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Velkommen 
Kære beboere i Carlsro 

Et år er næsten gået med ny formand for bestyrelsen i Carlsro og en for-
holdsvis ny bestyrelse, som alle lige skal finde ud af, hvad det er for op-
gaver, der skal løses i en bestyrelse og hvor lang tid sådanne processer 
faktisk tager. Det arbejde er kommet rigtig godt fra start, og der er stor  
respekt på tværs i bestyrelsen for de forskellige synspunkter man hver 
især byder ind med. Vi er bredt repræsenteret i både alder, professionel-
le liv og erfaring, hvilket jeg ser som en stor fordel i en bestyrelse, da 
mange flere beboeres holdninger og interesser er repræsenteret.  
Det håber jeg og bestyrelsen, at vi fremover kan holde fast i for et  
bedre Carlsro. 

Derfor håber jeg også, at hvis man går med en lille meningsdanner i  
maven, men også er rummelig og påvirkelig for gode argumenter, at man 
stiller op til bestyrelsen, så vi kan fortsætte det gode arbejde. For der er 
ingen tvivl om, at jo flere, der vil være med til at ideudvikle og løse opga-
ver for beboerne, jo bedre et sted bliver det for os alle at bo i Carlsro. 

Vi har nogle store opgaver, som tager rigtig meget af vores tid i øjeblik-
ket, for at gøre Carlsro til et godt sted at bo, både nu og i fremtiden.  
Vi er fx ved at skifte leverandør på vores hjemmeside, derfor kan man ri-
sikere, at der i den kommende måned måske er nogle dage, hvor siden 
ikke er tilgængelig.  

Derudover arbejder vi også med en måske kommende Helhedsplan, for 
både Langhuset og rækkerne. Som allerede fortalt og afhængigt af hvad 
de undersøgelser, der pågår netop nu viser, tager bestyrelsen sammen 
med beboerne stilling til, hvad der skal ske i Carlsro. Man er ikke færdige 
med undersøgelserne endnu, derfor er der ikke så meget nyt i forhold til 
afdelingsmødet i 2019, men bestyrelsens forhåbning er, at vi på  
afdelingsmødet i maj 2020 har nyt at berette om den videre proces. 

Vi skal også i indeværende år vurdere, hvad vi vil have i Carlsro mht.  
TV- løsning og internet, som for nuværende er en stikforbindelse med 
Lille TV-Pakke fra YouSee til alle. Da denne aftale udløber i foråret 2020, 
vil bestyrelsen indkalde til Ekstraordinært Afdelingsmøde i efteråret 
2019. Der vil komme en særlig indkaldelse, når vi har undersøgt          
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Velkommen forsat 

tilbunds, hvad der vil være hensigtsmæssigt og mest rentabelt at gøre, 
så beboerne kan komme og stemme en løsning på plads. 

Også med henblik på en måske kommende Helhedsplan, som kan give 
nogle fordele i etableringsarbejder om nogle år. 

Ud over disse større opgaver, arbejder bestyrelsen løbende på erhvervs 
skifte, beboerhenvendelser og samarbejdet med Ejendomskontoret med 
større og mindre ting, fx beslutninger om udskiftning af overdækning ved 
Langhuset, og når der har været hærværk på træer i bebyggelsen. Alle 
beslutninger er omkring bestyrelsen, inden der bliver foretaget noget. 

Ud over ovenstående kan I også læse mere inde i bladet om fx Carlsros 
nye blomsterenge, opsætning af røgalarm, nyt fra Carlsros klubber og se 
billeder fra Fastelavn, ét af Carlsros populære beboerarrangementer. 

Læs bladet, så er du bedre klædt på til Afdelingsmødet, hvor der bliver 
fortalt lidt mere uddybende om de forskellige punkter. 

Med denne indledning, ønsker jeg alle god læselyst, og bestyrelsen  
håber, at se så mange beboere som muligt til:  

 

Afdelingsmødet onsdag den 8. maj kl. 19.00. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 
 

Peter Lund Sørensen 

Formand  
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Vi har sået blomsterenge i Carlsro  

Vi er i færd med at etablere 4 blomsterenge i Carlsro. 

En langs Borgmester Gustav Jensens Vej, ud for haverne ved Lucerne-

stien, og 2, hvor Korsdalsvej og Borgmester Gustav Jensens Vej  

krydser. 

 

Disse 3 bede er en blomsterblanding af:  

”Etårig sommer-blomsterblanding for dem med en romantisk sjæl, der 
gerne hurtigt vil skabe en nem romantisk have i bløde lyserøde og rosa 
farver understreget med lidt hvide og blå nuancer. 
Indhold: Cosmos, Brudeslør, Kornblomst, Sløjfeblomst, Blå Hør, Rød 
Hør og Godetia.” 
 
Det sidste bed er bag vaskeriet. Denne blomsterblanding består af: 

”Nektarfuld blanding, der kan tilfredsstille en hver bi(s)-smag, år efter år” 

Består af: 

Esparsette, Slangehoved, Rødkløver, Kællingetand, Honningurt, Timian, 

Purløg, Blodkløver, Boghvede, Hjulkrone, Stolt Kavaler 

(Cosmos), Kornblomst og Knopurt.” 

Langt græs 

Vi undlader at klippe græsset på udvalgte områder i Carlsro. 

Dette gør vi fordi, vi vil tilgodese insekter og ønsker en smule ”vild  

natur” ind i Carlsro.  

 

 

 

 

 

 

 

Se billederne på 

side 6. 
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Plantning af nye blomsterenge 
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Istandsættelse af bænke og borde 
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Ejendomskontoret er blevet istandsat 

Malet og nye tæpper 
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Runde borde og barnestol til selskabslokalerne 

Som noget nyt kan du vælge 

runde borde til din fest, når du 

lejer det store lokale eller begge 

selskabslokaler. 

Du skal selv opsætte de runde 

borde. 
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Overdækning ved Langhuset er færdig 

Snart plantes der hæk, og der kommer havelåge for enden i haverne. 

 

Æv, så er der allere-

de hul i det helt  

nye tag. 

Pas nu på hvad du 

stiller i  

vindueskarmen! 



 

12 

Gratis kursus i brandforebyggelse 6. marts 
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Brandkurset gav stof til eftertanke 

Der står for mange ting på trapper og gangarealer i Langhuset. 

Trapper og gangarealer, i Langhuset, er flugtveje i tilfælde af brand. 

Beboere, der skal ned i tilfælde af brand, ser ikke hvad der står på 

jorden og kan falde. Røgdykkeren, der skal op og slukke/redde folk 

ud, ser endnu mindre. 

Så kære beboere i Langhuset, HOLD FLUGTVEJENE FRIE for sko, 

affald osv. Det kan koste menneskeliv! 

HUSK elevatorer må ikke bruges i tilfælde af brand! 

På næste side kan du 

læse om opsætning af 

røgalarm. 
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Røgalarm redder liv 
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Fotos fra Fastelavn 3. marts 2019 
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Fotos fra Fastelavn 3. marts 2019 
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Fotos fra Fastelavn 3. marts 2019 

Fastelavn blev afholdt søndag den 3. marts 2019. 

Der var mange store og små som slog katten af tønden. 

Damen i den gule jakke blev som noget helt særligt - både 

kattedronning og kattekonge. 

Tillykke! 
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Vi er en klub for Carlsros beboere, der har lyst til at spille billard i 
vores gode lokaler i langhusets kælder. 

Der er plads til såvel begyndere som øvede spillere.  

Køer kan lånes i klubben. 

Der spilles mest ”skomager” og der bydes på gratis kaffe samt billigt 
vand/øl. 

Vi holder åbent tirsdag og torsdag kl. 18.00 - 22.45 samt efter 

behov søndag kl. 13 - 18. Kontingent 30 kr. pr. måned. 

 

Vi spiller af og til mod andre klubber, og vi afholder  

skovtur og julefrokost for medlemmer. 

 

Kig ned til os og prøv: 

Vi bor i Langhuset, Tårnvej 273 kælder,  

(indgang nordlige gavl kældertrappe). 

 

Kontakt: Tommy tlf.  2891 8095 og Claus tlf. 2310 9950.   
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Carlsro Creative Club -  nye værksteder 

Malet og nye tæpper 

Vil du være med? - så  

kontakt formanden Joan 

joandeciderius@gmail.com 

mailto:joandeciderius@gmail.com
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Badminton Clubben Carlsro 
 

Klubben administrerer badmintonbanerne i Carlsrohallen mandag, tirs-

dag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 23.00. 

Klubben er i dag en ren motionsklub. Spillerne har dog mulighed for at 

deltage med et hold i DGI’s eller Badminton Københavns holdturnering 

efter aftale med bestyrelsen. Klubben betaler for tilmeldingsgebyret. 

Der er lige nu 92 medlemmer i klubben, og der er masser af plads til nye 

spillere. Både unge og gamle er meget velkomne i klubben. 

Banefordeling 

Der er stadig ledige baner i Carlsrohallen.  

Især i tidsrummet mellem kl. 10.00 - 17.00 er der god mulighed for at 

spille badminton. Der er også stadig enkelte ledige baner i aftentimerne. 

Som noget nyt kan man også spille om lørdagen frem til kl. 13.00. 

Hvis man ønsker at spille på en bane i en eller to timer, så skal man 
kontakte klubbens formand eller kasserer. Se sidst i artiklen. 
En sæson løber fra 01.08.2019 - 31.05.2020. 
 
Man kan se banefordelingen og banepriserne på www.bccarlsro.dk 

Generalforsamling 2019 

Klubben afholder generalforsamling den 30. april 2019.  

Det er på generalforsamlingen, at man vedtager eventuelle prisstignin-

ger på banelejen ud over de sædvanlige valg til bestyrelsen mv. 

Bestyrelsen foreslår ikke prisstigninger i næste sæson 2019/2020. 

Man betaler 700 kr. for en ugentlig spilletime i dagtimerne og 1.800 kr. 

for en ugentlig spilletime i aftentimerne over hele sæsonen. 

Og så må man spille op til 4 spillere i den pågældende time. 

 

 

 

 

 

http://www.bccarlsro.dk


 

21 

 

                                                              
            

                                    

 

                                          

            

 

 
 

 
 

 
 

 

                                    

 

                                          

            

                                    

 

                                          

            

Badminton Clubben Carlsro 
Nøglekort 

Vi udleverer nøglekort til alle spillere. 

Nøglekortet benyttes i stedet for nøgle til indgangsdøren. 

Nøglekortet er nummereret og er ved første udlevering gratis. 

Hvis man taber sit nøglekort, skal man betale 100 kr. for at få udstedt et 

nyt kort.  

Nøglekortet administreres af klubben, men produceres i boligforenin-

gens administration. 

Data på klubbens medlemmer 

En ny lov om data opbevaring på eksempelvis medlemmer af foreninger 

har været gældende siden 24.05.2018. 

Klubben har bestemt, at man ikke opbevarer personfølsomme oplysnin-

ger om de enkelte medlemmer. 

De eneste oplysninger, som vi ønsker at have på klubbens medlemmer, 

er fulde navn og mailadresse. Desuden skal baneformanden, som er 

indbetaler af banelejen, opgive sin fulde adresse og sit mobilnummer. 
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Badminton Clubben Carlsro 

 

 

Vi vil slette data på personen i klubbens register snarest efter udmel-

ding. Desuden vil alle øvrige data omkring et tidligere medlem blive 

slettet senest efter 3 år (sidste back-up dato). 

Flere motionister i dagtimerne 

Man kan på baneoversigten se, at der er masser af plads i dagtimerne 

på alle dage. 

Vi opfordrer derfor til, at man finder andre interesserede og starter op i 

den nye sæson. 

Hvis man mangler en eller flere deltagere, så er klubben behjæl-pelig 

med at finde spillere, som står på venteliste, og som har tilsvarende ni-

veau på badmin-tonbanen. 

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 Richard@dodsworth.se  

Håber vi ses i Badminton Clubben Carlsro i den nye sæson.  

mailto:kurt.mehlsen@post.tele.dk
mailto:Richard@dodsworth.se
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Carlsro Motor Club 

Kontortider 

Første torsdag i hver måned 

kl. 17.30 til 19.00. 

Ferie lukket i juli og august  

måned. 

Akuttelefon 2173 9877 eller 6064 8231. 

 

Vi holder til bagved Langhuset ud mod Tårnvej. 
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Racerbaneklubben i Carlsro og orientering 

Vi har selv bygget en racerbane i vores klublokale, der ligger i Langhu-
sets kælder. Banen er både teknisk med sving og chikaner, og har en 
langside, hvor man rigtig kan få fart på.  

Vores klub består mest af børnefamilier fra Carlsro. Vi aftaler fra gang til 
gang, hvornår vi kører løb og konkurrencer, så vi har ikke en fast ugent-
lig åbningsdag. Når vi ikke kører løb, så hygger vi os med popcorn og 
lidt sodavand. 

Klubbens formål er, at have det sjovt sammen i et børnevenligt fælle-
skab, hvor både børn og voksne fra Carlsro er velkomne til at afprøve 
deres evner på racerbanen. 

Er du interesseret kan du kontakte formand Carsten Bøhrk på telefon 
5190 6214. 

 

Bestyrelsen havde inviteret til Åbent Hus for alle børn, unge og forældre 

den 24. april i selskabslokalerne. Formålet var at få input til en skater– 

og multibane. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene. 

 

 

Teleslynge i Carlsrohallen 
 

Bestyrelsen har, for at optimere lyden i Carlsrohallen, valgt at etablere  

teleslynge i Carlsrohallen.  

 

En teleslyngen kan være en hjælp til at høre, selv om der er afstand til  

lydkilden, dårlig akustik eller baggrundsstøj i lokalet. 

 

Teleslyngen prøves for første gang på afdelingsmødet  

onsdag den 8. maj 2019. 
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Konkurrence og vinderen af sidste konkurrence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltag i Beboerbladets konkurrence ved at svare på spørgsmålet. 

 

Spørgsmål: Hvor mange blomsterenge plantes der i Carlsro - (sæt X). 

2 blomsterenge___________ 

3 blomsterenge___________   

4 blomsterenge___________ 

Navn:_________________________________ 

Adresse:______________________________ 

Tlf./mail_______________________________ 

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

Du kan aflevere dit svar i Ejendomskontorets postkasse Att.: Carina  

senest den 3. juni 2019. Præmien er et gavekort til Rødovre Centrum. 

 

Bemærk! Medarbejdere og deres nærmeste familie med tilknytning  

til Carlsro kan ikke deltage i konkurrencen. 

 

Her ses vinderen fra  

sidste konkurrence  

Grethe. 

Bestyrelsen ønsker  

tillykke med gavekortet. 
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Fejlmelding af gadelys og husdyrhold 

Hvis lyset er gået på en vej eller en sti, så google: ”dit gadelys.dk” 

Så kommer du ind på Ørsteds hjemmeside. Derefter: Fejlmeld  

gadelys. Schroll lidt ned på siden og skriv adressen i søgefeltet, og du 

kommer ind på kort over Carlsro. 
 

Klik på den grønne plet, hvor lyset mangler (adressen kommer frem). 

Der kommer en kasse frem på skærmen, og du skal nu  

angive årsag og derefter trykke ”luk”. 

Vidste du at  

Der er regler for husdyrhold? 

Udpluk hentet på:  

http://www.carlsro.dk/ejendomskontoret/ordensreglement.aspx 

”I Langhuset må der kun holdes 1 inde-kat” 

”Gæstedyr skal registreres på Ejendomskontoret, såfremt dyret skal 

være på besøg mere end 8 dage og i øvrigt skal gældende husdyrreg-

lement overholdes” 
 

Der er rigtig mange beboere i Langhuset, som ”passer” hunde i mere 

end de tilladte 8 dage. Der er endda én beboer som ”passer” 4 hunde i 

længere tid.  

Klager sendes til: bestyrelsen@carlsro.dk eller til DAB.  

Bidske hunde: Meldes til politiet. 

 

Vi gør samtidig opmærksom på, at hunde har ikke adgang til Ejen-

domskontoret. 
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Åbningstider i sommerperioden 

Ejendomskontoret har normale åbningstider 

Åbent for personlig henvendelser mandag, tirsdag, torsdag og fre-

dag  fra kl. 8 - 10. 

Åbent for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, torsdag og  

fredag fra kl. 10 - 12. 

Åbent for personlig henvendelse den sidste torsdag i måneden  

fra kl. 15.30 - 17.30. Onsdag lukket for beboerhenvendelser.  

VAGTHAVENDE kontaktes uden for kontortiden på  

tlf. 4045 3163. 

Du kan også sende en mail til carlsro@dabbolig.dk 
 

Bestyrelseskontoret  

Kontoret har lukket i juli måned og bestyrelsen mødes igen  

torsdag den 29. august 2019. 

Du kan altid sende en mail til bestyrelsen@carlsro.dk 

 

Aktiviteter i Carlsro 2019 

  8. maj afdelingsmøde i Carlsrohallen 

16. november jul for voksne 

17. november jul for børn 

Efterår ekstraordinært afdelingsmøde (YouSee) 

Loppemarked (dato følger). 



Butikker i Carlsro 

Damefrisør  Tårnvej 205         Tlf. 3670 5775 

Alt i mad         Tårnvej 207         Tlf. 3670 3305 

Let Køb          Tårnvej 209         Tlf. 3670 3401 

Bager           Tårnvej 213         Tlf. 3670 4987 

Nuova Italia        Tårnvej 215         Tlf. 3672 8129 

Tandlægerne       Tårnvej 219         Tlf. 3670 3167 

Herrefrisør        Tårnvej 219-1        Tlf. 3670 3424 

Fodklinik         Tårnvej 219-1        Tlf. 3670 4114 

Carlsro Massage Klinik  Tårnvej 219-1        Tlf. 2270 1618 

Arbejdernes Landsbank  Tårnvej 221         Tlf. 3848 3029 

Fri Bike Shop       Tårnvej 229         Tlf. 3670 2313 

Carlsro El-Center     Tårnvej 233         Tlf. 3670 5712 

Wanna Shine Skønhed  Tårnvej 237         Tlf. 3670 4200 

Candy Fresh       Tårnvej 221         Tlf. 4215 3532 

 

Klubber i Carlsro 

Carlsro Rejseklub      Palle Aarfelt        Tlf. 2365 7399 

Badminton Club. Carlsro  Kurt Mehlsen       Tlf. 4038 6493 

Pensionistklubben     Jytte Parbst        Tlf. 2287 3041 

Carlsro Bridge Klub     Kirsten Olesen      Tlf. 2241 7572 

Carlsro Motor Club     Bent Leo Hansen     Tlf. 2173 9877 

Carlsro Bike Club      John Mikkelsen      Tlf. 2165 9955 

Carlsro Billard Klub     Claus Bærentsen      Tlf. 2310 9950 

Carlsro Racerbaneklub   Carsten Børk       Tlf. 5190 6214 

Carlsro Beboerhus     Jytte Parbst        Tlf. 2287 3041
(kortklub & siddende gymnastik) 

Creative Club Carlsro    Joan Deciderius     Tlf. 2943 2321 

Motion- og Stolegymnastik Kirsten Torp       Tlf. 3641 4070 

All-Star Band        Søren Andersen     Tlf. 2390 9192 


