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Beboerbladet Carlsro 
nr. 83 – december 2017. 
 

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 
Niels-Erik Abcell, formand 
Karin Bregendahl, næstformand 
Jeanette Rasmussen, kasserer 
Peter Lund Sørensen, Jens Jørgen-
sen, Gert Schmidt-Petersen,  
Jan Hansen, Britt Møller og  
Flemming Bertelsen. 
 

Afdelingsbestyrelsens åbningstid 
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 12.00. 
Fredag lukket. Telefon: 36 70 33 04 
bestyrelsen@carlsro.dk 
Formandens mail: carlsro@abcell.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  
måneden 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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I år har vi fået ny formand, Niels-Erik Abcell, en ikke ukendt i bestyrel-
sen og Jan Hansen er nyvalgt ved sidste afdelingsmøde, mere om det 
senere. Som før nævnt fylder Helhedsplanen en del i bestyrelsesarbej-
det, og det gør den stadig.  
Sammenholdt med andre opgaver er der nok at se til. 
 

Vi har fået automatisk døråbning i 219, der kan alle nu komme gen-
nem langhuset og op til fodterapeut og massør, det har været et  
ønske fra kørestolsbrugere, der kom hos fodterapeuten. Der er også 
kommet en handicapparkering foran tandlægen. 
 

Den 1. december starter en ny mesterassistent,  læs lidt om ham på 
side 6.  
 

Julen står for døren og vores julearrangementer er vel overstået.  
Dejligt at se så mange glade mennesker. 
 

Velkommen 
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I 1985 flyttede jeg ind i Langhuset, fraflyttede igen i 90, men vendte 
tilbage i 1996, og har boet her lige siden. 
I 2000 trådte jeg ind i afdelingsbestyrelsen, uden at vide, hvad jeg 
egentlig gik ind til, men jeg fattede hurtig stor interesse for boligpolitik 
og beboertrivsel, og har som følge heraf også deltaget i en del forskel-
lige udvalg. 
  
Grundet mine nu efterhånden mange års erfaringer med bestyrelses-
arbejde, føler jeg mig godt rustet til at stå i spidsen for bestyrelsen, 
når vi skal til at tackle de store udfordringer, som Carlsro står overfor i 
fremtiden. Her tænker jeg på såvel helhedsplanen og de omfattende 
vedligeholdelsesarbejder Carlsro står overfor og samtidigt også fast-
holde Carlsro som et dejligt sted at bo. 
  
Da jeg som formand for bestyrelsen går ind for åben dialog imødeser 
jeg gerne henvendelser fra jer beboere, enten via bestyrelsesmailen 
bestyrelsen@carlsro.dk eller via mail direkte til mig carlsro@abcell.dk. 
Skulle I se mig, på min vej rundt i afdelingen, er I altid velkomne til at 
stoppe mig og få en snak om, hvad der måtte ligge jer på sinde. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et ord fra formanden 

mailto:bestyrelsen@carlsro.dk
mailto:carlsro@abcell.dk
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Jeg benytter hermed lejligheden til at  
ønske jer alle en rigtig god jul samt et 

godt og lykkebringende nytår. 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julehilsen fra formanden 
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Orientering 
Automatiske dørpumper 
Der er monteret automatiske 
dørpumper på opgangsdørene på 
Tårnvej 219. Dette letter adgangen 
for gangbesværede til erhvervsleje-
målene på 1. sal. 
 

Nyt låsesystem 
Der er monteret nyt låsesystem på 
dørene til selskabslokalerne,  
klubhuset og hallen. 
Låsesystemet er magen til det, der 
er monteret på vaskeriet. 
Det betyder, at når man har lejet et 
lokale, så skal der ikke længere hen-
tes en nøgle på ejendomskontoret. 
Det bliver beboerens vaskekort der 
giver adgang. 
 

Når der er betalt leje og depositum, 
så gives der elektronisk adgang i  
lejeperioden. 
Såfremt der er beboere, som endnu 
ikke har afhentet deres vaskekort 
fra vaskeriets ombygning, så kan 
det afhentes på ejendomskontoret i 
åbningstiden. 
Mister man sit vaskekort, kan et nyt 
bestilles for 100,00 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brug klokken 
Afdelingsbestyrelsen har opsat en 
klokken ved Ejendomskontoret, 
som man kan benytte, hvis man vil i 
kontakt med bestyrelsen. 
 
Mandag til torsdag mellem  
klokken 8.00-12-00.  
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Nye ansigter i Carlsro 
Ny mesterassistent 
Jeg hedder Peter Dan Jensen og bor 
på Amager sammen med min kone 
og vores 4-årige datter. Jeg er op-
rindelig uddannet tjener, fra Hotel 
Kong Frederik. Jeg har siden da ud-
dannet mig som tømrer i MT  
Højgård. Jeg har været ansat hos 
DAB i 7½ år, først som mesterassi-
stent i Lundtofteparken i Lyngby og 
derefter 1½ år som ejendomsme-
ster Samdriften Gl. Taastrup. Jeg 
bor 6 måneder af året i lejlighed in-
de i byen og de andre 6 mdr. i kolo-
nihave ude ved Kalvebod Fælled, på 
den måde får man både byliv og na-
tur. Jeg glæder mig til at møde alle 
beboerene i Carlsro. 

 

Ny i bestyrelsen 
Jeg hedder Jan Blach Hansen, og 
jeg er 54 år. Jeg er kommet jævnligt 
i Carlsro gennem de sidste 20 år, og 
er flyttet ind hos min forlovet i for-
året 2015. 
Jeg arbejder som bogholder/
regnskabsmedarbejder i  forskellige 
virksomheder på freelance  
basis. Min store interesse er den 
kommende helhedsplan, der forhå-
bentlig kan bringe Carlsros boliger 
op på et niveau der svarer til ny-
byg, uden at ødelægge det skønne 
område vi bor i. 
Jeg sidder p.t. i økonomiudvalget 

og arbejdsgruppen for vejsikkerhed 

ved Langhuset. 
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Klubberne i Carlsro 
Motion & Samvær 
Vi er en relativ ny forening i  
Carlsro som startede i 2016. 
 

Det koster ikke noget at deltage i 
motionen, vi opkræver ikke kontin-
gent. Økonomien klarer vi ved at 
søge fonde, foruden at vi søger §18 
og §79. 
 

Vi motionerer hver torsdag i klub-
huset fra kl. 9.30 - ca. kl. 11.00, 
hvor vi starter med en gang op-
varmning, herefter går det løs med 
forskellige gode øvelser til ca. kl. 
11.00. 
Så er der dækket kaffebord med 
småkager, eller for tiden lækre  
julekager. 
Anette er fast instruktør på holdet, i 
tilfælde af fravær, er Knud 
back - up, på den måde kan vi næ-
sten undgå aflysninger. 
For tiden er vi ca. 17 - 20 deltagere, 
- men der er plads til flere. 
 

Efter åbent hus arrangementet den 
23. september i Carlsrohallen,  
er der kommet en hel del nye delta-
gere. Foreningen havde en rigtig 
god dag den 23. med mange hen-
vendelser og adskillige kom endda 
og deltog i øvelserne (se foto). 
Vi havde arrangeret en rundkreds 

af stole, hvor vi udførte en del af de 
relevante øvelser, under vejledning 
af holdets instruktøren Anette. 
 
Vi havde også medbragt nogle af 
foreningens rekvisitter, det gav en 
rigtig god stemning, især hver gang 
vi gentog øvelsen med "Tag en ring 
og lad den vandre", den havde vi 
meget sjov med, - og latteren var 
helt i top hver gang en deltager ikke 
nåede at fange ringen. 
 

På foreningens vegne 
Formand Kirsten Torp 
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Klubberne i Carlsro 
Carlrso Rejseklub  
medlemsrejser for dig 
Carlrso Rejseklub medlemsrejser 
for dig. I over 40 år har der været 
arrangeret rejser og arrangementer 
i Carlsro. 
Mange vælger i dag bussen og får 
hermed sjælen med på ferie i godt 
fællesskab med andre rejsefæller. 
Carlsro Rejseklub er medlemmer-
nes helt egen rejseklub, hvor der 
årlige kontingent  kr. 75,00 pr. år 
går til administration. 
 
Klubben må ikke tjene på rejserne 
og alt arbejdet i klubben er 
frivilligt og ulønnet. 
Socialt samvær sidste torsdag i  
måneden med madaften og en 
gang imellem afholdes frokost 
som kan være sildebord med alt 
godt fra havet. 
 
Du er velkommen til at kontakte 
klubbens formand Palle Aarfelt på 
tlf. 2365 7399. 

 

 
 
 

Folkekælderen 
I pensionistklubben spiller vi hver 
onsdag fra kl. 14.00 til ca. kl. 17.00 
banko. Vi starter med kaffe  
kl. 13.30 og hyggesnakker lidt inden 
vi begynder spillet. 
Sidste onsdag i måneden spiser vi  
sammen,  der dækkes dejligt bord, 
alle har deres  mad med og 
så hygger vi os et par timer, inden  
vi spiller banko. 
Det koster kr. 200,00 i kontingent 
pr. år for at være medlem. 
 
Har I lyst til at være med så kontakt  
formanden Jytte Parbst på  
tlf. 2287 3041. Vi bor Tårnvej 219. 
 

Beboerhuset  Carlsro  
(klubhuset) 

Beboerhuset er samlingsstedet for 
alle klubberne i Carlsro, der er gym-
nastik, kortspil, musik, kreative akti-
viteter og rejser.  
Der er stadig ledige dage, hvis nogle 
har lyst til at oprette en klub skal 
man henvende sig til afdelingsbe-
styrelsens sekretær via mail 
bestyrelsen@carlsro.dk eller  
tlf. 3670 3304. 
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Klubberne i Carlsro 
CARLSRO MOTOR CLUB 
 

Kontortider 
Første torsdag i hver måned 
kl. 17 til 19. 
Ferie lukket i juli og august  
måned. 

Klub telefon 4032 
2602 aflyttes 
mindst én gang 
om måneden. 
 

Akuttelefon 2173 9877 eller 
6064 8231. 
 

Vi holder til bagved Langhuset 
ud mod Tårnvej. 

 
 
 

CARLSRO BILLARD KLUB 

Billard og hyggeligt samvær i  

klubbens gode lokaler 

Tårnvej 273 kælderen, tlf. 23109950 

Mulighed for alle beboere i Carlsro 

Vi spiller mest ”skomager” og  

begyndere er velkomne 

Der spilles jævnligt turneringer 

mod andre klubber 

Der er også muligheder for at spille 

DART. 

Kom og få en kop kaffe og  

introduktion. 

Åben tirsdag og torsdag  

kl. 19.30 -22.30. 

Kontingent er 30 kr. pr. måned. 

(gratis kaffe og billigt øl/vand,  

skovtur m.v.). 

VELKOMMEN! 

 



11 

 

Klubberne i Carlsro 
Badminton Clubben 
Carlsro (BCC)  
Vi spiller på 2 badmintonbaner i 
Carlsrohallen. Klubben blev stiftet i 
1978, og er en gammel hæderkro-
net klub i Københavnsområdet.  
 

Klubben er i dag en ren motions-
klub. Spillerne har dog mulighed for 
at deltage med et hold i DGI’s eller 
Badminton Københavns holdturne-
ring efter aftale med bestyrelsen.  
Klubben betaler for tilmeldingsge-
byret. 
Der er lige nu 72 medlemmer i 
klubben, og der er masser af plads 
til nye spillere.  
Klubben administrerer badminton-
banerne i Carlsrohallen mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 
10.00 – 23.00  
Man kan se banefordelingen på 
www.bccarlsro.dk 
Der er stadig mange ledige baner 
og især i tidsrummet mellem 10.00-
17.00 er der god mulighed for at 
spille. Så der skulle være rig mulig-
hed for både pensionister og skole-
søgende unge samt studerende for 
at få god motion i badminton. 
Der er også enkelte ledige baner i 
aftentimerne. 
Hvis man ønsker at spille på en ba-
ne i en eller to timer, så skal man 

kontakte klubbens formand eller 
kasserer. Se sidst i artiklen. 
Priserne er angivet på baneoversig-
ten og er 700 kr. pr. time i dagti-
merne for en sæson og  
1800 kr. pr. time i aftentimerne for 
en sæson. Der må spille op til 4 
spillere på banen af gangen (single 
eller double). 
 

De betyder altså at en double i 1 
time koster 450 kr. pr. spiller for en 
hel sæson i aftentimerne og 175 kr. 
pr. spiller for en hel sæson i dagti-
merne.  
Selvfølgelig 900 kr. og 350 kr. pr. 
spiller, hvis man kun er 2 spillere, 
der lejer banen i en time. 
Det er hamrende billigt. 
Og sæsonen varer fra august til og 
med maj måned. 
Klubbens generalforsamling afhol-
des senest med udgangen af april 
hvert år.  
 

Tilmelding og kontakt i klubben 
sker til:  Formand Kurt Mehlsen  
Tlf. 4038 6493 
kurt.mehlsen@post.tele.dk  
Kasserer Richard Dodsworth Tlf. 

+46 723 233 755  

Ricard@dodsworth.se 

Håber vi ses i Badminton Clubben 

Carlsro. 

http://www.bccarlsro.dk
mailto:kurt.mehlsen@post.tele.dk
mailto:Richard@dodsworth.se
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Carlsro Bike Club 

Vi kører ikke om vinteren på lande-
vej. Vi kører spinning i fitness  
Center. Vi starter op til påske på 
Landevej igen. Vores klubhus ligger 
på Bjødstrupvej ved Vaskeriet. 
 
Vi kører:    Mandag kl. 16.45 
                   Onsdag   kl. 16.45   
                   eller efter aftale. 
           
Ring til formand John Mikkelsen på 
tlf. 2165 9955. 
 

All-Star Bandet 

Vi er under opstart, så vil du spille 
musik eller synge er du velkommen 
til at kontakte Søren på tlf.  
23 90 91 92. Vores spilledag er 
fastsat til tirsdag kl. 19.00. Ses vi? 

 

 

Bridgeklubben Carlsros 
ældste Klub 
Gennem mere end 64 år er der spil-
let bridge i Carlsro, og vi gør det sta-
dig med stor glæde én gang om 
ugen i Klubhuset som afdelingsbe-
styrelsen stiller til rådighed. 
 
En klub der er kommet op i senioral-
deren kræver også ny medlemstil-
gang og derfor efterlyser vi nye 
medlemmer der har lyst til, at spille 
bridge også selv om du ikke er øvet i 
bridge spillet. 
Vi spiller hver mandag i klubhuset 
klokken 13.30 til ca. 17 og i pausen 
er der gratis kaffe som afdelingsbe-
styrelsen stiller til rådighed, og der 
er ligeledes gratis kage. 
 
Klubben afholder en lille forårsfest 
med lidt mad, og vi har lidt ekstra 
hygge omkring julen. Har du lyst til 
at prøve at spille bridge, så kontakt 
Kirsten Olesen på telefon 2241 
7572. 
 
Vi ønsker alle i Carlsro en glædelig 
jul og et lykkebringende nytår, og vi 
takker afdelingen for lån af  
Klubhuset. 

Klubberne i Carlsro 
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Klubberne i Carlsro 

Racerbane får nye farver 
I Carlsro Racerbaneklub er vi i gang 
med efteråretsprojekt, hvor vi  
maler racerbanens 15 kvadratme-
ter store overflade i de rigtige far-
ver. Det betyder, at vi i en periode 
har afmonteret banen, for at vi kan  
male spånpladerne. 
 
Klubbens medlemmer er børnefa-
milier i Carlsro, og det vigtigste for-
mål for klubben er det hyggelige 
samvær mellem børn og voksne.  
Vi har ikke en fast åbningsdag i lø-
bet af ugen, fordi vi aftaler fra gang 
til gang, hvornår vi kan mødes. Det 
passer bedre ind i familiernes i for-
vejen travle hverdag.  
 
Vi regner med at være klar til at  
køre igen omkring nytår. 
 
Hvis I har lyst til at høre mere kan 
du kontakte formand Carsten 
Bøhrk på telefon 5190 6214.   
Racerbaneklub har et lokale i Lang-
husets kælder. 
 

 

  

 

Frivilligdag med DAB 
Vi var et antal frivillige fra klubber-
ne i  Carlsro, som var inviteret ind 
på AFUK. 
 

Det var en form for ungdomsskole, 
og der var mange unge mennesker, 
som stod for alt arbejdet.  
 

Der var  flere foredragsholder, som 
holdt foredrag om frivillig arbejde, 
fra forskellige steder i landet. 
 

Efter frokost blev vi delt op farve-
mæssigt i grupper, og vi kom ud i 
forskellige workshops. 
 
Det var en meget spændende dag. 
 

 

Skrevet af Joan fra den nye Creaklub. 
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Ny klub  
Creaklub i Klubhuset 
Carlsro Creativ Club er en ny bebo-
erklub, som vi ønsker at starte op i 
det nye år. Formålet er hyggeligt 
samvær omkring kreative sysler. 
Man kan tage sit eget kreative  
arbejde med, eller komme og få  
inspiration omkring de temaer vi vil 
byde ind med. 
Der vil altid være plads til blot at 
hygge sig med sit strikke- eller hæk-
letøj. Vi vil lægge stor vægt på  
genbrugsmaterialer. 
 

Creaklubben mødes hver onsdag 
fra 13.30 – 16.30 
Start d. 10. januar 2018 
Pris pr. gang 5,- (inkl. kaffe). 

 

VORES IDEER TIL AKTIVITETER: 
 

JANUAR: Smykkefremstilling 
Knytning, cykelslangesmykker mm. 
Der vil være cykelslanger og lidt 
knyttesnor samt knytteværktøj. 
 

FEBRUAR: Glasmaling 
Man medbringer selv glas og ma-
ling eller tudser til formålet 
                  Lukket i uge 7. 
MARTS:   Papir 
Papirklip, decoupage, æsker mm. 
Man medbringer selv lim, lak, papir 
og saks.  

Vi lægger en stak blade til fx  
deucopage. 
 

Vi har flere spændende aktivitets-
forslag for resten af året, men vil 
gerne åbne op for jeres eventuelle 
ideer og forslag. 
 

HVIS NOGET AF DETTE HAR DIN  
INTERESSE – SÅ GLÆDER VI OS TIL 
AT SE DIG! 
                                                                                                                                                               

KONTAKT:  
Joan Deciderius tlf: 2943 2321   
Hanne Andersen tlf: 2728 6753.                                                                                               
 
MANGE HILSNER OG PÅ GENSYN 
FRA JOAN OG HANNE. 
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Åbent Hus med klubberne  
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Vinderen af sidste 
konkurrence 
Her ses den glade vinder af sidste  
konkurrence, Eva Steenbech. 
 
Afdelingsbestyrelsen ønsker  
vinderen tillykke med gavekortet 
til Wanna Shine. 
 
 

 
 

Konkurrence 

Deltag i Beboerbladets konkurrence 
ved at svare på spørgsmålet. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Spørgsmål: 

 

Hvornår overtog Hussain Candy 
Fresh? 
(Sæt x). 
 

2015___________ 
2016___________   
2017___________ 
 
 

Navn:________________________ 
 
Adresse:______________________ 
 
Tlf./mail______________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

Du kan aflevere dit svar i ejendoms-
kontorets postkasse Att. Carina  
senest den 5. januar 2018.  
 

Præmien er et gavekort til 
Candy Fresh. 
 

 
Bemærk! Medarbejdere og deres 
nærmeste familie med tilknytning 
til Carlsro kan ikke deltage i  
konkurrencen. 

Konkurrence 



17 

 

Voksenjul i Carlsro 
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Børnejul i Carlsro 
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Information 

Lær Carlsros  
erhvervsdrivende  
bedre at kende 
 

Imens den danske sommer i juli 
toppede med historisk dårlig vejr, 
blomstrede der alligevel en sukker-
sød butik op i Langhuset Carlsro – 
nemlig slikbutikken Candy Fresh. 
Candy Fresh ejes af 27-årige  
Hussain Yassin, som med sit sprud-
lende humør altid byder sine kun-
der velkommen i ” de søde tænders 
paradis ”.  
 
Er du til gammeldags isvafler, soft-

ice, slush-ice eller bland selv-slik i 

alle smagsvarianter – ja, så kom 

forbi hos Candy Fresh og oplev en 

femstjernet service – vi garanterer 

at du går fra butikken med et smil 

på læben.  

Julelukket på ejendoms- 
kontoret og afdelings- 
bestyrelsen 
I forbindelse med jul og nytår hol-
der ejendomskontoret lukket fra: 
 

Kl. 12.00 fredag den 22. december 
til og med 2. juledag. 
 

Telefontid og personlig henvendelse 
den 27. - 28. og den 29.  
december fra kl. 8-10.   
 

VAGTHAVENDE kontaktes uden for 
kontortiden på tlf. 40 45 31 63. 
 

 

Afdelingsbestyrelsen holder  
juleferie fra:  
onsdag den 20. december til  
tirsdag den 2. januar 2018 
begge dage inklusive.  
 

Kontoret åbner igen onsdag 
3. januar 2018. 
 

Aktiviteter i Carlsro 

Fastelavn afholdes søndag den 
11. februar 2018. 
 

Afdelingsmødet afholdes onsdag 
den 16. maj 2018. 
 

Julefesten for voksne afholdes  
lørdag den 17. november og  
børnejulen afholdes søndag den  
18. november 2018. 
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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 83 41 41 
 
Arbejdernes Landsbank Tårnvej 221 Tlf. 38 48 30 29 
 
Fri Bike Shop 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 
 
 Candy Fresh Tårnvej 239 Tlf. 42 15 35 32 
 
Stof 2000 Tårnvej 241 Tlf. 36 41 24 11 

 
 
 

Butikker i Carlsro 


