
CARLSROS 

 BEBOERBLAD  

 

Nr. 88 - september 2020  

 

Der er Afdelingsmøde onsdag 

 den 23. september i Carlsrohallen. 

Der er kun adgang til mødet, hvis du har til-

meldt husstanden senest 9. september.  
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Velkommen v. formanden 

 
Kære beboere i Carlsro 

Sikke en tid, siden vi sidst har mødtes. Det er ved at være længe siden. 
Alt for længe. Men som alt andet i samfundet, så er Afdelingsmøder og 
alle andre samlinger af for mange mennesker ramt af Covid-19 og de  
restriktioner, der følger med. Det får virkeligt sat beboerdemokratiet  
på prøve. 

I bestyrelsen har vi kæmpet med overhovedet, at kunne mødes til besty-
relsesmøder siden marts, hvorfor vi måtte klare de vigtigste presserende 
beslutning online og på mail, indtil vi igen kunne mødes i juni. Det gik.  
Vi er glade for igen at kunne mødes i trygge af-sprittede rammer og se 
hinanden i øjnene igen.  

På ejendomskontoret har man også måtte lave foranstaltninger, efter at 
man igen fik lov til at åbne, for at passe på medarbejderne og beboerne. 
Der er fx opsat plexiglas mellem beboer og medarbejder på ejendoms-
kontoret, og der må kun være én beboer inde på kontoret ad gangen. 
Dette var også grunden til, at der pludseligt kom en pavillon op foran 
ejendomskontoret i en periode, så beboerne kunne vente på deres tur 
udenfor, uden at blive våde af regnen. 

Den næste udfordring under Covid-19 pandemien er vores 
Afdelingsmøde, som til en start blev udskudt fra maj 2020 til nu at være  
onsdag den 23. september. 
Det holder vi, indtil videre fast i, indtil andet meldes ud (hvilket forhåbent-
ligt ikke sker). Også her er der udfordringer, mht. hvor mange vi kan  
være i Carlsrohallen, og der er derfor tilmelding, så vi ikke bliver for  
mange.  

 
Bestyrelsen håber, beboerne kun kommer én perosn pr. husstand. 
Som noget nyt i år har beboerne muligheden for, at give en fuldmagt til 
én beboer, som man stoler på.  
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Det samme gælder selvfølge kommende møder, hvor der skal orienteres 
om status på fremtidssikring af Carlsro.  
I bestyrelsen har vi besluttet, at dette punkt kommer på et møde helt for 
sig selv i efteråret. 
Der vil blive indkaldt til møder via brev i postkassen.  
Så derfor kommer der ikke status eller orientering om fremtidssik-
ring på Afdelingsmødet 23. september. 

Nu til noget helt andet end Covid-19… 

Vi har haft travlt i bestyrelsen, og der er ikke nogen møder, hvor vi keder 
os. Vi har flere forslag med på Afdelingsmødet, som vi håber I kan støtte. 
Alt sammen for at det skal fortsætte med at være dejligt at bo i Carlsro. 

Bl.a. har bestyrelsen et forslag om ny vandforsyning ind til rækkehusene 
samt vandmålere på disse, så beboerne selv betaler for sit vandforbrug i 
stedet for den fælles betaling, som vi har nu.  
Vi kan se, i en anden afdeling i RAB, at vandforbruget faldt mellem  
50-60 %, da de etablerede vandmålere på hver enkelt husstand.  
Så det kan formentlig også svare sig i Carlsro. 

Vi skal også tage stilling til, om der skal være regler for vandbassiner, 
pools samt trampoliner. Mere om dette på Afdelingsmødet. 

Vi blev også ramt af et pludseligt væltet træ ved Langhuset. Det kan i  
læse mere om inde i bladet, hvordan det foregik.  
Men jeg kan her forsikre om, at alle træer inspiceres hvert år af eksterne 
eksperter såvel som interne, så sådan noget, kun ske i meget sjældne 
tilfælde. 

Til gengæld er det glædeligt, at Carlsro, som den første boligafdeling i 
Danmark er godkendt som bi-venlige. Det er noget, bestyrelsen har 
kæmpet for nogle år, og derfor er det meget glædeligt, at få  
anerkendelsen af Danmarks Biavlerforening. 
 
Ikke mindst at bier, insekter og beboere kan glædes over alle de pæne 
blomster. Det kan man læse meget mere om i bladet. 
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Jeg håber, at I vil tage godt imod bladet, og at vi ser nogle af jer på de 
kommende møder.  

Ellers husk, at I altid kan kontakte bestyrelsen via mail eller telefon eller 
kom forbi bestyrelseskontoret, som er åbent mandag til torsdag fra  
kl. 8 til kl. 12 - hvis der er noget I vil spørge om eller af med. 

 

Pas på jer selv og hinanden. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 
 

Peter Lund Sørensen 

Formand i afd. Carlsro 
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Forslag fra bestyrelsen 

Afskaffelse af husdyrafgift - forslag fra bestyrelsen 

I Carlsro har beboerne på et afdelingsmøde besluttet, at der skal 
opkræves en afgift for husdyr, hvis der er en hund tilmeldt lejemålet. 

Der opkræves lige nu 20 kr. pr. måned hos ca. 112 lejemål. 

Afdelingsbestyrelsen foreslår at afskaffe denne afgift, da afdelingen 
ikke har særskilte udgifter i forbindelse med hunde i boligen. 

Afgiften foreslås afskaffet pr. den 1. november 2020. 

 

Trampoliner - pools/spa 

Gennem tiden har bestyrelsen modtaget klager over trampoliner, 
pools og spa, både med og uden motor.  

Derfor har bestyrelsen udarbejdet forslag til afdelingsmødet om et 
regelsæt eller helt udelukke ovennævnte.  

Hvor mange beboere ved, at man ikke må tømme bassiner ud 
på jorden? MEN de skal tømmes i kloak!  

Gælder også soppebassiner.  

Vandet skal til rensningsanlæg og genbruges.  

Kom og stem om forslaget den 23. september! 
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Vidste du... 

 

Frugttræer - pluk selv 

at der rundt omkring i Carlsro, på fællesarealerne, står en masse 
frugttræer? 

Alle beboere i Carlsro er velkommen til at plukke frugterne? 

Især det store æbletræ ved Amfiteatret bærer mange æbler, 

der falder ned på jorden og bare smides ud. 

 

Bioposer 

Alle kan få udleveret de grønne affaldsposer til bioaffald gratis på 

ejendomskontoret. 

At hvis du bor i rækkehusene, kan du få udleveret de grønne affalds-

poser til bioaffald gratis af skraldemændene, ved at binde en tom pose 

på din affaldscontainer 

Det er vigtigt, at dit bioaffald kun bliver bortskaffet i de grønne bio-

affaldsposer da disse kan komposteres, og IKKE i almindelige affalds-

poser der IKKE kan komposteres 

Det er også vigtigt, at bioposerne og andet affald bliver anbragt/

bortskaffet i de rigtige containere, så vi kan værne mest muligt om 

miljøet. Et godt råd til alle er, at bioposerne ikke fyldes helt op til 

randen med fugtigt indhold, da bioposerne IKKE er vandtætte og  

derfor kan gå i stykker. 
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Carlsro - de første 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlsro er den første boligafdeling i Danmark, som er registreret på 

Danmarks Biavlerforenings online-kort. Læs mere på næste side eller  

via dette link https://www.biavl.dk/bivenlig/boligforening/  

Der er rig 

mulighed for 

at plukke 

masser af 

gratis blom-

ster fra alle 

Carlros 

blomster-

enge. 

https://www.biavl.dk/bivenlig/boligforening/


 

9 

Carlsro - de første 



 

10 

Multibanen i Carlsro 

Beboerne inviteres snart til indvielse af Multibanen.  

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på udsmykning af det lille hus ved 

banen, så pladsen bliver fuldendt. 

Som noget nyt er der opsat skilte med teksten: 

”Børnenes Plads - Rygning forbudt”  

Der er også opsat ekstra skraldespande og askebægere opsættes 

snarest - udenfor området. 
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Nye bænke i Carlsro 

Bestyrelsen har sammen med Ejendomskontoret valgt at sætte 
hårdt træ på bænkene i stedet for maling, fordi det er lettere at  
vedligeholde og giver et flot og elegant udtryk.   

13 bænke er blevet sandblæste og pulverlakeret (stativ). 

Bænkene er til gavn for alle Carlsros beboere, når de trænger til et 
lille hvil, en snak elle bare nyde vores dejlige afdeling. 
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Altangymnastik med Aktive fællesskaber 

Bestyrelsen i Carlsro syntes, at det var en god idé, at beboerne i Lang-

huset fik lidt gratis motion i den svære coronatid. Derfor blev et arrange-

ment sat på benene i samarbejde med Aktive fællesskaber fra DAB, og 

der kom en instruktør ud fra DGI Storkøbenhavn med musikanlæg og 

gav beboerne i Langhuset en anderledes og uforglemmelig oplevelse.  

 

I 

 

Naja var dagens 

energiske og tempo-

fyldte instruktør. 
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Altangymnastik fortsat 
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Nye træer 
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Nye træer fortsat 

 

 

 

 

Der er plantet 11 nye træer, det er hovedsageligt egetræer og et 

valnødde træ. Det ene træ er en gave fra DAB (Plant et træ), et 

egetræ.  

Sidste år var det nødvendigt, at fælde to poppeltræer og to spidsløn 

træer, fordi træerne var i meget dårlig stand.  

Der er således fældet 4 træ og plantet 11 nye træer.  

Bestyrelsen vil gerne have, at Carlsro forbliver en Grøn By. 
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Nyt fra Ejendomskontoret 
 

Robotgræsklipper på prøve. 

Til foråret 2021 vil 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. 

 

Modelfoto. 
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        Ny kontorassistent på kontoret 

Jeg hedder Sofi Sommer og bor i Glostrup med min kat. Jeg kom-

mer oprindelig fra rejse- og hotelbranchen, hvor jeg har arbejdet 

som rejseleder forskellige steder i Europa, arbejdet på et krydstogt-

skib, sejlet rundt i verden og fløjet som stewardesse i SAS.  

De seneste 10 år har jeg arbejdet som kontor- og forsikringsassi-

stent i medicinalbranchen og Coop. Min store interesse er det spiri-

tuelle og personlig udvikling, så jeg har uddannet mig til healer, 

massør og andre ting igennem de sidste mange år.  

I er velkomne til at komme forbi Ejendomskontoret og hilse på mig.  
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Træ knækket ved Langhuset 

 

Karin Bregendahl har taget dette flotte foto af 

beredskabet i aktion samt fotoet på næste side. 

 

Læs mere om ”dramaet” på næste side. 
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Træ knækket ved Langhuset fortsat 

Søndag den 5. juli 2020 kl. ca. 17.30 fik beboerne i Langhuset en 
ordentligt forskrækkelse. Poplen tæt på Lucernestien knækkede i 
den stærke blæst.  

Der blev straks ringet til vagten i Carlsro, som hurtigt tog aktion og 
inden længe var politi og Beredskabet fremme.  

De satte afspærring op og evakuerede beboerne på Lucernestien  
1 - 7, fordi der var risiko for at resten af træet væltede den vej.  

To timer senere var Beredskabet færdig med fældning, og de havde 
sikret området. Beboerne kunne rykke ind igen.  

Alt forløb helt efter bogen - og Carlsro undgik heldigvis både 

person– og materielle skader.  
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Konkurrence og vinderen af sidste konkurrence 

 

Deltag i Beboerbladets konkurrence ved at svare på spørgsmålet. 
 
Spørgsmål: Da Carlsro blev opført, blev der også bygget centralkøk-
ken, fordi mange husmødre begynde at arbejde ude. For at sikrer driften 
af køkkenet, blev det pålagt, at hver husstand skulle købe et antal  
middagsbilletter.  
 
Hvor mange billetter skulle hver husstand købe? (sæt X). 
 
1 billet_________________ 

2 billetter_______________   

5 billetter_______________ 

Navn:_________________________________ 

Adresse:______________________________ 

Tlf./mail_______________________________      

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

senest den 16. oktober 2020. Præmien er lidt godt til ganen. 

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  

gaven. 

T
iIly

k
k
e

! 
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Nyt fra klubberne i Carlsro 

 

Badmintonklubben er startet på en ny sæson efter Corona  

nedlukningen i foråret. 

Klubben administrerer badmintonbanerne i Carlsrohallen 

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 23.00  

samt lørdag fra 09.00-13.00 

Banefordeling 

Der er stadig ledige baner i Carlsrohallen.  

Hvis man som nyt medlem 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 

Hej beboer! 

 
Vi har en Crea Club her i Carlsro.  
Vi hedder CCC. 

 
Vi ligger i beboer huset nr. 15. 
Vi har åben hver onsdag fra kl. 13.30 til 1700. 
 

Kik ned til en kop kaffe. 

 
Alle er velkommen.  
Kh Hanne og Joan 

Joan tlf. 2943 2321. 

joandeciderius@gmail.com 

mailto:kurt.mehlsen@post.tele.dk
mailto:joandeciderius@gmail.com
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Motion og Samvær 

Vi i foreningen Motion & Samvær, har været i sving siden juni  
måned. 

Vi var rigtig glade, da vi fik en mail, om at vi måtte starte stille op. 

Mange har ringet / skrevet angående opstart, hver gang måtte jeg 
svare  - vi må vente - og se tiden an. 

Ja, så kom mailen. Der er mange forbehold at tage. Alt bliver over-
holdt . Foreningen har indkøbt handsker, sprit og engangskrus  

 - som alle brugerne fik udleveret, de første par uger. 

Nu har alle egne krus/kopper med hjemmefra - de køber selv hand-
sker, men jeg sørger for at der er håndsprit til alle. Den bliver 

stillet frem hver torsdag og fredag formiddag, og pakket ned igen, 

når motionen er slut, i den meget flotte kasse/box som vi har fået 

stillet til rådighed. 

Hver torsdag og fredag kommer jeg 1 time før motionisterne, 

og stritter alle håndtag, vandhaner, lyskontakter, toilet og alle stole-
ryggene af. Jeg skolder termokanderne, og brygger 4 kander 

kaffe - det er rigtig dejligt med en kop kaffe efter en 1 times motion. 

Nogle af motionisterne har brug for en lille kop kaffe når de ankom-
mer med rollator, efter en pæn lang spadseretur, det nyder  de me-
get. 

Vi har bruger/motionister til hold nr. 7 - men vi mangler instruktører. 

Vi har 1 hold i Broparken, meget stort hold, 2 hold på Engskrænter, 

0 g 2 hold på Ørbygaard. Ja, og 2 hold i Carlsro torsdag og fredag. 

 

Mange hilsner fra 

Kirsten Torp 

Formand Motion & Samvær    

Tlf. 3641 4070. 
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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. Tlf. 3670 5707. 

Åbent for personlig henvendelse den sidste torsdag i måneden  

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

Der er lukket fra 24.-28. dec. og fra 31. dec. til 2. januar 2021. 

Ved akut hjælp - uden for normal kontortid -  kontakt da 
VAGTHAVENDE på tlf. 4045 3163. 

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

Bestyrelseskontoret  

Kontoret har lukket fra onsdag 23. december og åbner igen 

mandag 4. januar 2021. Du kan altid sende en mail til bestyrelsen 

på bestyrelsen@carlsro.dk - eller via vores hjemmeside 

www.carlsro.dk - kontakt. Normal åbningstid er mandag til torsdag 

fra kl. 8 til kl. 12. Ring gerne på 3670 3304 eller send en mail. 

Aktiviteter i Carlsro 2020 
 

På grund af Corona-situationen  

er julefesterne for børn og voksne 

desværre aflyst i 2020. 

2021 - forbehold for Corona-situationen 

 Åbent Hus med alle klubber i Carlsro 

14. februar fastelavn i Carlsro 

20. og 21. november julefester i Carlsro. 



Butikker i Carlsro 
 

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 239         Tlf. 3220 9000 

Kalas mad og kaffe    Tårnvej 241         Tlf. 4041 1499 

Damefrisør        Tårnvej 205         Tlf. 3670 5775 

Klubber i Carlsro 

 

Carlsro Rejseklub      Eyvind Bjergfelt      Tlf. 2084 4854 

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 

    (Whist & siddende gymnastik) 

Creative Club Carlsro    Joan Deciderius     Tlf. 2943 2321 

Motion og Samvær     Kirsten Torp       Tlf. 3641 4070 

All-Star Band        Søren Andersen     Tlf. 2390 9192 


