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Velkommen v. formanden 
 

Kære beboere i Carlsro  
 
Bedre vejr er på vej, og corona har sluppet taget i Danmark, 
det må blive en fantastisk sommer i år. 
 
Ikke et ord om Helhedsplanen i dette blad. Den går sin gang, 
og der vil komme separat information i din postkasse, når der 
er nyt i projektet. 
 
På grund af problemer med utætheder i de gamle postkas-
ser, har bestyrelsen valgt at indkøbe nye postkasser. Det er 
en pakke- og brevpostkasse, og den nye postkasse er testet i 
styrtregn, og der kom ikke vand ind.  
 
Vi har taget højde for Helhedsplanen, og vi kan ikke ændre 
placeringen i forhold til det besluttede i Designmanualen 
samt på grund af kommende rørføring til vand i forbindelse 
med Helhedsplanen. 
 
I Beboerbladet kommer vi lidt rundt omkring fx: at bo alment, 
indboforsikring, branden i Vanløse satte nogle tanker i gang, 
stjerneløb med klubberne, spindemøl og Carlsro  
på Facebook. 
 
Som en ny service kan vores boligforening, nu sende SMS’er  
ved fx til- og fraflyttesyn, oprydning, renovation og håndvær-
keradgang.  
 
På side 19 kan du læse lidt om, hvad de stigende energipri-
ser betyder for dig. 
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Velkommen v. formanden fortsat 
 
Har du et spørgsmål eller en idé til et indlæg/forslag til besty-
relse eller ejendomskontoret, kan det være, at vi bringer det i 
beboerbladet.  
 
Send gerne en mail til bestyrelsen@carlsro.dk. 
 
Husk forslag til afdelingsmødet kan indsendes hele året. 
 
Sidst men ikke mindst ønsker bestyrelsen alle beboere en 

rigtig god sommer! 

 

 

 

 
  

På bestyrelsens vegne 

 

 

 

Peter Lund Sørensen 

Bestyrelsesformand 
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Nye postkasser opsættes 

Vi har påbegyndt udskiftning af postkasser i rækkehusene. 

De gamle var ikke tætte i regnvejr, så der er indkøbt nye. 

De nye er kombineret pakke- og brevpostkasse. 

Udskiftningen foregår løbende hen over sommeren. 

Når din tur nærmer sig, vil der komme information i din post-
kasse. Postkasserne i D og E rækkehusene bliver først udskif-
tet, når den kommende helhedsplan er overstået. 



 

6 

Gadespejl opsat 

Afdelingen har for nylig opsat gadespejl på hjørnet af  

Lucernestien og Borgmester Gustav Jensens Vej. 

Gadespejlet er opsat på baggrund af en beboerhenvendelse i 

starten af året, hvor der blev meldt om situationer, som kunne 

opfattes som trafikfarlige.  

Bestyrelsen sætter stor pris på beboerhenvendelser, som er til 

gavn for Carlsro. Det er selvfølgelig vigtigt, at det  

giver god mening, og at økonomien ikke bliver for voldsom 

Har du et forslag til bestyrelsen, er du velkommen til at  

sende det til bestyrelsen@carlsro.dk 
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Nyt logo 

Den opmærksomme læser har nok bemærket, at på 

det første nyhedsbrev i forbindelse med Helhedspla-

nen, var et nyt logo på brevet. 

Logoet viser både langhuset og rækkehusene i sam-

me logo. Snart opsætter afdelingen også nye og flotte 

flag med den nye logo på. 

 

Nye tider - nyt Carlsro - nyt logo. 

Du kan altid kontakte bestyrelsen fra 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. 
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Carlsros træer  

Den 29. januar væltede stormen 2 af vores Robinie træer på  
Borgmester Gustav Jensens Vej 

Vi har tilkaldt vores havearkitekt fra DAB, for en vurdering af 
de øvrige Robinie træer af samme alder. 

Efter en ekstern ekspert har gennemgået træerne, er det be-
sluttet at fælde 31 træer. 

Det er en del mere sikkert, at vi selv vælger at fælde træer-
ne, fremfor at vi lader storme vælte træer. 
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Træer fortsat 
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Tilmeld dig Carlsros nyhedsbrev 

 Tilmeld dig CARLSROS NYHEDSBREV og få nyheder 

direkte i din mailbox. 

Der sendes kun nyhedsbreve ud – når der er noget nyt som fx 

TV-udfald i længere perioder, fejl på vand- eller elforsyningen 

eller datoer for salg af billetter til fx Børne og Voksenjul. 

 

Sådan gør du:  

 

Du finder tilmeldingsboksen på forsiden af carlsro.dk – der  

skriver du dit navn og e-mailadresse.  

 

Vælg hvilket nyhedsbrev du ønsker Carlsro, Langhuset, Række-

husene eller dem alle. 

 

Husk at sæt flueben ved at du accepterer at din e-mailadresse 

og navn registreres, ellers kan vi ikke sende nyhedsbrev til dig.  
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Carlsro er på Facebook 

 

 Tilmeld dig Facebook gruppen AFDELING CARLSRO  

og få oplysninger om igangværende aktiviteter i Carlsro.  

 

Sådan gør du:  

 

På Facebook søger du efter gruppen AFDELING  

CARLSRO. 

 

Anmod om medlemskab og besvar de 2 spørgsmål: 

 

 Er du beboer i Carlsro? Hvis ja – hvilken adresse? 

 

 Er du pårørende til en beboer i Carlsro – hvis ja – hvil-

ken  adresse bor din pårørende på? 

 

Husk at acceptere gruppereglerne (det er påkrævet). 
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Vidste du at... 

Der under vasken i køkkenet, i langhuset, er en vandmåler, 
som registrerer, hvor mange liter vand der forbruges. 
Vi opkræver dog ikke for mængden af vand, men derimod 
for den energi, der bruges til at varme det op med. 
  
I kælderen sidder der en vandmåler og en energimåler på 
beholderen til det varme vand. 
 
Afdelingen ved derfor, hvor meget vand der er brugt på et år, 
samt hvad det koster at opvarme det. 
Dette regnes om til en pris pr. liter vand. 
  
Nu bruges målerne hos beboerne til at udfærdige et varme-
regnskab. 
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Sølvfisk/skægkræ 

En venlig beboer har gjort ejendomskontoret opmærksom på en 

metode til at minimere tilstedeværelsen af disse kryb. 

Beboeren havde købt nogle Green Protect, sølvfisk- og skægkræ 
fælder og syntes de var ret effektive. 

Så har du/I besøg af enten sølvfisk eller skægkræ, var det måske 

en idé at prøve disse fælder. 

 

 

Elevator-stop 

Hvis du, mod forventning, oplever at blive fanget i et utilsigtet  

elevator-stop i én af Langhusets 7 elevatorer (inkl. vareelevatoren), 

skal du gøre følgende: 

Tryk på ALARM-knappen på panelet, og du vil få kontakt til Elec-

om Vagtcentral, som er bemandet 24 timer i døgnet. Vagtcentralen 

vil tage hurtig kontakt til Carlsros vagthavende (blå mand), som vil 

komme og hjælpe dig hurtigt ud af elevatoren. BEVAR ROEN. 

Vigtigt; prøv ikke at tvinge dørene op. De mekaniske dele kan 

ødelægges, og det kan medføre, at elevatoren ikke kan bruges i en 

periode. Sidst gik det ud over vareelevatoren, hvor vi måtte vente 

meget længe på reservedele.  

 

Hilsen Ejendomskontoret 
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Hækplanter 

I Carlsro har vi rigtig mange meter hæk. 

De fleste hække er rigtig gamle, og derved nogle steder lidt 

”bare/hullede”. Det vil derfor være en god idé, at genplante en-

kelte hækplanter de steder, hvor der mangler. 

Du kan gratis bestille nye hækplanter på ejendomskontoret. 

Man henvender sig blot og fortæller, hvor man bor, samt hvor 

mange planter man skal bruge. 

De planter vi udleverer er bar-rods-planter, og de skal derfor i 

jorden hurtigst muligt for at undgå udtørring. 

Vi leverer planter i oktober/november. Ifølge lokalplanen, kan 

der vælges mellem 2 typer hækplanter: Tjørn og Navr. 

I udseende er de næsten ens. 

    

NAVR har ikke torne og bliver sjæl-

dent hjemsøgt af spindemøl. 

TJØRN har torne og bliver ofte hjem-

søgt af spindemøl. 
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Spindemøl 

Hvis man vil forsøge at bekæmpe spindemøllene, skal man væ-
re tidligt ude i foråret. Allerede når de første angreb viser sig i 
april-maj skal de fjernes.  

I juni, når spindet er mest omfattende, vil det være for sent, dog 
kan man forsøge sig med at ødelægge spindene, så fuglene 
kan komme til larverne. 

Beboere med egen have eller terrasse kan forsøge sig med bio-
logisk bekæmpelse med rovmider, men der er ingen garanti for, 
at det er effektivt. 

Værtsplanter 

Spindemøl angriber især tjørn, benved, hæg, kirsebær, æble-
træer og røn. 

Hvis man af æstetiske grunde ikke kan leve med et træ, som  
ofte bliver angrebet, kan man overveje at udskifte træet til en 
art, som ikke bliver angrebet. Læs mere på www.Carlsro.dk 
under Ejendomskontoret - gode råd. 
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Husk indboforsikring 

Hvorfor have en indboforsikring? 
I en almen boligafdeling er selve bygningen forsikret mod 
brand, vandskade og andre skader, men det er dit indbo 
og dine personlige ejendele ikke. 
 
Uden indboforsikring får du ingen dækning på de ”løse 
dele” i boligen, det vil sige møbler, tæpper, tøj, sko, hus-
holdningsartikler, elektronisk udstyr og så videre.  
 
Vær derfor opmærksom på, at du har indboforsikring, og 
at den dækker tilstrækkeligt i forhold til værdien af dit ind-
bo. 
 
Hvad dækker indboforsikringen? 
Indboforsikringen dækker skader på dine private ejendele 
forårsaget af brand, vandskade, tyveri og andet. Desuden 
sørger indboforsikringen for skadesbegrænsning på ind-
bo lige efter ulykken, det vil sige fjernelse af ting, eller 
isætning af midlertidig dør/vindue, således at indbo ikke 
tager yderligere skade. Herudover dækkes opmagasine-
ring af dit indbo, indtil boligen er istandsat.  
 
Indboforsikringen dækker også eventuelle ekstraudgifter 
til midlertidig bolig/genhusning, hvis din bolig vurderes 
ubeboelig i en længere periode på grund af forsikringsska-
der.  
I forbindelse med tegning af indboforsikring skal du være 
opmærksom på forsikringssummen, det vil sige det mak-
simale beløb forsikringen dækker. Hvis du ønsker at teg-
ne en forsikring, tilbyder nogle forsikringsselskaber at fo-
retage en vurdering af dit indbo, for på den måde at be-
regne, hvor stor præmien skal være. 
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Husk indboforsikring 

Hvordan tegner jeg en indboforsikring? 
Indboforsikring kan tegnes hos alle landets forsikringssel-
skaber og i nogle banker. Indboforsikring indgår ofte i 
pakkeløsninger med for eksempel ansvarsforsikring, rets-
hjælp og rejseforsikring. 
 
Når du tegner indboforsikring, skal du være meget op-
mærksom på, hvad forsikringen dækker. I forbindelse  
med dækning af blandt andet cykler og særlig indbo  
som antikviteter og meget værdifuldt elektronisk udstyr 
kan der være begrænsninger i den almindelige indbo- 
forsikring. Dette gælder også eventuelle smykker og  
sølvtøj med mere. I sådanne tilfælde kan det være nød-
vendigt at tegne særskilte forsikringer.  

 
 
FORSIKRINGSOPLYSNINGER 
Forsikringsguiden er forsikringsselskabernes fælles  
informationstjeneste. Her kan du få et uvildigt svar på 
dine forsikringsspørgsmål. 
 
Forsikringsguidens hjemmeside indeholder desuden en 
lang række artikler om de forskellige forsikringstyper, 
statistik, pressemeddelelser og nyheder om forsikrings-
branchen. Du kan også bestille en lang række brochu-
rer om de forskellige forsikringsformer. 
 

 www.forsikringsguiden.dk 

 Info fra DAB. 
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Vidste du at... 

 

 

 

Hvis du tilmelder dig Sms-Service.dk kan du få  
sms-besked om, hvornår der fx lukkes for vand,  

varme eller strøm. 
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Stigende energipriser 

I løbet af sommeren vil mange beboere opleve, at DAB sæt-
ter deres acontobeløb op eller ned som følge af de stigende 
energipriser og beboerens eget forbrug. 

Hvorfor er det DAB, der varsler? 

Udlejer har ret til at opkræve et acontobeløb til dækning af 
beboerens andel i ejendommens udgifter og skal sikre, at 
den samlede acontobetaling i regnskabsperioden ikke over-
stiger den forventede udgift for regnskabsperioden, jf. Lov 
om leje af almene boliger § 55 (og Lov om leje § 42). Udlejer 
har således en lovhjemlet pligt til at sikre, at beboeren hver-
ken betaler for meget eller for lidt i aconto. 

Den generelle stigning på energipriserne i Danmark, betyder 
forøgede udgifter til forbrug af el, vand og varme, og derfor 
vil flere beboere i år opleve, at deres acontobeløb stiger. 

Justeringen af acontobeløbet sker på baggrund af hver en-
kelt beboers/lejemåls seneste forbrug og dertil lægges et 
beløb svarende til den forventede prisstigning. Formålet er, 
som altid, at opkræve et passende acontobeløb. 

Hvornår vil I varsle vores boligafdeling? 

Varsling af ændret acontobeløb skal ske med seks ugers 
varsel, og træder altid i kraft den første i en måned. Vi vars-
ler regulering af acontobeløb i jeres boligafdeling i løbet af 
sommeren. Acontobeløbet reguleres en gang om året i for-
bindelse med udsendelse af forbrugsregnskabet. Alternativ 
varsles, når der ind imellem modtages ekstraordinære regu-
leringer fra en konkret leverandør. 

 

Spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål om regulering af acontobeløb i din 
boligafdeling, bedes du kontakte din administrationsafdeling 
på tlf. 7732 000. 
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Konkurrence  

Deltag i Beboerbladets konkurrence ved at svare på 
spørgsmålet. 
 
Spørgsmål:  
 
Færdiggør sætningen: Det bedste ved at bo i Carlsro 
er: 

 
_______________________________________________  
 
Navn:_____________________________________ 

Adresse:___________________________________ 

Tlf./mail____________________________________      

Der er ikke noget rigtigt svar, vi trækker lod. 

Du kan aflevere dit svar i Ejendomskontorets post-

kasse Att.: Carina senest den 15. august 2022.  

 

Præmien er et gavekort til Rødovre Centrum på 

250,00 kr. 

 

Bemærk! Medarbejdere og deres nærmeste familie 

med tilknytning til Carlsro kan ikke deltage i  

konkurrencen. 
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Stjerneløb med klubberne i Carlsro 
 

 

Bestyrelsen afholder hvert år Klubledermøde med alle 
klubberne i Carlsro.  

Carlsro kan være stolte af, at have hele 14 aktive klubber, 
og bestyrelsen vil gerne vedligeholde det gode samarbej-
de med alle klubberne. 

I år afholdte bestyrelsen Klubledermøde onsdag  
den 8. juni 2022. Det var dejligt endelig at kunne mødes 
efter corona, og det var et godt, hyggeligt og konstruktivt 
møde. 

 

Som noget nyt afholder klubberne i år Stjerneløb: 

 

Lørdag den 27. august fra kl. 11 til kl. 14. 

 

Du får udleveret et kort over alle klubberne i Carlsro, og 
du har så mulighed for, at besøge og tale med klubberne 
til dette arrangement, hvor der serveres lidt godt til  
ganen. 
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Haveaffald 

I containeren med haveaffald må der kun være haveaffald 

og de brune papirposer, som er beregnet til haveaffald.  

Poserne kan hentes på Ejendomskontoret.  

Alt andet affald fx plastikskjulere, som vist på billedet, skal 

i småt brændbart. Tak for hjælpen! 

 

Nej tak til plastic i have-

containeren -  tak. 
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Byggeaffald - nej tak 

 

Ejendomskontoret gør venligst  
opmærksom på, at byggeaffald må  

IKKE afleveres i containerne til småt brændbart.  
Vi får bøder af kommunen, når vores affald ikke er  

sorteret korrekt, hvilket kan medføre  
huslejestigninger. 

 
Byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen  

på Valhøjs Alle 182. 
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Brandvej bagved Langhuset 

 

Bestyrelsen har besluttet at etablere bomme på brand-

vejen ved bagsiden af Langhuset, så ulovlig kørsel 

stoppes. 
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Fastelavn i Carlsro 
 

Fastelavn er heldigvis stadig et stort tilløbsstykke i Carls-

rohallen. Både små og store slog katten af tønden, og der 

var fastelavnsboller til alle og flotte præmier til kattedron-

ninger og kattekonger.  

I år var der én heldig vinder, som både blev kattedronning  

og kattekonge.  

Tillykke til alle vinderne! 
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Fastelavn i Carlsro 
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Åbningstider sommer 2022 

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.  

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

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

Bestyrelseskontoret  

Kontoret har lukket i ugerne 27, 28 og 29. 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 tlf. 3670 3304. 

 

2022 

 

27. august Åbent Hus - Stjerneløb med 
alle klubberne. 

26. november voksenjul i Carlsrohallen. 

27. november børnejul i Carlsrohallen. 

 



 

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 

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 

Herrefrisør        Tårnvej 239         Tlf. 3670 3424 

Kalas mad og kaffe    Tårnvej 241         Tlf. 4041 1499 

 

 

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 


