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Velkommen 
 

Kære beboere i Carlsro 

 

Det meste af 2019 er snart gået, og vi kan i bestyrelsen se tilbage 
på et år med mange opgaver og arrangementer. 

Bestyrelsen har afholdt fastelavn, børne- og voksenjul, afdelingsmø-
de, 10 bestyrelsesmøder og derudover mange andre udvalgsmøder. 
Der er sket mange ting i Carlsro, når man skal se på det hele gen-
nem et helt år. 

Med ca. 4-5 % af Rødovres befolkning i vores lille Carlsro, så er vi 
mange mennesker, der skal få det til at fungere i hverdagen. Derfor 
håber jeg også at alle husker, at vi har et Ordensreglement bl.a. om-
kring støj, husdyr og alt muligt andet, der påvirker livet for alle bebo-
ere i Carlsro. 

Bestyrelsen har også, sammen med jer beboere, fået besluttet en 
masse, og det har resulteret i endnu flere nye ting. 

Fx er multibanen og skaterområdet og fitness/OCR færdigt, når det-
te blad er i postkassen. Der udsendes en invitation til alle beboere til 
indvielse af multibanen, når vejret bliver lidt bedre. 

I bladet kan I bl.a. også læse om nyt og bedre lys på stierne, der og-
så sparer på strømmen, for en grønnere by. Hvordan Carlsro rotte-
bekæmper, proceduren ved beboerklager, om skiltning i vaskeriet, 
hjertestartere i Carlsro og om en kommende robotgræsklipper, som 
vi skal teste. 

Derudover er der også sket en del nyt på ventelisteområdet. Med en 
ny lovgivning i sommeren 2019, er vi i Carlsro kommet med et for-
slag om at udnytte de muligheder, der er på området. Og med flere 
Helhedsplaner i RaB, så er det noget vi bruger en del kræfter på. 
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Carlsro har i november fået en Byttecentral, som har lokale i Lang-
huset, som helt er drevet på frivillige kræfter. Hvor er det godt gået - 
stor ros fra bestyrelsen og godt kæmpet med at sætte rummet i 
stand og komme fra start. 

 

Til slut en opdatering omkring YouSee og det aflyste møde i oktober.  
Eller dvs. ikke så meget nyt, andet end der kommer et nyt ekstraor-
dinært afdelingsmøde om YouSee i starten af det nye år. Alle beboe-
re indkaldes på særskilt invitation. 

 

Til slut vil jeg ønske alle beboere i Carlsro en god jul og et lykke-
bringende nytår! 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 
 

Peter Lund Sørensen 

 

 

 

Formand i afd. Carlsro 
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Nyt medlem af bestyrelsen 

 

Mit navn er Anette Brylov Hansen. 

Jeg har boet i Carlsro fra jeg var 5 år gammel, både i Langhuset og  
senere i rækkehus. Jeg bor sammen med min mand Henrik og vores  
lille mops Bob, og vi har verdens bedste naboer. Til dagligt er jeg Online 
-og marketingchef for Danmarks største overnatningskæde, med 63  
steder fordelt i hele Danmark. 

Da bestyrelsesarbejde har stor betydning for hvad der sker i ”vores” 
Carlsro og dermed vores hjem, var det vigtigt for mig at tilbyde mine 
kompetencer til det fremtidige bestyrelsesarbejde. Jeg er vant til besty-
relsesarbejde og sidder med i flere styregrupper i mit daglige arbejde.  
I Carlsro er jeg foreløbig med i udvalget for beboerbladet og hjemmesi-
den, men helhedsplanen har også min store bevågenhed. 
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Nyt fra bestyrelsen 
 

Multibane 

Multibanen står snart færdig, og alle beboere modtager en  

invitation i det nye år til indvielsen af det nye område. 

Robotgræsklipper på prøve 

Til foråret skal Carlsro teste anvendelsen af en såkaldt  
robot-plæneklipper. 

Der bliver udpeget et område på (ca. 5.000 kvm.) - hvor vi vil  
lade en robot-plæneklipper passe græsplænen. 

Udfaldet vil danne grundlag for en diskussion om fremtidens 
pasning af vores store græsarealer. 

Robotten er lydløs, men klart synlig. 
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Modernisering af gadelamper i Carlsro 
 

Gadelamperne i Carlsro skal opgraderes til LED, så de er tidssvarende 
både i forhold til energiforbrug og til gavn for CO2-udledning.  
Derudover giver opgraderingen en god besparelse på budgettet.  

LED giver et bedre klart lys og kan være tryghedsskabende i forhold til 
den nuværende belysning. Der bliver 50 % dæmpning på lyset i perio-
den fra kl. 24 – 06, på samme måde som i dag. Dette giver en større  
el-besparelse og en lavere C02-udledning. 

Arbejdet med monteringen påbegyndes den 27. november og forventes 
færdig i løbet af foråret. 

  

Eget ansvar at vaske på beboervaskeriet 

Det kan være en trist oplevelse, når man tager sit tøj ud af vaskemaski-
nen, og det er skadet. Flere beboere har oplevet, at tøjet er flænset og 
ødelagt, fordi der fx har ligget en bøjle fra en BH i vaskemaskinen, eller 
at tøjet er helt uldent og fyldt med hundehår, fordi den forrige bruger har 
vasket sit hundetæppe i maskinen ikke rart, hvis man har allergi. 

Vis venligst hensyn til andre beboere, når du benytter beboervaskeriet.  
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        Hvilke beføjelser har afdelingsbestyrelsen 

I en almen boligafdeling, som Carlsro, er afdelingsbestyrelsen valgt af 

beboerne. Det sker på det årlige afdelingsmøde, i Carlsro  

holdes det i maj måned. Alle beboere kan stille op til bestyrelsen, og 

man vælges ind for to år ad gangen. 

Afdelingsbestyrelsens opgave er sikre, at de beslutninger som er truffet 

af beboerne på afdelingsmøderne bliver ført ud i livet. Derudover er det 

afdelingsbestyrelsens opgave at: 

 Godkende regnskab. 

 Indkalde til og afholde afdelingsmøder. 

 Forelægge budgetforslag for beboerne. 

 Forelægge de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter. 

 Offentliggøre dagsorden og referater af afdelingsbestyrelsens møder. 

 Skabe rammer for aktive beboere og godt fællesskab, herunder 

igangsætte beboeraktiviteter. 

 Visioner for afdelingen. 

 Fremme godt naboskab. 

 Fremme god ro og orden. 

Men afdelingsbestyrelsen skal ikke være daglig leder for ejendomsfunk-

tionen, og de må ikke indgå aftaler med 3. mand, eksempelvis hånd-

værkere eller leasingaftaler.                                   
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Ventelistereglerne har ændret sig 

Med den nye lovgivning som trådte i kraft 1. juli 2019 er hensigten, at 
der skal være større mulighed for eksterne til at komme ind i de almene 
boliger.  

 
I alle boligselskaber findes der to ventelister. En til ansøgere, der allere-
de bor i boligselskabet (interne ansøgere) og en til alle andre (eksterne 
ansøgere).  

 
Ifølge de gamle regler har nuværende beboere fortrinsret til ledige boli-
ger i det boligselskab, de bor hos.  

Det er dét, der ændres fra 1. juli 2019, hvor hver anden bolig skal gå til 
nuværende beboere og hver anden bolig til andre. Det betyder naturlig-
vis, at beboerne i Carlsro f.eks. kommer til at vente længere tid på at få 
tilbudt et rækkehus i afdelingen.  

Undtagelser fra reglen 

Der er dog enkelte undtagelser fra den nye regel.  

Reglen anvendes ikke i forhold til familieboliger, der udlejes efter andre 
regler end de almindelige udlejningsregler, f.eks. genhusning, eller når 
kommunen bruger sin anvisningsret, som i Rødovre er hver 3. ledige 
bolig.  

Endvidere hvis boligselskabet og kommunen har indgået en udlejnings-
aftale efter reglerne om fleksibel udlejning, så kommer disse udlejninger 
før den nye regel. 

 
Bestyrelsen vil, med formanden i spidsen, der sidder i RaBs bestyrelse, 
forsøge at blive omfattet af reglerne i fleksibel udlejning. Dette har vi  
forhåbentlig mere om på Afdelingsmødet i maj 2020. Dette ønskes  
primært, for at ventelisterne kommer beboerne tilgode, som i mange år 
har været opskrevet til en bolig i Carlsro. 

 

 
 

 



 

10 

Proceduren ved beboerklager 

Hvis du har problemer med din nabo eller en anden i din bebyggelse, er 

den bedste løsning at tale sammen om det. Mange problemer kan løses 

let og smidigt ved at tale sammen. Måske er din nabo ikke klar over, at 

adfærden virker generende. Når I taler sammen, bør du være saglig og i 

en god og venlig tone tage udgangspunkt i, hvad adfærden betyder for 

dig og dine følelser. Prøv at lade være med at virke anklagende (start 

med ”JEG…” i stedet for ”DU…”) og hold dig til sagen!  

Hvis dette ikke lykkes og din nabo stadig er væsentligt generende for 

dig eller din husstand, har du mulighed for at klage over din nabo til 

DAB. DAB vil herefter kunne skrive til beboeren om ændring af adfærd.  

Når du klager, må du huske at:  

1. Klager skal være skriftlige. 

2. Klag kun over forhold som du eller din husstand er blevet generet af. 

3. Af klagen skal fremgå, hvem og hvad der klages over, og hvor og 

hvornår det er foregået. 

4. Klag over hændelser/episoder snarest efter det er sket. 

5. De forhold, der klages over, skal være væsentlige overtrædelser af 

ordensreglementet eller lovgivningen. 

6. Klag kun over noget du kan stå ved. Du må være klar til at vidne i be-

boerklagenævn eller boligret, hvis sagen kommer så langt. 

7. Selvom en sag indbringes i beboerklagenævnet, boligret eller den be-

boer, der klages over opsiges, bør der fortsat klages, hvis generne fort-

sætter. 
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En klage kan føre til:  

Når DAB modtager en klage over en beboer, vil DAB normalt skrive en 

henstilling til vedkommende om at ophøre med overtrædelsen/den ge-

nerende adfærd. I mange tilfælde er dette nok. Hvis der fortsat kommer 

klager, kan der skrives en påmindelse, hvor DAB advarer om, at nye 

klager kan medføre alvorlige retsskridt, så som indbringelse for beboer-

klagenævn eller opsigelse af lejemålet.  

Beboerklagenævnet kan:  

 Give en advarsel om at fornyet overtrædelse kan føre til mere indgri-

bende retsfølger. 

 Gøre lejemålet betinget. Det vil sige, at nye berettigede klager, inden 

for en tidsfrist, kan medføre en opsigelse af lejemålet. 

 

I yderste fald kan mange eller meget alvorlige klager – ofte fra flere 

beboere – føre til:  

 Opsigelse eller ophævelse af lejemål. 

 Indbringelse af sag for boligret. 

 Indbringelse af sag for fogedret. 

 

Sådanne sager kan være meget langvarige og en stor belastning for  

alle implicerede parter.  

På DABs hjemmeside er der mulighed for at indsende en elektronisk 

klage: 

https://www.dabbolig.dk/at-bo-alment/blanketter/beboerklager/ 

Du kan også henvende dig på bestyrelsens kontor i Servicebygningen 

og få en klage-vejledning eller sende en mail til bestyrelsen@carlsro.dk 

- så modtager du en mail med vejledningen. 
 

 

https://www.dabbolig.dk/at-bo-alment/blanketter/beboerklager/
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Hjertestartere i Carlsro 
 

Hjertestarterne i Carlsro er sat til fast strøm, så de altid er opladte.  

Så man behøver ikke være nervøs for, at de ikke virker. 

Det er Carlsro der har sat dem op, og de bliver selvfølgelig  

serviceret med passende mellemrum, så gamle batterier og  

patches udskiftes efter behov. 

Hjertestarterne har også været benyttet flere gange af f.eks. 

Hjerteløberne med positive resultater. 

Vil du være Hjerteløber, så kan du læse mere på hjertestarter.dk 
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I 2019 blev, der rundt om i Carlsro, sået blomsterbede til 

stor glæde for beboerne og besøgende.  

Blandt andet af den grund har Carlsro fået diplom fra 

Dansk Biavlerforeningen. 
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Rottebekæmpelse i Carlsro 

Som bekendt har Carlsro en udfordring med rottebekæmpelse. 

Historisk har der været brugt midler på op til 1 million om året på rotte-

bekæmpelse. 

Vi har monteret rottestop i alle kloakbrønde, der hvor overgangen er, 

mellem Carlsros kloakker og øvrige kloakker i Rødovre. 

Det betyder, at der ikke kan komme nye rotter fra det offentlige kloak-

system ind til os i Carlsro. 

Vi skal altså ”bare” have udryddet de rotter, som bor i vores egne  

kloakker. 

Vi har 2 udfordringer: 

 Rækkehusene. 

 Langhuset. 

I rækkehusene har vi 15 Wisetraps (elektriske anordninger, der slår 

rotter ihjel i kloakken). 

Vi bruger disse strategisk på den måde, at vi separerer et afsnit af klo-

akken med et rottestop. Dernæst monteres disse wisetraps i det ind-

kredsede afsnit. 

Wisetrapsene er monteret med en sender, som giver besked hver 

gang der slås en rotte ihjel. 

Når der ikke har været aktivitet i 6 uger erklæres området rottefrit, og 

et nyt område separeres. 

I skrivende stund, er ca. 20 % af Carlsros område ryddet for rotter. 
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Rottebekæmpelse i Carlsro fortsat 

I Langhuset er problemet et andet. Her er der overfladerotter. 

Vi har derfor sikret hele facaden i stueetagen, og vi er færdige på 1. sal 

ved det nye halvtag over haverne i stueetagen. 

Samtidigt har vi sikret altanerne, og vi er nået igennem ca. 60 

lejligheder. 

Bekæmpelse af de rotter, som allerede er flyttet ind, tager kommunen 

sig af. Alle disse tiltag er udarbejdet i samarbejde med Rødovre  

Kommunes skadedyrsafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikring af altan 

Sikring af facade i stuen 

Sikring af facade over 

halvtag 
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Carlsro har fået en byttecentral 

Byttecentralens adresse 

Tårnvej 285 (kælderen) – indgang fra gavlen. 

 

Åbningstider 

Alle tirsdage fra kl. 9-20. 

Den 2. søndag i måneden fra kl. 10-16. 

Lukket 

Alle højtider og helligdage er Byttecentralen lukket. 

 
Byttecentralen SKAL altid være bemandet med min. én ansvarlig. 

Byttecentralens koncept 

På Byttecentralen kan du aflevere og hente brugte ting. 

Beboerne kan indlevere deres brugbare ting, som de ikke selv har glæ-
de af længere, og så kan andre komme og hente tingene det kvit og frit.  

Der må IKKE tages penge for tingene/tøjet. 

Tingene skal virke, og afleverer du fx elektronik skal fjernbetjeningen  
være med og i orden. Tøj afleveres uden huller og pletter. 

Du skal fremvise sygesikringsbevis, når du henter eller afleverer ting  
til Byttecentralen 
  

Byttecentralen tager IKKE imod: 

Byggematerialer, hårde-hvidevarer, våben (fx knive) samt 

rester af maling og kemikalier. 

 

Kontaktperson/ansvarlig 

Mette på tlf. 6071 1619 alle hverdage fra kl. 9-14 samt i åbningstiden. 

Byttecentralen åbnede den 10. november 2019. 
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Julehygge for voksne lørdag 16. november 
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Julehygge for voksne lørdag den 16. november 

Lørdag den 16. november var der julehygge for de voksne i 

Carlsro. Der var Lucia-kor, og det var muligt at vinde flotte 

præmier på engangsbilletten. 

Bestyrelsen ser gerne mange flere næste år! 

Søndag den 17. november var der børne-/familie jul med 

Sprælles fantastiske show, slikposer og gaver til alle børn. 
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Børnejul søndag den 17. november 



 

20 

Carlsro Creative Club -  nye værksteder 

Der blev lavet flotte jule-

dekorationer i klubben. 

GOD JUL OG GODT 

NYTÅR! 

Vil du være med?  

- så kontakt Joan 

joandeciderius@gmail.com 

mailto:joandeciderius@gmail.com
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Racerbaneklubben i Carlsro 

Vi har bygget en racerbane i vores klublokale, der ligger i Langhusets 
kælder. Banen er både teknisk med sving og chikaner, og den 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, så vi har ikke en fast ugentlig åbningsdag.  

 

Når vi ikke kører løb, så hygger vi os med hjemmelavet popcorn og lidt 
sodavand i klubben. 

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. 

 

Badminton Clubben Carlsro 
Klubben administrerer badmintonbanerne i Carlsrohallen mandag, tirs-

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

lørdag fra 09.00-13.00 

 

Der er stadig ledige baner i Carlsrohallen.  

Hvis man ønsker at spille på en bane i en eller to timer, så skal man 

kontakte klubbens formand. 

Kontakt: 
Formand Kurt Mehlsen  

Tlf. 4038 6493 kurt.mehlsen@post.tele.dk 
 

Man kan se banefordelingen og banepriserne på hjemmesiden: 
www.bccarlsro.dk 

Håber vi ses til Badminton i Badminton Clubben Carlsro i den  

nye sæson.  

mailto:kurt.mehlsen@post.tele.dk
http://www.bccarlsro.dk
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Konkurrence og vinderen af sidste konkurrence 

Deltag i Beboerbladets konkurrence ved at svare på spørgsmålet. 

 

Spørgsmål: Hvad hedder den nye café i Carlsro - (sæt X). 

Mad og kaffe_______________ 

Kaffe og mad_______________   

Kalas mad og kaffe___________ 

Navn:_________________________________ 

Adresse:______________________________ 

Tlf./mail_______________________________ 

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

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

senest den 6. januar 2020. Præmien er en overraskelse. 

 

Bemærk! Medarbejdere og deres nærmeste familie med tilknytning  

til Carlsro kan ikke deltage i konkurrencen. 

 

Her ses vinderen fra  

sidste konkurrence  

Marianne. 

 

Bestyrelsen ønsker  

tillykke med  

gavekortet. 

T
iIly

k
k
e

!  
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Åbningstider mellem jul og nytår 

Ejendomskontoret åbningstider  

Åbent for personlig henvendelser mandag, tirsdag, torsdag og  

fredag  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.  

Der er lukket 24. december og 31. december. 

VAGTHAVENDE kontaktes uden for kontortiden på  

tlf. 4045 3163. 

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

Bestyrelseskontoret  

Kontoret har lukket fra fredag 20. december og åbner igen 

mandag 6. januar 2020. 

Du kan altid sende en mail til bestyrelsen via hjemmesiden 

www.carlsro.dk - kontakt. 

Aktiviteter i Carlsro 2020 
 

23. februar fastelavnsfest.  

13. maj ordinært afdelingsmøde. 

19. september Åbent Hus med alle klubber i Carlsro. 

Julehygge for voksen 21. november kl. 14. 

Børnejul søndag 22. november kl. 14. 



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 

Kalas mad og kaffe    Tårnvej 241         Tlf. 4041 1499 

 

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 


