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Velkommen! 

 

 

Dette nummer af beboerbladet står i julens tegn. Se de skønne billeder fra 

de tre julefester. Den ene er en traditionsrig julefest for børn. Her deltog 

mere end 100 glade børn med deres forældre, bedsteforældre og vist også 

et par oldeforældre i en rigtig gammeldags julefest, hvor juletræet var så 

højt, at det nåede loftet. Den anden julefest kan vi vist også kalde en traditi-

on nu, da det er andet år bestyrelsen holdte en hyggelig eftermiddags- 

komsammen med gløgg, æbleskiver og dejlig kage. Her var der ca. 85 gla-

de beboere, hvoraf mange vandt fine gaver i juletombolaen, som noget nyt 

har der også været julearrangement i skuret. 

 

I bladet kan også ses hvordan julen kommer til Carlsro med de mange jule-

forberedelser, når der skal købes gaver til ca. 100 børn, gaverne skal pak-

kes ind og der skal laves ligeså mange slikposer. 

 

Kom ned og spil badminton i hallen eller hop op på cyklen sammen med de 

andre cykelentusiaster i Carlsro. Samtlige klubber i Carlsro beskrives inden 

i bladet, og det er så heldigt, at der er plads til nye medlemmer i dem alle. 

Vi kan derfor roligt spise løs af alle julens godter, for der er rig mulighed 

for at brænde julesulens kalorier af igen med så mange aktive klubber. 

 

Vi er nu endelig i gang med det nye antenneprojekt, som giver mulighed 

for individuelle TV-pakker, se mere side 4. 

 

Rotterne skal ud af Carlsro. Hvis du vil hjælpe til så læs videre side 9. 

 

God læselyst! 
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Nyt om antenneløsningen 

Som de fleste har bemærket, er entre-

prenørerne i fuld gang med at lægge 

nye kabler ned til det nye antennean-

læg, som gør det muligt, at alle kan 

vælge individuelle TV-løsninger. 

 

Alle skal have nye stik 

Det nye antenneanlæg er et stort an-

lægsprojekt, hvor alle beboere blive 

berørt, da der skal etableres nye stik 

til samtlige lejemål. Det er årsagen 

til, at YouSee udsender en del  

såkaldte adviseringsbreve. 

 

Dansk Kabel TV 

Entreprenørerne startede ved række-

husene nærmest Vestvolden og arbej-

der sig støt og roligt hen mod Lang-

huset. Der er valgt en metode med så 

få opgravninger som muligt, da det 

giver færrest gener for beboerne. 

Først skydes et rør under haverne ud 

for stuen. I dette rør trækkes et kabel. 

Derefter skal stikket laves til hvert 

enkelt rækkehus, og her bliver der 

gravet op.  

 

Fremgangsmåden i Langhuset er no-

get anderledes end for rækkehusene. 

Her skal der også trækkes nye kabler, 

som føres op i en sektion ad gangen. 

Entreprenørerne er derfor nødt til at 

få adgang til samtlige lejemål fra stu-

en og op til 7. sal i en sektion på sam-

me tid. 

 

Hvornår overgår vi til det nye anten-

neanlæg 

Hele anlægsarbejdet skal være fær-

digt, dvs. både udvendige og indven-

dige stik inden Carlsro som afdeling 

kan overgå til den nye kontrakt med 

YouSee. Når etableringen af det nye 

anlæg er komplet i hele Carlsro, over-

går alle lejemål til grundpakken auto-

matisk, med mindre man inden da har 

aftalt andet med YouSee. 

 

Mere information 

Bestyrelsen vil efter årsskiftet indkal-

de til et informationsmøde, hvor også 

YouSee og Dansk Kabel TV vil være 

til stede. Der vil her kunne stilles 

spørgsmål om TV-pakker, priser,  

ekstra stik i boligen m.v.  

 

På hjemmesiden www.carlsro.dk er 

der en FAQ med de oftest stillede 

spørgsmål til antenneanlægget og de 

nye muligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carlsro.dk/
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Nyt om affaldssortering 

Affald 
Drøftelserne med Rødovre Kom-

mune fortsætter stadig. Det er des-

værre endnu ikke lykkedes at opnå 

enighed med kommunen om antal-

let af affaldscontainere foran hvert 

rækkehus.   

 

Bestyrelsen håber stadig, at vi kan 

nøjes med én affaldscontainer med 

to rum til henholdsvis bioaffald og 

restaffald. 

 

Rækkehusene 

Rødovre Kommune mener der-

imod, at vi skal have to affaldscon-

tainere til i alt fire affaldsfraktioner 

foran hvert rækkehus. Rødovre 

Kommunes bekymring går på 

plastaffaldet, som tilsyneladende er 

en indikator på, hvor effektiv af-

faldssorteringen er. Hvis vi ikke 

sorterer plastaffaldet ved vores bo-

lig frygter kommunen således at 

affaldssorteringen ikke vil være til-

strækkelig effektiv, og at kommu-

nen ikke kan nå sine egne mål. 

 

Langhuset 

Udfordringen ved Langhuset er at 

finde en løsning, der med stor 

sandsynlighed kan fungere i prak-

sis. Ved affaldssortering i Lang-

huset skal beboerne kunne aflevere 

affaldet på deres naturlige gang 

igennem bebyggelsen, fx når de  

tager på arbejde om morgen.  

Affaldssorteringen må ikke være  

til gene for de handlende i butiks-

strøget og skal samtidig helst se 

pæn ud. En oplagt ide kunne være 

at inddrage nogle parkeringsplad-

ser, men den ide er Rødovre Kom-

mune meget imod.  

 

Bestyrelsen arbejder derfor videre 

med at finde på forslag, som vi me-

ner er anvendelige, og som Rødov-

re Kommune kan acceptere.  
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Orientering 

Slut med våd post 
Ved opsætningen af postkasserne 

besluttede bestyrelsen, at afdelin-

gen påtog sig denne opgave for at 

gøre det lettere for den enkelte, og 

for at sikre at postkasser og galger 

bliver ens.  

 

Når vi bor så tæt som vi gør i 

Carlsro, kan det hurtigt komme til 

at se rodet ud, hvis postkasser-

ne har forskellige farver og former. 
  

Bestyrelsen har besluttet at alle 

postkasser i Carlsro i det nye år får 

monteret plastdupper. Dette gøres i 

håb om at postkasserne vil bliver 

mere tætte, så alle beboere kan få 

tør post. 

 

Hjælp til eftermontering 

Hvis der er nogle beboere, som  

ønsker hjælp til eftermontering af 

postkassen eller stativet, kontakt da 

gerne Ejendomskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyvende affald 

Ejendomskontoret har fået flere 

klager over, at der bliver kastet ting 

og sager ned fra altanerne i langhu-

set. Effekterne kan være forskel-

ligt, såsom affaldsposer med ind-

hold i, legetøj, flasker m.m. 

 

Ofte lander effekterne på have-

overdækningerne i stueetagen og 

går itu. Kan I forestille jer, hvordan 

en fyldt affaldspose ser ud, når den 

er splattet ud på haveoverdæknin-

gen?  

Ikke særligt lækkert vel? Nedkaste-

de ting går let igennem taget og 

kan ramme beboerne i hovedet. 

 

Ligeledes er der også nogle perso-

ner, der smider cigaretskod ud gen-

nem vindue/altan. Det er yderst 

brandfarligt. Vi beder de personer, 

der er årsag til dette, om omgående 

at stoppe for dette griseri og også 

for at undgå, at der sker ulykker 

med tilskadekomne, eller det der er 

værre. 
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Manglende gadebelysning 

Du kan selv fejlmelde 

det hos Dong 
I denne mørke tid får vi mange 

henvendelser fra beboerne vedrø-

rende manglende belysning på sti-

erne. I den forbindelse skal vi gøre 

opmærksom på, at det ikke er 

Ejendomskontoret, der har ansvaret 

for at melde fejl og mangler på ga-

debelysningen til el-selskabet, 

Dong Energy, men beboerne selv. 

Men hvordan gør man så det? 

 

Man går ind på Dong Energys 

hjemmeside og følger vejlednin-

gen. Er man vant til at bruge inter-

nettet, vil de fleste sikkert  

medgive, at det er rimelig nemt.  

Da vi ved, at der er mange ældre, 

som ikke er fortrolige med at bruge 

internettet, er de selvfølgelig stadig 

velkommen til at melde det til 

Ejendomskontoret. Det kan også 

være, at man kan få en i familien 

eller en god nabo, til at hjælpe med 

at få klaret problemet i en fart. 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan gør du: 

 

Åbn Dong Energys hjemmeside. 

 

 Log på ”selvbetjening”  

 

 Gå ud i venstre margen og 

vælg ”strømsvigt, gadelys og 

kabelbelægning”  

 

 Vælg ”fejlmeld dit gadelys” 

 

 Vælg ”meld fejlen på  

ditgadelys.dk 

 

 Indtast din adresse 

 

 Klik på knappen for at indbe-

rette lygtefejl. 
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Solceller 

På afdelingsmødet i maj besluttede 

beboerne at opsætte solceller på ta-

get på Langhuset. Strømmen fra sol-

cellerne skal bruges på fællesarealer-

ne som fx lys på svalegangene, i 

kælderen og i varmecentralen. Det 

blev samtidig besluttet, at igangsæt-

telsen af projektet skulle afvente 

Folketingets behandling af et æn-

dringsforslag til Lov om leje af al-

mene boliger vedrørende solcelle-

strøm til det private forbrug. Deref-

ter skulle bestyrelsen vurdere hvilke 

muligheder, det vil give for Carlsro. 

 

Solceller til privat forbrug 

Lovforslaget er nu vedtaget, og det 

giver mulighed for, at solcellestrøm 

også kan anvendes i de enkelte leje-

mål i almene boliger som Carlsro og 

ikke kun på fællesarealerne, som det 

først var vedtaget af Folketinget. Et 

solcelleanlæg som kobles til det pri-

vate forbrug, skal dimensioneres så-

ledes, at det ikke producerer for me-

get strøm. Det vil kræve en meget 

detaljeret opgørelse, da strømforbru-

get varierer meget fra lejlighed til 

lejlighed, afhængig af brugeradfærd, 

antal beboere, el-apparater og stør-

relsen på lejligheden. 

 

 

 

Større administration  

Efter at have undersøgt fordele og 

ulemper ved de forskellige mulighe-

der, har bestyrelsen besluttet ikke at 

arbejde videre med den ide. Det 

skyldes først og fremmest en an-

lægsudgift på minimum 3,5 mio. kr., 

som udelukkende skal betales af 

Langhusets beboere, da det kun er 

dem, der i givet fald ville få glæde af 

strømmen. 

Derudover vil afdelingen skulle 

overtage hele administrationen af el-

afregningen og dermed håndtere 

henvendelser om strømafbrydelser, 

køre restancesager over for beboer 

som ikke betaler elregningen og en-

delig vil afdelingen skulle hæfte for 

betaling over for net- 

selskabet (det selskab der leverer 

den resterende strøm), hvis nogle be-

boer ikke betaler. 

 

Driftsomkostninger på fælles-

anlægget 

På afdelingsmødet lovede bestyrel-

sen at give tilbagemelding på drifts-

omkostningerne på solcelleanlægget 

til fællesforbruget. Bestyrelsen har 

fået oplyst, at solcellerne skal vaskes 

en gang årligt, og at der skal henlæg-

ges 6.500,- kr. om året til udskiftning 

af inverter, der skal udskiftet hvert 

10. år. 
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Tegn på rotter 

Rotter efterlader sig tegn. Det kan 

eksempelvis være: 

 

 Huller i jorden uden opgravet 

jordbunke omkring. 

 Ekskrementer på 1–1 ½ cm. 

 Pludselig opstående sænkninger 

i jord og faste belægninger, samt 

omkring kloak. 

 Gnave- og kradsemærker. 

 Pusle- og kradselyde fra loft, 

gulv, paneler, køkkenskabe o. 

lign. 

 Kloaklugt kan være tegn på 

utætheder. 

 

Rotten er et alvorligt skadedyr, der 

kan forvolde store materielle og  

bekostelige skader på vores ejendom-

me. Samtidigt udgør rotten en sund-

hedsrisiko for mennesker, da den  

fører forskellige smitsomme  

sygdomme med sig. 

 

Hvad kan du selv gøre 

 

 Bind altid knude på affaldspo-

serne inden de smides ud. 

 Stil ikke affald ved siden af 

skraldestativet. 

 Sørg for, at din affaldsbeholder 

er i orden og kan lukke tæt. 

 Undgå at fodre fugle og opbevar  

   ikke foder til husdyr udenfor. 

 

 Fjern nedfaldsfrugter fra haven. 

 Hold din bolig ren og ryddet, så 

rotters opholdsmuligheder be-

grænses. 

 Beplantning holdes 1 meter væk 

fra husmur. 

 Oplagring af materialer bør ske 

så langt væk fra boligen som 

muligt. 

 

 

Ved mistanke om rotter, skal du 

kontakte Teknisk Forvaltning.  

 

Rødovre Kommune 

Teknisk Forvaltning 

Tæbyvej 77 

2610 Rødovre 

Tlf.: 3637 7000 

rk@remove-this.rk.dk  

 

Brug eventuelt selvbetjening på Rød-

ovre Kommunes hjemmeside

  www.rk.dk .  

 

Husk - kun med fælles hjælp vinder 

vi kampen mod rotterne! 
 

 
 

Undgå rotteangreb 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+slAsl/el');
https://www.rk.dk/roedovre-kommune/it-service/
http://www.rk.dk/
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Rosenbuske før og efter 

Ny beplantning  
 

I foråret blev der plantet nye rosen-

buske af sorten Pink the Fairy ved 

Ejendomskontoret. 

 

I august måned stod de i fuld flor. 
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Udlån fra ejendomskon-

toret 

 
 

 

 

Afdelingen ejer 3 stk. slagborema-

skiner som udlånes til beboerne 

mod betaling af et depositum på  

100,00 kr. Boremaskinerne er speci-

elt velegnet til betonen i Langhuset. 

I stålkassen med boremaskinen er 

der vedlagt bor i størrelserne 5,6 og 

8mm.  

 

Det er naturligvis en forudsætning 

at de ikke er udlånt i forvejen, hvis 

dette er tilfældet må vi bede beboer-

ne prøve igen, da vi ikke skriver op 

på venteliste. 

 

Boremaskiner udlånes i en periode 

på max. 7 dage ad gangen og med 

hensyn til boretidspunkter henviser 

vi til reglerne i afdelingens Ordens-

reglement. 
 

 

Afdelingen ejer også et antal træk-

vogne, som kan lånes ved henven-

delse på ejendomskontoret. 

Udlånsperioden aftales med Ejen-

domskontoret. 

 

 

 
 
 

Husk hundeposen 
Tak til alle de betænksomme hunde-

ejere som bruger hundepose til 

hundens efterladenskaber. 

 

Afdelingen sender en venlig opfor-

dring til dem som glemmer posen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nyt fra Ejendomskontoret 
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Konkurrence 

Konkurrence 
Deltag i Beboerbladets konkurrence 

ved at svare på spørgsmålet 

nedenfor. 
 

 

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

Spørgsmål: 

 

Hvor mange klubber er der omtalt i  

beboerbladet? (sæt x). 

 

7 klubber___________ 

8 klubber___________   

9 klubber___________ 

 
 

Navn:_________________ 

 

Adresse:_______________ 

 

Tlf./mail_______________ 

 

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

Du kan aflevere dit svar i Ejen-

domskontorets postkasse senest  

den 6. januar 2014 . Att. Carina. 

 

Præmien er fire biografbilletter til 

den nye Atlasbiograf i Rødovre 

Centret. 

 

 

 

 

Bemærk! Medarbejdere og deres 

nærmeste familie med tilknytning til 

Carlsro kan ikke deltage i konkur-

rencen. 

 

Vinderen fra sidste kon-

kurrence 
Nedenfor ses den glade vinder  

Eva Steenbech, LV 385 som vandt 

sidste konkurrence. Præmien var en 

dejlig frokost på Nuova Italia. 
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Storm i Carlsro 

 

 

 

Stormen rasede over Danmark den 28. oktober, og den kom også på besøg i 

Carlsro. Alt i mad måtte have en ny rude sat i og Carlsro Super fik skiltet 

ødelagt. Det gav ekstra arbejde til de blå mænd og Ejendomskontoret, men 

heldigvis var der ingen personskader.  
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Juleforberedelser 

Børnejul fra A til Z 

 
Alle fester i Carlsro afholdes af afdelingsbestyrelsen med stor hjælp fra de blå mænd og andre frivil-

lige, som yder en indsats. Faktisk begynder forberedelserne et år tidligere, da selve underholdningen 

skal bestemmes og bookes. I god tid før festen skal alle gaver til børnene indkøbes. Dette foregår i 

ToyRus, hvor indkøbsvogne fyldes op med gaver. Der skal købes gaver til 5 forskellige aldersgrup-

per fordelt på piger og drenge. Der er noget at holde styr på!  

 

Næste skridt er de såkaldte ”julepakkedamer”, som er behjælpelige med at pakke alle gaverne ind 

og sætte mærkater på.  En stor tak herfra for deres hjælp. Lige før festen pakker ”slikposeholdet” 

slikposer til alle børnene. Her pakkes i nærheden af 200 slikposer. Fredagen inden festen pynter de 

blå mænd flot op i hallen, og et par timer før selve festen mødes bestyrelsesmedlemmer og blå 

mænd til opdækning. Et stort arrangement, som involverer rigtigt mange mennesker, men som også 

år efter år er en stor succes. 



15 

 

Børnejul i Carlsro 
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Mere børnejul i Carlsro 

 

 

Afdelingens julearrangement for børnene var en stor succes.  

Carlsros Sprælle og julemanden gav den igen fuld gas bl.a. med trylle-

show og bugtalershow.  

 

Det er Jens Jørgensen på Ejendomskontoret, som har taget de flotte bille-

der.  
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Voksenjul i Carlsro 

 

 

 

Der blev afholdt voksenjul lørdag den 23. november med gløgg,  

æbleskiver, risalamande og knas.  

På billetten var der mulighed for at vinde en af de mange flotte præmier.  

Rødovre Musikskole kom og underholdte med et smukt Luciakor. 
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Jul i skuret 

Fredag den 29. november afholdte bestyrelsen jul i skuret med gløgg, æble-

skiver og knas.  

 

Initiativet blev godt modtaget, og alle fik lidt at varme sig på samt lidt godt 

til maven. 
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60 års jubilæum i bridgeklubben 

 

Mandag den 28. oktober afholdte Carlsros bridgeklub 60 års jubilæum. 

Klubben er en af de ældste klubber i Carlsro. Formand Otto Hansen sagde 

”at det var en dejlig fest med en god stemning.  ” 
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Klubberne i Carlsro 

Carlsro har 7 selvstændige klubber.  

 

Badminton Clubben Carlsro 

Carlsrohallen 

 

 

 

 

 

 

 Klubben blev stiftet i 1978. 

 Der er 111 medlemmer i klub-

ben, og der er masser af plads 

til nye spillere. 

 Klubben administrerer bad-

mintonbaner (P.t. er der udlejet 

33 baner, og der er 71 ledige  

(flest inden kl. 16). 

 Klubbens generalforsamling  

 holdes ultimo marts eller 

 primo april hvert år. 

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand Ole Thorgersen 

Tlf. 36 41 50 2 

ole@beatrae.dk 

Kasserer Richard Dodsworth 

Tlf. +46 723 233 755 

Richard@dodsworth.se 

Martin Jensen (banefordeling) 

Tlf. 36 70 59 56 

maj@kruger.dk 

 

 

Carlsro Bridge Klub 

Borgmester Gustav 

Jensens Vej 15 

 

 

 

 

 

 

 

 Klubben blev stiftet i 1953. 

 Der er 24 medlemmer i klub-

ben, og der er plads til nye 

medlemmer. 

 Der er generalforsamling i  

oktober måned. 

 Årlige fester: Julefest og  

afslutningsfest. 

 Klubben kan besøges efter af-

tale. 

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand Otto Hansen på 

Tlf. 36 41 63 58. 

 

Carlsro Motion Cykel Club 

Rødovre Parkvej 352 
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Klubberne i Carlsro  

 Klubben blev stiftet i 1990. 

 Der er 12 medlemmer i klubben, 

og der er masser af plads til nye 

cyklister. 

 Der er generalforsamling i  

foråret. 

 I løbet af året er der ryttermøde, 

og det kan forekomme, at der 

bliver inviteret en kendt cykel-

rytter som holder et kort fore-

drag. 

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand John Mikkelsen 

Tlf. 21 65 99 55 eller 

Jens Jørgensen tlf. 29 24 10 81. 

 

Carlsro Billiard Klub 

Tårnvej 281-kælderen 

 

 

 

 

 

 

 Klubben blev stiftet i 1976. 

 Der er 21 medlemmer i klubben, 

og der er plads til nye spillere.  

 Man skal være 18 år og møde 

personligt op. Man har mulighed 

for at være med et par gange, før 

man melder sig ind. 

 Der er generalforsamling i april 

måned. 

 Årlige fester: Julefrokost og 

sommerfest 

 Klubben er sammen med 6 andre 

RAB-klubber i turnering.  

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand Marianne Sølberg på 

Tlf. 51 42 83 28/solberg9@live.dk 

eller Claus Berntsen tlf. 23 10 99 50. 

 

Carlsro Travel Club 

 

 

 

 

 

 

 Klubben blev stiftet i 1981. 

 Der er 105 medlemmer i klub-

ben, og der er plads til nye  

 medlemmer i alle alders- 

 grupper. 

 Der er generalforsamling i  

februar måned. 

 Årlige fester: medlemsmøder,  

billedaften og div. klubarrange-

menter. 

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand Lizzie Fallentin på tlf. 

36 70 13 14 eller Helle Fallentin på 

tlf. 36 41 12 30 - helle-1@live.dk 
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Klubberne i Carlsro 

Carlsro Motor Club 

Tårnvej 285 B 

 

 

 

 

 

 

 

 Klubben blev stiftet i 1959. 

 Der er 126 medlemmer i klub-

ben, og der er plads til nye 

medlemmer.  

 Der er generalforsamling i  

februar måned. 

 Klubben mødes torsdag i lige 

uger, kig gerne forbi. 

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand Bent Hansen på 

Tlf. 36 72 71 71 eller 

mobil tlf.: 21 41 13 49. 

 

Pensionistklubben Carlsro 

Tårnvej 219– Folkekælderen 

 

 

 

 

 

 

 Klubben blev stiftet i 1992. 

 Der er 22 medlemmer i klub-

ben, og der er plads til nye  

 medlemmer. 

 Der er generalforsamling i  

september måned. 

 Årlige fester: sommerfest og 

julefest. Bankospil hver uge og 

fællesspisning en gang om må-

neden. 

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand Jytte Parbst på tlf. 

36 41 83 88 - 22 87 30 41. 

 

Beboerhuset i Carlsro 

Borgmester Gust. Jensens Vej 21 

 

 

 

 

 

 

 

 Beboerhuset har alle beboere i 

Carlsro adgang til. 

 Huset har eksisteret siden 

1987, og der er fx slankeklub, 

 syklub, kortklub og kreativ-

klub. Der er generalforsamling 

i april måned. 

 Årlige fester: Ostefest i marts 

måned. 

 

Tilmelding-kontakt til:  

Formand Jytte Parbst på tlf. 

36 41 83 88 - 22 87 30 41. 
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Baneplan badminton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ledig bane Optaget bane Reserveret 

    

  Banefordeling :  Martin Jensen 

    Telefon :  +45 21 71 38 40 

    E-mail   :  maj@kruger.dk 

    

BCC Badminton baner 2012  

       

Tid Bane Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Pris 

10 1         600 

10 2         600 

11 1         600 

11 2         600 

12 1         600 

12 2         600 

13 1         600 

13 2         600 

14 1         600 

14 2         600 

15 1         600 

15 2         600 

16 1         1600 

16 2         1600 

17 1         1600 

17 2         1600 

18 1         1600 

18 2         1600 

19 1         1600 

19 2         1600 

20 1         1600 

20 2         1600 

21 1         1600 

21 2         1600 

22 1         1600 

22 2         1600 
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Carlsro Travel Club tilbyder 

Møllecruise til  

Horns Rev 
 

Der afgang fra Carlsrohallen man-

dag den 22. 9.14 kl. 10.00 Der ser-

veres morgenbrød og kaffe i bussen, 

hvor vi har vor egen servering af 

varmt og koldt. 

 

Vi gør frokostholdt omkring Mid-

delfart (pølser & sandwich i bussen) 

og i løbet af eftermiddagen ankom-

mer vi til Esbjerg, hvor der er check

-in på skibet Dana Sirena, der sejler 

ud til vindmølleparkerne 

 

 
 

Sejlturen går forbi fiskerihavnen og 

Svend Vig Hansens ”Hvide mænd”. 

Dana Sirena passerer Fanø og Skal-

lingen hvor sælerne holder til. 

 

Undervejs orienteres der om ople-

velserne som skibet passerer. Nyd 

den dejlige buffet med et glas øl/

vand eller vin og efterfølgende er 

der kaffe og kagebuffet inkluderet.  

 

Der er underholdning af trubaduren 

i loungen. 

 

Først på aftenen ankommer vi igen 

til Esbjerg og vi indkvarteres for 

natten på skibet i dejlige kahytter. 

Når vi vågner næste morgen, venter 

der en dejlig morgenmadsbuffet på 

skibet, der også er inkluderet. 

 

Vor bus bringer os nu fra Esbjerg til 

det dejlige Fyn hvor der bliver mu-

lighed for at besøge den Fynske 

landsby eller andre ønsker måske at 

besøge jernbanemuseet eller H.C. 

Andersens hus, for egen regning. 

 

Efter besøget på Fyn drager vi mod 

hjemmelige egne og vi forventer at 

være hjemme i Carlsro omkring 

klokken 18 efter nogle spændende 

dage. 

 

Samlet pris kr. 1.148 alt inklude-

ret. Alle CTC`s rejser/dags tilbud 

i 2014 sælges på vor generalfor-

samling 09.02.14. 
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Carlsro Travel Club tilbyder 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revykøbing kalder til Revy 

Nedre balkon række 1 & 2 & 3  

& 

Turist middag på restaurant KIKKO 
 

Direkte bus fra Carlsrohallen 

 

Der er afgang fra Carlsrohallen, fredag den 29. august klokken 15.00 og på 

vej mod Falster serveres der kaffe og sandkage i bussen. 

 

Omkring klokken 17.30 spiser vi middag i Nykøbing på restaurant KIKKO 

hvor vi har bestilt Skinkeschnitzel med braserede kartofler, grøntsager og 

sauce. Efter maden får vi kaffe og frugttærte og så er vi klar til at gå i Nykø-

bing F. Revyen, der begynder klokken 20. 

 

Efter en spændende underholdning i revyen, drager vi mod Carlsro og for-

venter at være hjemme omkring klokken 24. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Super pris med meget inkluderet: 

Bustransport kaffe & kage  

Middag & Kaffe & Tærte 

REVY balkon 1 & 2 række 

Kr. 690,- 
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Juletræ i Carlsro 

Juletræ i Carlsro 
Carlsro har for første gang fået sit 

eget juletræ med lys på. 

Det store juletræet kommer fra julefe-

sterne i Carlsrohallen. Altså et rigtigt 

genbrugsjuletræ. 

 

 

Træet står flot og byder velkommen 

til Carlsro, når man kører ind ad 

Borgmester Gustav Jensens Vej. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med denne nyhed ønsker afdelings- 

bestyrelsen og Ejendomskontoret alle 

beboere en rigtig god jul samt et lyk-

kebringende nytår. 
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Julelukket 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julelukket på Ejendomskontoret og 

afdelingsbestyrelsen 
 

I forbindelse med jul og nytår holder  

 

Ejendomskontoret lukket følgende dage: 

 

tirsdag den 24. december og 

tirsdag den 31. december 

 

Kontoret er åbent igen torsdag den 2. januar 2014. 

 

VAGTHAVENDE kontaktes uden for kontortid på 

følgende nr.: 45 45 31 63. 

 

Afdelingsbestyrelsen  
holder juleferie fra torsdag den 19. december til den 2. januar,  

begge dage inklusive.  

 

Kontoret er åbent igen mandag den 6. januar 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

Damefrisør Tårnvej 205 Tlf. 36 70 57 75 

 

Alt i mad Tårnvej 207 Tlf. 36 70 33 05  

     

Super Best 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 

 

Solcenter 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 


