 

Fremtidsanalyse og helheds-

vurdering 

Det er noget af et ansvar af have på 

sine skuldre. Afdelingsbestyrelsen 

vil gøre sit til at løfte arven fra vo-

res forgængere og bringe Carlsro vi-

dere frem, så det også om 30 år er 

attraktivt at bo i Carlsro. 

 

Første skridt i arbejdet med frem-

tidssikring af Carlsro er, at vi har få-

et selskabsbestyrelsens (Rødovre 

Almennyttige Boligselskab, som 

ejer Carlsro) støtte til at sætte gang i 

et analyse- og udviklingsarbejde, 

der skal se på, hvordan Carlsro 

bedst muligt kan fremtidssikres.  

 

Analysen vil se på bebyggelsens ud-

fordringer i forhold til fremadrettet 

at sikre en god og sund ejendoms-

drift og bæredygtig økonomi, også 

på lang sigt. Meget er renoveret i 

årenes løb. Fx er tag og vinduer ud-

skiftet og skal udskiftes igen inden 



6 

 

Hvad vil vi med Carlsro? 
for en årrække. Men der er også  

noget som der ikke er taget fat på 

endnu, som fx vores kolde gulve i 

rækkehusene, hvor der kun er mini-

mal isolering, så fundament og gul-

ve står som opført i 1950’erne. 

 

Omkostningerne til den løbende 

vedligeholdelse vil stige i årene 

fremover, hvilket stiller krav til øget 

vedligeholdelse. Analysen skal be-

lyse konsekvenserne af en øget ved-

ligeholdelse og pege på mulige løs-

ninger, der i forhold til en langsigtet 

strategi kan sikre, at huslejen kan 

fastholdes på et rimeligt niveau. 

 

Analysen vil se på miljømæssigt 

bæredygtige løsninger, både for bo-

liger og udearealer. Der vil blive set 

på, hvordan fremadrettede bygge-

tekniske løsninger kan ske i sam-

menhæng med energioptimering, 

energibesparende initiativer, efter-

isolering, LED-belysning osv. 

 

Carlsro skal tiltrække nye  

generationer 

Carlsro skal også fremover kunne 

tiltrække nye generationer af unge, 

der har lyst til at slå rødder her. Det 

kræver, at boligerne ikke blot har en 

attraktiv husleje, men også afspejler 

kommende generationers behov og 

ønsker. Udviklingsarbejdet vil der-

for også omfatte analyser af bolig-

sammensætningen, og have fokus 

på at understøtte de gode sociale 

kvaliteter Carlsro rummer i dag. Det 

bedste afsæt for forandringer sker 

via analyser af nuværende styrker 

og svagheder, således at der ikke 

sker et tab af de nuværende kvalite-

ter i den videre proces. 

 

Hvad nu 

Til at lede analysearbejdet er der 

nedsat en styregruppe bestående af 

repræsentanter fra afdelingsbesty-

relsen, RABs selskabsbestyrelse, 

ejendomsleder samt DAB. 

 

Selve analysen vil tage ca. ½ - 1 år 

at gennemføre. Den vil munde ud i 

et forslag til, hvad der kan laves af 

konkrete indsatser i boligerne. Den 

typiske tidshorisont for en helheds-

plan/fremtidssikring af en boligaf-

deling er 5 - 10 år. I Carlsro er vi i 

år 0 i sådan en tidsplan. Beboerne 

vil blive inddraget og få information 

mange gange undervejs i  

forløbet. 
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Vores boliger skal være sunde 

Vores boliger skal være 

sunde at bo i 
Sundhedseftersyn skal afdække 

eventuel skimmel og andre usundhe-

der i vores bolig. 

 

Ejendomskontoret arbejder sammen 

med afdelingsbestyrelsen løbende 

på at holde vores bygninger i så god 

en sundheds- og vedligeholdelses-

mæssig stand som muligt. Derfor er 

der her i foråret startet et sundheds-

eftersyn af alle lejemålene i Carlsro.  

 

Sundhedstjekket fokuserer på de 

tekniske installationer, vinduer og 

badeværelse, og det kontrolleres, at 

de tekniske installationer fungerer 

tilfredsstillende. Den generelle 

sundhedstilstand af samtlige lejemål 

vil også blive gennemgået under be-

søget. 

 

Resultatet af sundhedseftersynet vil 

munde ud i forhold der skal tages 

hånd om her og nu, og forhold der 

vil indgå i den fremtidsanalyse, der 

er sat i gang.  

 

 

 

 

 

Elektronisk flyttesyn 

I hele RAB (Rødovre Almennyttige 

Boligselskab) overgår vi til elektro-

nisk flyttesyn. Det vil gøre selve 

flyttesynet og den efterfølgende be-

regning af håndværkerudgifterne til 

istandsættelse meget lettere. Erfa-

ringer fra andre boligafdelinger som 

har haft elektronisk flyttesyn i flere 

år viser en besparelse på istandsæt-

telsesudgifterne i størrelsesorden på 

20-30 % på maler-, gulv- og rengø-

ringsarbejdet. 

 

Elektronisk flyttesyn har desuden 

den fordel, at den fraflyttende bebo-

er allerede ved flyttesynet vil få op-

lyst et økonomisk overslag over sin 

andel af udgiften til istandsættelse 

af lejligheden. 
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Hurtigere betaling af 

forbruget i vaskeriet 
Betaling for brug af fællesvaskeriet 

betales sammen med huslejen, og 

opkræves i dag tre måneder efter 

forbruget er sket. Det bliver nu lavet 

om, så der kun går en måned inden 

vaskeriforbruget betales. 

 

For at lette overgangen til den hurti-

ge afregning, så det ikke bliver for 

stor en økonomisk belastning, ind- 

fases ordningen over tre måneder. 

 

Overgangen til den hurtige afreg-

ning starter i maj, og vil ske på føl-

gende måde: 

 

Med huslejen for maj: Betales for 

vaskeriforbruget i januar og februar. 

 

Med huslejen for juni: Betales for 

vaskeriforbruget i marts og april. 

 

Med huslejen for juli: Betales for 

vaskeriforbruget i maj - og indfas- 

ningen er fuldendt. 

Hvis du har spørgsmål til ordnin-

gen, er du velkommen til at  

kontakte Ejendomskontoret på  

tlf. 3670 5707. 

 

 

Nyt navn til klubben 
Carlsro Motion Cykel Club har  

skiftet navn til Carlsro Bike Club. 

Klubben kører på ture hver mandag 

og onsdag kl. 17, og de mødes ved 

stien tæt på vaskeriet. Kommer du 

fra Bjødstrupvej fra højre side så 

kig efter skiltet på vinduet. Klubben 

har kørt i mere end 20 år, og der  

køres forskellige ture. 

Den korte træningstur i starten af 

sæsonen er på ca. 40 km, og når  

formen er i top køres der ture på  

både 60 km og 70 km. 

Du er velkommen til at kontakte 

klubbens formand John Mikkelsen 

på telefon 2924 1081. 
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Bodils første år i  

bestyrelsen 
Det var først under konstitueringen 

efter Afdelingsmødet, at det gik op 

for mig, at denne bestyrelse arbej-

dede for en meget stor afdeling. 

Hold da op en masse navne jeg 

skulle holde styr på! Heldigvis var  

alle søde til at tage i mod mig, og de 

bar pænt over med mig og min 

manglende evne til at huske navne.  

 

Selve Bestyrelsesarbejdet forløber 

egentlig stille og roligt. Der er altid 

en man kan søge hjælp hos, og der 

er ingen der forventer at man påta-

ger sig mere end man kan overskue. 

Faktisk var der flere der anbefalede 

at jeg brugte det første år på at sætte 

mig ind i afdelingen, i selskabet og i 

DAB. Detaljerne er stadig ikke på 

plads, men efter et kursus hos DAB 

om at sidde i afdelingsbestyrelsen, 

kom hovedtrækkene på plads.  

 

Som medlem af Carlsros afdelings-

bestyrelse, forventes det at du delta-

ger i bestyrelsesmøderne og at du er 

forberedt til møderne. Herudover 

forventes det, at du melder dig un-

der fanerne i to udvalg/arbejds-

grupper. På denne måde bliver ar-

bejdet fordelt mellem medlemmer-

ne, og du vælger så selv hvor stort 

engagement du kan lægge i  

udvalg/grupper.  

Udover selve arbejdet er der et par 

sociale arrangementer om året - dels 

med bestyrelsen, men også med 

medarbejderne. Det styrker båndene 

på tværs, så vi alle arbejder sammen 

om at skabe det bedste sted at bo for 

os alle. 
 

Parkering i Carlsro 
Der er indført nye parkeringsregler  

i Carlsro. Afdelingsbestyrelsen har 

valgt denne løsning for at skabe  

flere parkeringspladser til beboere  

og besøgende til Carlsro, så udefra-

kommende ikke længere kan  

parkere frit på området.  

Det betyder at en times parkering 

foran Langhuset, på Lucernestien, 

og på første del af Borgmester  

Gustav Jensens Vej kan benyttes  

ved brug af P-skive. 

Alle beboere i Carlsro kan få regi-

streret deres biler i parkeringssel-

skabets system.  

Hvis du har behov for hjælp til at 

registrere din bil, så henvend dig på 

Ejendomskontoret. 

Gæster til beboere i Carlsro skal 

bruge en 24-timers parkeringsbillet, 

som beboere kan få udleveret på 

Ejendomskontoret.  
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Orientering 

Kreativklubben har  

eksisteret i snart 22 år 
Klubben holder til i Klubhuset  

(ved siden af vaskeriet), og vi  

mødes hver fredag mellem kl. 12.00 

og 15.  

 

For tiden strikker/hækler vi og laver 

kort og patchwork. 

 

Kig ned og se hvad vi laver og kom 

gerne med nye idéer. Hvis du har 

spørgsmål om klubben, så ring til 

Rosa på 2163 3584. Vi vil meget 

gerne have nye medlemmer. 

Det er gratis at være medlem. 

 

Vi holder sommerferie fra den 

 29. april til 2. september. 

 

 

Vaskekort  
Har du endnu ikke afhentet dit nye 

vaskekort, så er du velkommen til at 

komme forbi i Ejendomskontorets 

åbningstid og hente det.  

 

 

Ejendomskontorets  

åbningstider  
Kontoret har åbent for personlig 

henvendelse mandag, tirsdag,  

torsdag og fredag mellem kl. 8-10. 

 

Der er åbent for telefonisk henven-

delse mandag, tirsdag, onsdag og 

fredag mellem kl. 10-12. 

Kontoret holder lukket onsdag.  

Du kan også altid sende en mail til 

carlsro@dabbolig.dk 
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Carlsros erhvervsdrivende 

Lær Carlros  

erhvervsdrivende  

bedre at kende 
Som noget nyt i beboerbladet 

vil vi løbende præsentere en af  

Carlsros erhvervsdrivende.  
 

Fodklinikken 

Helle Nordstrøm er indehaveren af 

fodklinikken i Carlsro, og hun over-

tog butikken i 2015. Helle har været 

fodterapeut i to år. Efter 25 år som 

pædagog, ville Helle prøve, at være 

selvstændig.  

               Helle Nordstrøm. 

Fodpleje til hjemløse 

Hver anden måned kører Helle og 

en kollega ind til Sundholm i 

København (et værested for hjemlø-

se), hvor hun tilbyder de hjemløse 

gratis fodpleje.  

Ring til klinikken på tlf. 3670 4114. 

Klinikken støtter også Julemærke-

fonden. Se konkurrencen på side 13. 

Ny købmand 
Raza Ali er ny købmand i Carlsro 
Den 1. april overdrog Carlsros  

tidligere købmand Asif butikken til 

Raza.  

Raza og hans familie har stor erfa-

ring med at drive købmandsbutik, 

og de har haft en lignende køb-

mandsbutik i Valby i mange år.  

I løbet af overdragelsesperioden vil 

Asif ofte være i butikken.  

 

Afdelingsbestyrelsen byder Raza og 

hans familie velkommen til Carlsro. 
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 BCC Badminton 

BCC Badminton baner 2015-2016 

Tid Bane Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Pris 

10 1   
Viggo Buus-

mann Henning Christensen   700 

10 2   
Mogens Bug-

ge Jensen     700 

11 1 Vivi Thostrup       700 

11 2         700 

12 1         700 

12 2         700 

13 1         700 

13 2         700 

14 1         700 

14 2         700 

15 1 Mogens Lind       700 

15 2         700 

16 1 Mogens Lind       1800 

16 2     Kirsten Dehn   1800 

17 1 
Steen Buus-

mann 
Ole Thorger-

sen     1800 

17 2 
Kurt Mehlsen 

 
Henrik Abild-

gaard 
Preben Sandskov 

 
Johnny Truel-

sen 1800 

18 1 
Per Lydholm 

 
Ole Thorger-

sen 
Erik Mønsted Nielsen 

   1800 

18 2 
Kurt Mehlsen 

   
Christian Larsen 

   1800 

19 1 
Poul K. Egan 

 
Tina M. Niel 

sen     1800 

19 2 
Jan Morten-

sen 
Tom Petersen 

 
Ditte Sundgaard  

   1800 

20 1 
Jan Morten-

sen 
Jesper Knopp 

 
Mogens Kailow 

   1800 

20 2 

Viggo Hansen 
 
 

Michael Pe-
dersen 

 

Rasmus Bielenberg 
Dodsworth 

   1800 

21 1     Jesper Knopp   1800 

21 2     Jens Lausten   1800 

22 1         1800 

22 2         1800 

  Aktiv Ledig Reserveret   

   

Baneforde-
ling:  

 

Richard Dodsworth 
richard@dodsworth.se 

 
   

   

  Telefon :  
 

+46 723 233 755 
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Vinderen af sidste 

konkurrence 
Her ses den glade vinder af sidste  

konkurrence, Liselotte Pedersen. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker vinde-

ren tillykke med gavekortet til  

Nuova Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrence 

Deltag i Beboerbladets konkurrence 

ved at svare på spørgsmålet. 

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

Spørgsmål: 

 

Hvornår overtog Helle Carlsros  

fodklinik? 

(Sæt x). 
 

2013___________ 

2014___________   

2015___________ 

 
 

Navn:_________________ 

 

Adresse:_______________ 

 

Tlf./mail_______________ 

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

Du kan aflevere dit svar i Ejen-

domskontorets postkasse att. Carina 

senest den 13. juni 2016.  
 

Præmien er en behandling hos 

Carlsros Fodklinik r ing  

og bestil tid på tlf. 3670 4114. 
 

Bemærk! Medarbejdere og deres 

nærmeste familie med tilknytning til 

Carlsro kan ikke deltage i  

konkurrencen. 

 

 

Konkurrence 
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Fastelavn i Carlsro 

Billederne er fra  

fastelavn i Carlsro-

hallen for børn & 

voksne søndag den  

7. februar.  
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Fastelavn i Carlsro 

Billederne er fra  

fastelavn i Carlsro-

hallen for børn & 

voksne søndag den  

7. februar.  

 

 

Der var fastelavns-

boller til store og 

små. 
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Fastelavn i Carlsro 

Billederne er fra  

fastelavn i Carlsro-

hallen for børn & 

voksne søndag den  

7. februar.  

 

Godt der var slik i 

tønderne. 
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Carlsro Motorklub 

 
 
 
 

 

Vi du være medlem af klubben? 

 Vi har flot værksted og vaskehal til din bil . 

Se mere om klubben på carlsromotorclub.dk 
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Information 

Ejendomskontorets og 

afdelingsbestyrelsens 

åbningstider i sommer- 

perioden 
Ejendomskontoret har nedsat  

åbningstid i juli måned. Mandag, 

tirsdag, torsdag og fredag har  

kontoret åbent fra klokken 08.00-

10.00 både for personlig henvendel-

se og via telefon. 

Du kan også sende en mail til os på 

carlsro@dabbolig.dk 
 

Afdelingsbestyrelsen holder lukket 

i hele juli måned fra onsdag den  

1. juli til fredag den 31. juli begge  

dage inklusive.  

 

I ønskes alle en god sommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelser til  

bestyrelsen 
Har du et spørgsmål som bestyrel-

sen skal svare på, eller et forslag du 

ønsker at vi 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 aflevere dit forslag hos 

bestyrelsens sekretær mandag til 

torsdag fra kl. 8-12 eller via hjem-

mesiden www.carlsro.dk 
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Driftspersonalet på  

Ejendomskontoret 

Øverst til venstre Frank Østergård ejendomsleder, Søren Andersen ejen-

domsfunktionær, Jarl Hansen mesterassistent, nederst til venstre, Søren 

Skovrup ejendomsfunktionær, Flemming Esig beboerservice, Per Thornberg 

Hansen ejendomsfunktionær, Allan Dalkvist ejendomsfunktionær, Bo Heile-

sen ejendomsfunktionær og Jørgen Bøgh ejendomsfunktionær. 
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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 

 

 

 

Butikker i Carlsro 


