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Velkommen v. formanden 

 
Kære beboere i Carlsro  

 
Meget er sket siden sidste blad. Vi har næsten alle været mere eller 
mindre lukket inde, og vi har holdt os for os selv.  
Men nu, hvor sommeren og varmen kommer nærmere, bliver der også 
åbnet mere og mere op for Danmark. Det tænker jeg, at vi alle glæder 
os til. 
 
I vedlagte blad kommer vi lidt rundt om; renoveringer i vores fællesloka-
ler, hvordan bestyrelsen arbejder og en kraftig henstilling om korrekt 
brug af affaldscontainere samt om vores efterhånden knap så nye multi-
bane og skaterområde.  
 
Når man nu kan komme mere ud, er der sikkert mange beboere, som 
gerne vil ud i haven og lave nyt eller forbedre det eksisterende. Derfor er 
Designmanualen formentlig også savnet. Vi arbejder i bestyrelsen på, at 
få de sidste ting færdige, inkl. arkitekttegninger, så vi kan få den delt ud 
til alle beboerne i rækkerne. Hvis du skal lave noget, inden Design-
manualen lander i postkassen, kan du kontakte Ejendomskontoret, der 
kender de nuværende regler for, hvad man må og ikke må, og de kan 
hjælpe og guide dig. 
Det betyder ikke, at der er frit slag indtil da, men det er den tidligere ud-
sendte Designmanual fra 2016, som er gældende. 
 
Imens vi alle har været lukket lidt inde, klubberne har ikke kunnet 
mødes, og der har ikke været så megen beboeraktivitet, har bestyrelsen 
forsøgt at udnytte ventetiden på bedst mulige måde imens. 
 
Bestyrelsen har bl.a. fået repareret noget af gulvet i Carlsrohallen, som 
var i stykker, hele gulvet i hallen er blevet slebet og lakeret, scenen er 
blevet malet, og Klubhuset har fået nyt køkken og gulvtæppe.  
Således er alt klar til, at beboerne kan komme i gang igen med alle de-
res aktiviteter i opfriskede lokaler.  
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Husk, hvis DU har en god idé til en ny klub, så send gerne en mail til  
bestyrelsen@carlsro.dk.  
 
Vi finder også plads til din idé, som kan skabe mere fællesskab i Carlsro 
beboere imellem. 
 
Nu nærmere vi os også snart tiden, hvor der vil være Afdelingsmøde. 
Det afholdes under normale forhold i maj i år, og datoen er sat til onsdag 
den 19. maj 2021. 
Men vi kan også se hen imod, at vi har muligvis et forsamlingsforbud til 
den tid, der gør, at vi heller ikke i år kan samles, selvom det går fremad 
med vaccinationerne. 
 
Derfor har bestyrelsen også reserveret en dato i juni og en dato i sep-
tember. Nærmere information vil komme ud i jeres postkasser på et sær-
skilt brev, snarest muligt. Men det kræver, at vi kan mødes mere end 200 
beboere, som er det normale fremmøde til et Afdelingsmøde i Carlsro. 
 
Der kommer i år også et møde, hvor der fremlægges en måske kom-
mende Helhedsplan for beboerne. Vi glæder os til at præsentere mulig-
hederne for jer. 
Dette bliver i august eller september, og nærmere information udsendes, 
når vi nærmer os. Vi vil i bestyrelsen også stille forslag om, at afstemnin-
gen om en Helhedsplan skal foregå ved urafstemning, så alle beboere 
kan give deres mening til kende også selvom de ikke kan møde person-
ligt op. 
 
Som I formentlig allerede har lagt mærke til, har vores lokale avis,  
Rødovre Lokal Nyt, også lagt mærke til, at der sker noget i Carlsro.  
Derfor kommer der en række artikler, som jeg som formand er inter-
viewet til, for at give noget baggrund for, hvorfor vi er ved at se på en 
Helhedsplan til Carlsro. Dog får avisen ikke mere at vide, end der allere-
de er meldt ud til beboerne. I vil altid være de første, der bliver orienteret. 
 
Der er i det seneste år også blevet uploadet alle tidligere beboerblade på 
vores hjemmeside på www.carlsro.dk. På siden kan man læse lidt om 
historien i Carlsro, hvis der skulle komme en regnvejrsdag, for den må  
vi ikke glemme i Carlsro. 
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På afdelingsmødet i september 2020 blev det besluttet, at opsætte 
Carlsros ikoniske skilt igen. Skiltet var blevet nedtaget midlertidigt, da 

tagbelægningen under skiltet skulle repareres. Siden 1958 har skiltet 
været opsat på baldakinen ved opgangen Tårnvej 219, og skiltet er nu 
blevet flot istandsat. 

Med håbet om en snarlig mere normal hverdag for alle, vil jeg til slut  
ønske jer alle en rigtig god sommer. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 
 

Peter Lund Sørensen 
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Vidste du... 

At bestyrelsen har mange forskellige udvalg og arbejdsgrup-
per, hvor der også holdes møder jævnligt udover bestyrelses-
møderne, som er den sidste torsdag i hver måned (undtagen 
juli og december måned). Et udvalg består, mens en arbejds-
gruppe forgår. Med det menes der, at når arbejdet er tilende-
bragt, så nedlægges arbejdsgruppen.  
Der kan løbende nedsættes nye udvalg og arbejdsgrupper. 

Udvalg 

Udvalg for beboeraktiviteter 

Økonomiudvalg 

Udvalg for beboerblad 

Udvalg for hjemmesiden 

Haveudvalg 

Klubudvalg 

 

Arbejdsgrupper 

Udvalg for bæredygtighed 

Arbejdsgruppe for Helhedsplan 

Arbejdsgruppe for selskabslokalerne,  

Folkekælderen og Klubhuset. 
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Bestyrelsens arbejde- udvalg og  
arbejdsgrupper 

Som frivillig i bestyrelsen, er der en del opgaver, som skal  

løses. Som medlem af bestyrelsen er man forpligtet til at delta-

ge i mindst to udvalg og være aktiv i udvalgene.  

Nogle medlemmer hjælper til ved beboerfesterne andre delta-

ger i klubaktiviteter. Andre bestyrelsesmedlemmer har styrke 

indenfor økonomi og planlægning, mens andre medlemmer 

ønsker mere praktiske opgaver. Der er udvalg for enhver smag 

og alle kvalifikationer kan bruges.  

Lovgivningen, skal også overholdes, og bestyrelsen benytter 

ofte DABs juridiske-afdeling, som er til stor hjælp. 

Regler og vedtægter, der er besluttet af beboerne på afde-

lingsmøderne, skal også tages i betragtning. 

Ordensreglementet, Rådighedskataloget og Designmanualen 
er også i spil, så bestyrelsesmedlemmerne har nok materiale 
at sætte sig ind i. Bestyrelsen har også udarbejdet en forret-
ningsorden (som kan læses på hjemmesiden) samt et internt 
kodeks for arbejdet i bestyrelsen. 

Selvom Danmark er ramt af Corona og medfølgende restriktio-

ner, er arbejdet i bestyrelsen ikke gået i stå. Der arbejdes hele 

tiden både i udvalg og i de forskellige arbejdsgrupper. 

Økonomiudvalget – markvandring (bygningsgennemgang) 

Økonomiudvalget udarbejder i samarbejde med DAB afdelin-

gens budget for det kommende år. 

En del af budgettet er den løbende vedligeholdelse. 

Her foretages hvert år en gennemgang af de kommende 10 
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års planer for vedligeholdelse af Carlsro. Det kalder vi mark-

vandring. 

På alle bestyrelsesmøderne gennemgår bestyrelsen den sid-
ste måneds udgifter på vedligeholdelse, så udgifterne ikke lø-
ber fra os. Der kigges også på udgifter til skimmelsager, rotte-
sager og fraflytninger på hvert bestyrelsesmøde. Det kaldes 
budgetkontrol. 

Én gang om året, får bestyrelsen forelagt det kommende  
afdelingsbudget fra DAB, som drøftes og tages stilling til, inden 
det fremlægges for beboerne på afdelingsmødet. 
 
Grøn gennemgang 

Bestyrelsen deltager hvert år også i en grøn gennemgang med 

DABs anlægsgartner og ejendomslederen, hvor planerne for 

vores grønne områder lægges. 

Det er bl.a. på denne gennemgang, at bestyrelsen har beslut-

tet, at udvide arealerne med blomster i stedet for græs. 

Udvalget for beboerbladet 

Det er en lille redaktion, der sørger for at beboerbladet kom-

mer ud. Alt indhold produceres af udvalget i tæt samarbejde 

med redaktionssekretæren - lige fra layout til artikler og bille-

der.  

Udvalg for hjemmesiden 

I dette udvalg arbejder vi med udvikling og indhold til  

carlsro.dk. 

Det er her man bl.a. finder nyheder fra afdelingen og referater 

fra bestyrelses- og afdelingsmøder.  
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Sekretæren har skannet alle vores gamle beboerblade helt 

tilbage fra 1953, så Carlsros historik kan nu læses på siden. 

Haveudvalget 

Det er sat på stand by, fordi bestyrelsen afventer de sidste be-

stemmelser som skal godkendes/afvises ifølge Lokalplan 56. 

Ellers er det udvalgets opgave at tilse om beboerne overholder 

gældende vedtægter jf. Designmanualen. 

Klubudvalg 

Én gang om året mødes bestyrelsen med formand fra de for-

skellige klubber. Mødet er mest for at høre, hvordan det går i 

klubberne, medlemstal og aktiviteter fra det forgangne år osv. 

Hvert 3 år er der Åbent Hus for at hjælpe klubberne med med-

lemstilgang. 

Styregruppen for helhedsplan 

Styregruppen arbejder sammen med projektlederen fra DAB, 

rådgivere og RAB repræsentanter på at udarbejde forslag til 

en helhedsplanløsning, der kommer alle Carlsros beboere til 

gode.  

Arbejdsgruppe for selskabslokalerne, folkekælderen og  

Klubhuset 

Gruppen arbejder på oplæg til opgradering af lokalerne til en 

tidssvarende løsning. Klubhuset har i foråret 2021 fået nyt  

køkken og tæppe. 
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Arbejdsgruppe for bæredygtighed 

Gruppen ser på, om der er tiltag, der kan forbedre brugen af 
fælles ressourcer (fx affald, vand, varme) markant, så anven-
delsen af ressourcerne bliver mere bæredygtige samt bedre 
boligforeningens og den enkeltes økonomi. 
Der arbejdes også med muligheden for at udarbejde projekter, 
som er ”samlende” for Carlsros beboere. 

 

Du kan altid kontakte bestyrelsen  

 mandag til torsdag fra 

 kl. 8 til kl. 12. 

på telefon 3670 3304. 

Eller send gerne en mail via hjemmesiden 

www.calsro.dk 

gå til kontakt (i højre side). 

 

Du kan også møde personligt op på kontoret 

og tale med sekretæren. 

Brug venligst ringeklokken til venstre for 

 døren ved Ejendomskontoret. 
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Efterlysning af beboerblade 

 Hvis du vil lidt tilbage i tiden, så besøg  

vores nye arkiv på hjemmesiden. 

På siden finder du Carlsros beboerblade helt 

tilbage fra 1953 og frem til dags dato. 

Du går ind på www.carlsro.dk 

Afdelingsbestyrelsen 

Beboerblade 

Klip på det årstal du vil besøge. 

God fornøjelse! 

Vi mangler følgende blade til  

vores arkiv - har du gemt en 

 kopi? 

1968 blad nr. 4 

1982 blad 2 og 3 

Så ring gerne til Carina på  

tlf. 3670 3304. 
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Multibanen i Carlsro 

Bestyrelsen har valgt, at opsætte hegn ved Multibanen, så  

boldspil ikke bliver til gene for de biler, som er parkeret tæt ved  

multibanen. 

 

Bestyrelsen vil snart vende  

tilbage med en dato for  

indvielsen af Multibanen, så 

snart vi må for  

Corona-restriktionerne. 

Vi håber, det kan ske til  

sommer. 
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Nyt tæppe i Klubhuset 

Bestyrelsen har valgt at indkøbe nyt tæppe til Klubhuset.  
Klubhuset er et sted med stor aktivitet, og det benyttes alle 
ugens dage af Carlsros aktive klubber. 

Har du lyst til at opstarte din egen klub i Klubhuset fx en skak-
klub, en læseklub, en løbeklub eller noget helt andet - så send 
gerne en mail til bestyrelsen via hjemmesiden 

www.carlsro.dk gå til kontakt (i højre side) - eller 

Ring gerne på  tlf. 3670 3304. 
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Nyt køkken i Klubhuset 

Efter renovering. 

 

Før renovering. 
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Renovering af Carlsrohallen 
 

 

 

Scenen efter renovering. 

 

Scenen før renovering. 
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Renovering af Carlsrohallen 
 

 

 

Alle gardiner er vasket. 

Efter renovering af  

gulv og scene. 
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Renovering af Carlsrohallen 
 

 

 

Hallen før  

renovering. 

Hallen efter  

renovering. 
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Vidste du... 

På DABs hjemmeside, kan du finde min side. Følger man 

anvisningerne og logger på med, NemID, kan du finde alle  

informationer vedr. dit lejemål 

Her vælges - min beboerservice - og så får du en oversigt over 

bl.a. dit varmeforbrug, din husleje osv. 
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Konkurrence og vinderen af sidste konkurrence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltag i Beboerbladets konkurrence ved at svare på spørgsmålet. 
 
Spørgsmål:  
Hvad kostede en filmaften i Klubhuset i 1956? (sæt X). 
Svaret kan du finde på hjemmesiden under Afdelingsbestyrelsen 
gå til beboerblade. 

1 krone_________________ 

2 kroner_________________    

5 kroner_________________ 

Navn:_________________________________ 

Adresse:______________________________ 

Tlf./mail_______________________________      

 

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

senest den 21. juni 2021. 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  

Annie Marie, som 

har boet i Carlsro  

i 68 år.  

 

Bestyrelsen ønsker  

tillykke med  

gaven. 
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Skægkræ 

Sølvfiskens fætter skægkræet har nu fundet vej til Danmark. 

Vi har haft enkelte tilfælde med besøg af skægkræ i Langhuset. 

De er rigtig svære at gøre noget ved, så her er anbefalinger til at  
mindske antallet. 
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Containerpladserne 

Det viser sig desværre, at containerne til småt brændbart, ikke 
benyttes efter hensigten. 

Containerne til småt brandbart er beregnet til mindre effekter fra 
ens bolig, som ikke hører hjemme i almindeligt affald. 

De er IKKE beregnet til byggeaffald, malingsrester, metal,  
husholdningsaffald osv. 

Vi får jævnligt henvendelse fra kommunen om fejlagtig brug af 
containerne. 

Hvis der konstateres fejlagtig brug af containerne, skal vi betale 
for en sortering, og det er rigtigt dumme penge at komme af 
med. 

 

Udlån af borde og stole 

Carlsros beboere kan låne borde og stole på ejendomskontoret. 

Det koster ikke noget, dog er sidste bestillingsfrist  
samme dag kl. 08.00. 

Altså: skal du bruge borde og stole fx tirsdag den 1.6.  

skal bestillingen være modtaget på ejendomskontoret, senest 
tirsdag den 1.6. kl. 08.00. 

De blå mænd leverer til din adresse og afhenter samme sted 
efter endt brug. 

Pas på vores borde og stole, og de kan holde mange år endnu. 

 

Venlig hilsen 

 

Frank Østergård 

Ejendomsleder 
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Ild i papcontaineren 

Det viste sig desværre, at nogle havde smidt brændbart væske 
ud i papcontaineren. Ved tømningen af containeren blev flasken 
klemt, og det antændte pappet i containeren. 

Der smides desværre også meget andet affald - end pap - 
i containeren. Ejendomskontoret opfordrer derfor venligst til 
KUN at smide pap ud i papcontaineren. Tak. 

 
 

 

Foto: Allan Dalkvist. 
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Åbningstider i sommerperioden 

Ejendomskontoret åbningstider - 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.  

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden www.carlsro.dk  
gå til kontakt (i højre side). 
 

Bestyrelseskontoret - sommerferie 

Kontoret har lukket fra fredag 16. juli og åbner igen 

mandag 9. august 2021. Du kan altid sende en mail til bestyrelsen  

via vores hjemmeside www.carlsro.dk - kontakt. Normal åbningstid 

er mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 12. Ring gerne på tlf. 3670 3304. 

 

2021  

Med forbehold for Corona-situationen! 

 

 Søndag den 22. august  

 møde i Rødovre Hallen om 

forslag til Helhedsplanen. 



 

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 

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 

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 

     Byttecentralen          Mette           Tlf. 6071 1619  


