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Velkommen! 

 

Lyset kom for længst og satte gang i fuglenes sang. Utålmodigt har vi ven-

tet på varmen og det rigtige forår. Bedst som vi troede, at nu var foråret her, 

og vi hilste på de første vintergækker og erantis, så vendte vinteren og kul-

den tilbage igen, og vi fik endnu en lang måned med frost, som ifølge 

DMIs oplysninger var den koldeste marts i 26 år. 

 

I denne udgave af beboerbladet har vi valgt at sætte fokus på de mange 

projekter, som bestyrelsen arbejder med. Der er en artikel om forslag til en 

ny antenneløsning. Mange beboere har igennem flere år ønsket en ny løs-

ning, hvor der er mulighed for individuelle valg af tv-kanaler. 

Det er lykkes bestyrelsen at få et sådan tilbud og komme ud af den nuvæ-

rende kontrakts lange bindingsperiode. 

 

Inde i bladet kan du også læse: hvordan bestyrelsen arbejder, om tankerne 

om brug af området ved petanquebanen, at det nu er slut med at drikke øl 

foran Langhuset, om solceller på Langhuset, om arbejdet med at revidere 

det eksisterende havekatalog, om status på kravet om affaldssortering, gode 

råd om skimmelsvamp, at der er en ny hjemmeside på vej, og at der er 

kommet nye medarbejder på Ejendomskontoret og meget mere. 

 

God læselyst og vel mødt til afdelingsmødet den 15. maj i Carlsrohallen. 
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Bestyrelsen og udvalg 

Bestyrelsens struktur 

Afdelingsbestyrelsen i Carlsro be-

står af 9 medlemmer: Bolette Jen-

sen (formand), Niels-Erik Abcell 

(næstformand), Jeanette Rasmus-

sen (kasserer), Flemming Holm-

Mikkelsen, Jens Larsen, Jari Care-

lius, Bo Jørgensen, Marianne Han-

sen samt Peter Lund Sørensen. 

 

Bestyrelsen har valgt en flad struk-

tur, hvor der arbejdes i udvalg samt 

projektgrupper. Dette gør bestyrel-

sesarbejdet mere effektivt, idet de 

enkelte udvalg kan gå i dybden 

med forskellige arbejdsopgaver, 

hvorefter de kan præsentere deres 

arbejde for den samlede bestyrelse. 

Ingen udvalg har mandat til selv at 

træffe vigtige beslutninger, men ar-

bejder ud fra fastsatte rammer og 

beføjelser, som bestyrelsen har 

truffet. Udvalgene er følgende: 

 

Økonomiudvalget: Niels-Erik 

(formand), Bolette, Jeanette og 

Jens. 

 

Haveudvalg/byggeudvalg: Flem-

ming (formand), Peter, Jens, Mari-

anne, Bo og Jari. 

 

 

Udvalg for beboeraktiviteter: 

Jeanette (formand), Flemming, Bo, 

Marianne og afdelingssekretær Ca-

rina.  

 

Udvalget for beboerbladet: Bo-

lette (formand), Jeanette, Marianne 

og afdelingssekretær Carina. 

 

Renovationsudvalget: Nils-Erik 

(formand), Jari, Flemming og ejen-

domsleder Kim. 

 

Antenneudvalget: Peter  

(formand), Jens og ejendomsleder 

Kim. 

 

Web-udvalg: Peter  (formand) og 

Jens. 
 

Udvalgsarbejdet har indtil videre 

fungeret rigtigt godt og bestyrelsen 

mener selv, at vi i det forgangne år 

er kommet meget langt. I dette 

blad præsenterer vi en del af vores 

arbejde.    
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Afdelingsmøde 
 

onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 
 

Dørene er åbne fra kl. 18.30. 

 

i Carlsrohallen, med følgende dagsorden: 

 

1.  Velkomst og valg af dirigent. 

2.   Valg af stemmeudvalg. 

3.   Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden  

 siden sidste møde. 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2013/2014, samt en 

 kort orientering om regnskabet for 2011/2012. 

5.   Indkomne forslag.  

6.   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 

 

 A. Valg af formand for 2 år.  

 På valg er: Bolette Jensen. 

 

 B. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

 På valg er: Jeanette Rasmussen, Jari Carelius, Bo Jørgensen 

 (modtager ikke genvalg) og Marianne Hansen. 

 

 C. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 

 

         7.   Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet under punkt 5, skal være 

indleveret i skriftlig form på afdelingsbestyrelsens kontor i Servicebygnin-

gen, Borgmester Gustav Jensens Vej 2, senest den 1. maj 2013 kl. 12.00 

(middag). Eventuelle indkomne forslag vil blive omdelt til beboerne senest 

den 8. maj 2013. 

 
Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 
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Beboeraktiviteter 

Samlingssted for større 

børn og unge 
Området omkring den gamle petan-

quebane er efterhånden ved at være 

noget nedslidt. Bestyrelsen er derfor 

ved at se på muligheden for at om-

danne området til gavn for Carlsros 

større børn og unge. 

En af ideerne er, at skabe et natur-

ligt og aktivt samlingssted, hvor 

børn, unge og voksne kan mødes på 

en spontan og uforpligtende måde 

til en sjov gang fodbold, håndbold, 

basket, volleyball, hockey eller lig-

nende. En anden ide kan være at 

etablere en motionssti igennem 

Carlsro. 

 

Bestyrelsen har valgt at undersøge 

forskellige støttemuligheder, for at 

begrænse afdelingens udgifter til 

projektet. Vi har set på en kampag-

ne fra RealDania, som er en fond 

der støtter udviklingen af fremti-

dens almene boligområder.  

 

Beboergrupper, lokale ildsjæle og 

boligafdelinger kan byde ind med 

spændende og nyskabende projek-

ter, som viser nye veje til en fortsat 

udvikling af et godt boligliv. Et-

hvert projekt kræver imidlertid 

medfinansiering fra boligafdelin-

gen, da ingen fonde betaler det hele. 

 

Projektet er i den indledende idefa-

se, og ideer til projektet, eller støtte-

muligheder, modtages derfor gerne. 
 

Jul i Carlsro 
De traditionsrige fester for børn, ju-

letræsfesten med julemanden og 

den sjove Sprælle og fastelavnsfe-

sten, er to hyggelige og populære 

arrangementer, som hurtigt bliver 

udsolgt. Bestyrelsen vil fortsætte 

traditionen og har da også allerede 

bestilt julemanden og Sprælle til de 

næste par år. 

 

Julefesten for voksne var i det for-

gangne år anderledes end tidligere. 

80 beboere tog imod invitationen og 

havde en hyggelig eftermiddag med 

gløgg, æbleskiver, juletombola og 

den smukkeste korsang fra Valhøj-

koret. Det viste sig at være en me-

get gammel Carlsro-tradition vi 

genoplivede, fordi flere af korsan-

gerne havde sunget til en lignende 

julefest i Carlsro, da de var børn. 

 

Slut med øl foran Lang-

huset  
I januar havde vi indvielse af 

”skuret” eller ”halvmånen”, som det 

også kaldes. ”Skuret” er et nyt  
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mødested for dem, der gerne vil 

drikke en øl i det fri. I mange år var 

runddelen foran Langhuset deres yn-

dede tilholdssted, hvad mange bebo-

ere og erhvervsdrivende var kede af. 

Rødovre Lokal Nyt og det lokale po-

liti deltog i indvielsen, hvor der blev 

serveret både kaffe og øl. 

 

Bestyrelsen har lavet en aftale med 

gruppen om, at når de nu har fået de-

res eget sted, skal de ikke længere 

stå foran Langhuset. Gruppen har 

udnævnt en af deres egne til skur-

vognsformand, og han er ansvarlig 

for at der altid er pænt og ryddeligt i 

og omkring skuret. 

  

Pavillonen stod færdig i løbet af få 

dage. 

 

Træet er langtidsholdbart træ, som 

kræver et minimum af vedligehol-
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Ny antenneløsning 

Ny antenneløsning 
Mange beboere har igennem flere år 

stillet forslag til en ny antenneløs-

ning i Carlsro. Da vores kontrakt 

med YouSee først udløber ultimo 

2014, har det ikke tidligere været 

muligt at imødekomme ønsket. 

  

Bestyrelsen besluttede derfor i sen-

sommeren 2012, at iværksætte un-

dersøgelser af hvilke muligheder, 

der var for en ny løsning, så denne 

kunne udbydes, iværksættes og 

være klar når kontrakten udløber. Et 

udvalg under bestyrelsen har arbej-

det hårdt på at finde nye løsninger.  
 

Væk med lange kontraktperioder 

Undersøgelsen tog udgangspunkt i 

disse kriterier: (ikke prioriterede) 
 

 Max 5-årig kontraktperiode (mod 

nuværende 10-årig). 
 

 Stikforbindelse (i stedet for den 

nuværende serieforbindelse, som 

også skal sikre forsyningssikker-

heden). 
 

 Individuel valg af størrelse af 

pakker (mod nuværende tvungen 

stor pakke for alle). 
 

 Pris på pakker 
 

 Stikdåse skal sidde bedre i både 

Langhuset og i rækkehusene (og 

ikke i gangen i Langhuset og op-

pe under loftet i rækkehuset, som 

det er nu). 
 

 Kabler skal ikke løbe på ydersi-

den af tagene på rækkehusene. 
 

 Et minimum af gener for beboer-

ne under etableringen. 
 

 Pris for etableringen. 
 

 Muligheder for rabat på tilvalg af 

fx internet, telefoni og lign. pro-

dukter. 
 

 Support ved udfald/nedbrud af 

anlæg. 
 

 

 Et min. af reparation/udgifter ved 

etableringen for både afdeling 

Carlsro og den enkelte beboer. 

 
Hvem kan 
Vi har afholdt møde med de 4 fir-

maer på det danske marked, som vi 

vurderer er kompetente til at løse 

opgaven: 

 

YouSee (kabelforbindelse). 
 

Stofa (kabel TV stikforbindelse). 
 

Dansk Kabel TV (bredbånd). 

 

Canal Digital (bredbånd). 
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Ny antenneløsning 

Det bedste tilbud 
Ved deadline i januar 2013 havde 

Canal Digital, som eneste udbyder 

ikke leveret et tilbud. Trods flere 

rykkere er det ikke lykkedes at få et 

tilbud. Vi tolker det som mangel på 

interesse for opgaven. 

  

Alle tre tilbud kan stort set leve op 

til de stillede kriterier. Alligevel er 

vi endt op med én udbyder, som be-

styrelsen vil foreslå skal stå for den 

fremtidige løsning i Carlsro.  

 

En bredbåndsløsning (Dansk Kabel 

TV) vil blive en meget dyr løsning, 

da der vil være en etableringspris på 

ca. 6,5 mio. kroner. Og dette uden at 

vi sparer noget på den individuelle 

pris pr. husstand efter etableringen. 

Der vil være gener ved gravearbej-

det med at lægge ledninger og fiber-

kabler ned. 

 

Derudover skal der i hver husstand 

trækkes 230V til den kasse (som ca. 

er på størrelse med fire store tænd-

stikæsker), hvilket medfører udgif-

ter til murer (fræsning og opmu-

ring), elektriker (selve ledningen) 

og maler (reparation af tapetserin-

gen og maling). Udgiften til disse 

ekstraarbejder vil overslagsmæssigt 

være ca. 2 mio. kr. 

Frit valg 
Tilbuddene fra Stofa og YouSee lig-

ner hinanden. De to firmaer kan le-

vere stikforbindelse, hvilket gør at 

begge kan levere individuelle løs-

ninger til hver husstand. Det eneste 

krav er, at alle skal have den "lille 

pakke" kabel TV mod den "store 

pakke", som alle er tvunget til nu.  

 

Hvad beboerne derudover ønsker at 

tilkøbe, er noget man aftaler med 

udbyderen direkte. Begge firmaer 

kan levere etableringen til 0 kr., og 

der vil også være besparelser på be-

boernes månedlige udgifter. 

 

De væsentligste forskelle på løsnin-

gerne fra Stofa og YouSee er ved 

supporten og kontraktens ikrafttræ-

den. Stofa tilbyder support ved ned-

brud på hverdage fra kl. 8 – 24, 

hvor YouSee tilbyder support døg-

net rundt alle årets 365 dage. 
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Artikler og konkurrence 

En kontrakt med Stofa kan starte 

ved udløbet af den eksisterende ulti-

mo 2014, hvor YouSee tilbyder at 

ophæve den eksisterende bindings-

periode ved indgåelse af ny kon-

trakt.  
 

Beboerne bestemmer 

På afdelingsmødet den 15. maj vil 

bestyrelsen stille forslag om at 

Carlsro indgår ny kontrakt med 

YouSee. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Konkurrence 
Deltag i Beboerbladets minikonkur-

rence ved at svare på spørgsmålet 

på næste side. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

Spørgsmål: 

 

Hvor mange medlemmer er der i 

Carlsros bestyrelse? (Sæt x) 

 

7 medlemmer___________ 

8 medlemmer___________ 

9 medlemmer___________ 

 
 

Navn:_________________ 

 

Adresse:_______________ 

 

Tlf./mail_______________ 

 

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

Du kan aflevere dit svar i Ejen-

domskontorets postkasse senest den  

31. maj 2013. 

 

Præmien er en lækker frokost hos 

Nuova Italia i Carlsro for  to per -

soner inklusive et glas vin eller et 

glas øl eller en sodavand. Frokosten 

afsluttes med en kop kaffe. 

 

Bemærk! Medarbejdere og deres 

nærmeste familie med tilknytning til 

Carlsro kan ikke deltage i konkur-

rencen. 

 

 

javascript:void(0)
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Solceller 

Solceller på Langhuset 
Bestyrelsen vil gerne, at Carlsro 

springer med på den grønne bølge i 

form af etablering af solceller på 

Langhusets tag. Det vil vi ud fra 

hensynet til den reducerede CO2-

udledning ved produktion af strøm, 

og ikke mindst for at reducere ud-

gifterne til strømforbruget i afde-

lingen. 

De hidtidige regler har været sær-

deles imødekommende over for 

solceller i parcelhuse. Regeringen 

havde lovet, at ændrede regler for 

installering af solceller også ville 

gøre solceller økonomisk attraktive 

i den almennyttige sektor. Det er 

desværre ikke helt gået sådan, som 

vi havde ønsket os.  

 

 

 

Det betyder, at solcelleanlæggets 

kapacitet ikke skal være større end 

det mindste timeforbrug, afdelin-

gen har i fællesområder. 

På afdelingsmødet vil bestyrelsen 

fremsætte forslag om installering 

af solceller på Langhusets tag, hvor 

installationsudgiften betales over 

en 10-årig periode. Herefter vil der 

være en årlig besparelse på afdelin-

gens udgifter til el på ca. 0,1 %, set 

i forhold til den nuværende husleje 

og den nuværende pris på el. 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.folkecenter.dk/mediafiles/folkecenter/rd/solar/Morsoe-solceller-2012-004.JPG&imgrefurl=http://www.folkecenter.dk/dk/news/int/afstand-mellem-solceller/&h=412&w=550&sz=43&tbnid=U27CTtaVrtHoZM:&tbnh=92&tbnw=123&
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Haveudvalg 

Årets gang i have-

udvalget 
Hvordan ønsker vi vores haver skal 

se ud i Carlsro, hvad med facader-

ne, hvad må vi bygge og hvilke 

farver må vi have i Carlsro? 

 

Vores havekatalog er fra 1982, så 

det er på tide at opdatere og gøre 

det tidssvarende. I Carlsro har vi 

mange forskellige regler, når det 

gælder mulighederne for at ændre 

på vores bolig og i haven. Nogle 

regler bliver slet ikke efterlevet, 

nogle er håbløst forældede, og en 

del giver rigtig god mening. Så 

hvordan kan vi udforme et haveka-

talog der rummer forskellige øn-

sker fra beboerne, hensyn til pri-

vatsfæren og som ikke kommer i 

karambolage med lokalplanen og 

byggevedtægter. 

 

Vi vil gerne have at Carlsro bliver 

ved med at ligne sig selv samtidig 

med, at der bliver plads til at bebo-

erne kan sætte deres eget præg på 

boligen med plads til nytænkning. 

 

Opgaven består i at undersøge  

lokalplanen og byggevedtægterne, 

og undersøge hvordan det hænger 

sammen med beboernes ønsker om 

at kunne udfolde ideer i egen bolig 

og have. 

 

Dette er en lang og tidskrævende 

proces, som både involverer Rød-

ovre Kommune og arkitekter. Når 

dette forarbejde er færdigt, glæder 

vi os i bestyrelsen til at frembringe 

et helt nyt havekatalog, som kan 

komme beboerne i Carlsro til glæ-

de og gavn. 
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Ny træer 

 

Æbletræer 
 
 

 

I november måned blev der plantet 

nye æbletræer af sorterne: Gul Grå-

sten, Pigeon og Discovery. 

 

De gamle træer var syge. 

 

Derfor valgte bestyrelsen at plante 

nye træer. 
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Affaldssortering 

Sortering af affald i seks 

fraktioner 
Rødovre Kommune har iværksat en 

ambitiøs plan om, at genanvendel-

sen af affaldet skal forøges ganske 

væsentligt. Kommunen er på den 

måde forud for regeringens ressour-

cestrategi, som fagfolk forventer 

snart vil blive vedtaget. Det medfø-

rer, at alle borgere i kommunen, 

uanset om de bor i lejlighed eller i 

hus, skal sortere deres affald i biolo-

gisk affald, papir, plast, glas og me-

tal. 

 

Det er ikke fordi bestyrelsen er 

imod øget affaldssortering, øget 

genanvendelse, begrænsning i CO2-

udledning og forbedringen af miljø-

et – tværtimod. Men Rødovre Kom-

munes strenge krav, om at sorterin-

gen skal ske ved bopælen eller me-

get tæt herpå, stiller nogle gevaldige 

udfordringer både  pladsmæssigt og 

rent økonomisk for den almennytti-

ge boligsektor. 

 

I kommunens første udspil var kra-

vet, at alle pr. 1. maj i år skulle be-

gynde på den nye affaldssortering. 

Sammen med de øvrige afdelinger i 

Rødovre Almennyttige Boligsel-

skab, og de andre almennyttige bo-

ligselskaber i Rødovre, har bestyrel-

sen lagt pres på Rødovre Kommune 

for at udsætte denne frist, da vi 

umuligt kan nå at finde en løsning 

og få beboernes godkendelse inden 

den 1. maj. Desuden er udgiften 

hertil heller ikke indarbejdet i bud-

gettet, da vores budgetperiode går 

fra 1. oktober til 30. september. Alt 

det er Rødovre Kommune vidende 

om, alligevel har de tromlet kravet 

igennem. Det er foreløbig lykkes os 

at få udsættelse til 31. december i 

år. 

 

Bestyrelsen synes, at kommunens 

forslag om tre containere ved hvert 

enkelt rækkehus ikke er egnet til 

Carlsros små forhaver. Vi synes, det 

vil være en bedre løsning, hvis vi 

udbygger de eksisterende container-

pladser og får en ny container med 

to rum foran de enkelte rækkehuse. 

Hvilken løsning, der er bedst egnet 

for Langhuset, er vi heller ikke eni-

ge med kommunen i.  Bestyrelsen 

er fortsat i dialog med Rødovre 

Kommune om forslag til den prakti-

ske løsning i Carlsro. Det er en 

langstrakt proces at finde den rette 

løsning, som uanset udfaldet vil bli-

ve en dyr løsning.  

 

For øjeblikket afventer vi Rødovre 
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Skimmelsvamp 

Kommunes reaktion. 

 

Da sagen trækker i langdrag, vil der 

ikke være et færdigt produkt at 

fremlægge på afdelingsmødet den 

15. maj. Bestyrelsen vil derfor sene-

re, når vi er enige med Rødovre 

Kommune om løsningsmuligheder-

ne, indkalde til et ekstraordinært af-

delingsmøde, hvor beboerne får mu-

lighed for at tage stilling til den 

fremtidige løsning for affaldssorte-

ring i Carlsro. 

 

 

 

 

 

 
Pas på skimmelsvamp 
Når du tager bad, laver mad, tørrer 

tøj eller lignende, bliver luften i dit 

hjem fugtig. Fugt i større mængder 

og gennem længere tid kan skade 

boligen og skabe grobund for skim-

melsvampe.  

 

Skimmelsvampe er bittesmå svam-

pe, der viser sig som grønne, sorte, 

brune eller hvide pletter eller skjol-

der på gulve, møbler, vægge eller i 

loftet. Skimmelsvampe kan være 

skadelige, både for boligen og for 

dit helbred. Derfor er det vigtigt, at 

du er med til at begrænse fugten i 

din bolig.  

 

Gode råd til hvordan du kan ska-

be et godt indeklima: 
 

 Luft ud - lav gennemtræk i  

 boligen 5-10 minutter flere 

 gange dagligt. 
 

 Gør grundigt rent gerne ofte. 

 Hold alle rum opvarmede til 

 samme temperatur (ca. 21°). 

 

 Tør så vidt muligt dit vasketøj 

 uden dørs. 

 

Hvis du opdager fugtskader og 

skimmelsvamp i din bolig, skal det 

fjernes så hurtigt som muligt. Kon-

takt eventuelt Ejendomskontoret. 
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Orientering 

 

 

 

 

 

 

 
 

Har du tabt dine nøgler, 

så kan Ejendomskonto-

ret måske hjælpe dig 
Har du bare brug for et par ekstra 

nøgler til fx din lejlighed eller post-

kasse. 

Vi kan kopiere almindelige 5 og 6 

stiftede nøgler fra dag til dag. 

Det eneste du skal gøre er at med-

bringe en original nøgle, som vi 

kan kopiere efter. 

 

Prisen for kopieringen vil være 

30,00 kr. pr. stk. som betales ved 

afhentning af nøglerne. 

 

Nabohjælp 
Nabohjælp er en rigtig god ide, og 

du hjælper både din nabo og dig 

selv. På afdelingsmødet vil der væ-

re mulighed for at tage en pjece 

med hjem og læse mere om det go-

de projekt. Du kan også tilmelde 

dig på www.nabohjælp.dk 

Anonyme henvendelser 

til bestyrelsen 
Bestyrelsen modtager meget gerne 

indlæg til beboerbladet, ris og ros, 

men vi har gentagne gange modta-

get anonyme henvendelser, som vi 

ikke kan gøre noget ved, da vi ikke 

har nogle kontaktoplysninger. 

 

Hvis man vil være anonym i bebo-

erbladet er det ok, men bestyrelsen 

skal have oplyst navn og adresse på 

beboeren, hvis indlægget skal tryk-

kes i beboerbladet. 

 

Kom frit frem og giv din mening til 

kende, bestyrelsen er altid åben for 

en god og konstruktiv dialog. 
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Nyt fra afdelingen 

Ny hjemmeside på vej 
Bestyrelsen er i gang med at lave 

en ny hjemmeside. Her vil det være 

muligt at følge med i nyt fra Ejen-

domskontorer, bestyrelsen, klub-

berne, læse referaterne fra bestyrel-

sesmøderne samt fx se hvornår sel-

skabslokalerne er ledige m.m.  

Siden forventes klar til præsentati-

on på afdelingsmødet, og de sidste 

sider er færdige i løbet af somme-

ren. 

 

 

Ny beboerservicemand 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Flemming Esig er ansat som 

 beboerservicemand den  

1. november 2012. 
 

Flemming skal udføre beboerser-

viceopgaver i afdelingen, dog ikke 

opgaver der kræver autorisation.   

Flemming er allerede godt i gang 

med serviceopgaverne, og er blevet 

godt modtaget af beboerne. 

 

Ejendomskontoret får tilbagemel-

dinger fra beboerne, som er glade 

for den hurtige reaktion.   
 

 

 

Ny ejendomsassistent 

 

 

 

 

 

 

Ivan Gaarslev er ansat som ejen-

domsassistent den 1. marts 2013.  

Ivan er nyuddannet anlægsgartner 

og kommer primært til at arbejde i 

det grønne. Vi er godt i gang med 

den første del af vores grønne plan, 

og her vil Ivan være en stor hjælp.  

Vi har Bo, som har fokus på det 

grønne, og nu har vi også Ivan, som 

i samarbejde med Per og Søren, vil 

sørge for, at vores områder kommer 

til at fremstå pæne og flotte.  

Bestyrelsen byder de to nye medar-

bejdere velkommen! 
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Fastelavn i Carlsro 

 

Fastelavn for store og små i Carlsro Hallen den 10. februar med flotte ud-

klædte børn. Der var lækre fastelavnsboller til alle og tønderne var fyldte 

med godter. Både voksne og børn slog katten af tønden.   
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Voksenjul i Carlsro 

 

 

 

Som noget nyt i 2012 havde bestyrelsen arrangeret en gratis hyggeefter-

middag. Der blev serveret gløgg, æbleskiver og juleknas. 

Der var også bingo med præmier, fællessang og Valhøjkoret underholdte de 

fremmødte.  
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Børnejul i Carlsro 
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Mere børnejul i Carlsro 

 

 

Afdelingens julearrangement for børnene var igen en kæmpe succes. 

Sprælle og julemanden gav den fuld gas også med den populære dans 

gangnam style, og det varmede hele hallen op med godt humør. 

 

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

der.  
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Orientering 

Jubilæum 

 

 
 

Carlsros blå mand Søren afholdte 

25-års jubilæum den 1. februar  

2013. 

 

Søren ønskede en stille markering 

af dagen, og han havde en dejlig 

dag, helt som han havde ønsket sig. 

 

 

Sommerferie lukket 
Ejendomskontoret har nedsat åbnings-

tid fra mandag den 1. juli til onsdag 

den 31. juli, hvor der er åbent fra kl. 8-

10. 

 

Afdelingsbestyrelsen holder ferieluk-

ket i hele juli måned, dvs. fra mandag  

den 1. juli til og med onsdag den 31. 

juli. Fra torsdag den 1. august er der 

igen åbent fra kl. 8-12. 
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Hold ferie en dag ad gangen 
 

Sct. Hans aften i Mullerup Havn 

På Skipperkroen kr. 495 
 

Pludselig er det midsommer og der bliver tændt Sct. Hans bål rundt om i 

det ganske land. 

Søndag den 23. juni er  der afgang fra Car lsrohallen klokken 15.30 og 

som noget nyt, sætter vi kurs mod Mulleruphavn, hvor Skipperkroen venter 

med: Tarteletter, Kogt Skinke m/ nye kartofler, Jordbær m/ is og efterføl-

gende kaffe. 

Drikkevarer på Skipperkroen er ikke inkluderet i den samlede pris. 
 

 
 

Vi starter i bussen om eftermiddagen med kaffe og sandkage, samt en en-

kelt øl eller vand i bussen, der er inkluderet og vi er fremme til en dejlig 

3 retters menu med efterfølgende kaffe & bål på havnen. 

 

Efter nogle hyggelige timer går turen igen hjemad mod Carlsrohallen hvor 

vi forventer at ankomme klokken 24. 

 

De sidste pladser sælges efter ”først til mølle” princippet og du er velkom-

men til at kontakte Anette Munk på telefon 2427 7072 eller Aksel Mikkel-

sen på mail: carlsrorejseklub@webspeed.dk 

Carlsro Rejseklub nu til juni 2013 
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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 

 

Bent Mann Fotografi Tårnvej 239 tlf. 36 41 20 21  

 

Stof 2000 Tårnvej 241 tlf. 36 41 24 11 

 

Det er nemt at parkere i Carlsro Butikscenter 


