
Rødovre almennyttige Boligselskab 
Afdeling Carlsro 
Afdelingsbestyrelsen 
 

 

 
 5. november 2020 

Til beboerne i Carlsro 
 
 
 

Indkaldelse til orienteringsmøde om helhedsplanen for Carlsro 
 

Søndag den 6. december 2020 Kl. 14.00  
 

i Rødovre Hallen, Rødovre Parkvej 425 
 
 
Dagsorden: 
 
1) Velkomst ved formand Peter Lund Sørensen 
 
2) Introduktion til helhedsplanen v. Nanna Aae Christensen fra DAB Byg og Renovering 
 
3 ) Præsentation af Helhedsplanen: 
- Gennemgang af helhedsplanen v. rådgivere fra Wissenberg / Domus 
- Gennemgang af økonomi og huslejekonsekvens v. Lisbeth Mathisen fra DAB 
- Gennemgang af tidsplanen v. rådgivere Wissenberg / Domus 
- Præsentation af genhusningen v. Mie Hostrup Jørgensen fra DAB 
- Opsummering v. formand Peter Lund Sørensen 
 
Besvarelse af diverse spørgsmål 
 
4) Præsentation af den videre proces v. Nanna Aae Christensen fra DAB Byg og Renovering 
 
5) Afrunding ved formand Peter Lund Sørensen 
 
 
På Afdelingsbestyrelsens vegne 

 
Peter Lund Sørensen 
Bestyrelsesformand 
  



Rødovre almennyttige Boligselskab 
Afdeling Carlsro 
Afdelingsbestyrelsen 
 

 

TILMELDING TIL BEBOERORIENTERINGSMØDE 

Søndag den 6. december 2020 kl.14.00 i Rødovre Hallen 

 

Det er desværre nødvendigt med særlige midlertidige regler grundet Corona. 
 
Tilmeldingspligt 
For at sikre nok stole og plads i lokalet, skal du tilmelde dig til mødet. 
Forsamlingsforbuddet siger, at vi gerne må samles til et afdelingsmøde, når vi fortrinsvis 
sidder ned og der er 2 m2 gulvareal til hver person. Vi må dog max. være 500 personer. 
 
De midlertidige regler på boligområdet siger, at hvis du ikke tilmelder dig, kan 
boligafdelingen lovligt afvise din deltagelse i mødet. 
 
OBS alle der tilmelder sig vil få udleveret en adgangsbillet pr. person i postkassen, og 
denne skal medbringes til mødet. Af hensyn til deltagerantallet og begrænsning af evt. 
smittespredning, bedes I overveje kun at møde én repræsentant pr. husstand. 
 
Der er krav om brug af mundbind til mødet undtagen når man sidder ned. 
 
Afdelingsbestyrelsen vil sørge for at mødet kan livestreames, så de som ikke ønsker at 
møde op personligt kan følge mødet direkte hjemmefra. Hvis du ønsker en kode til denne 
livestreaming skal du også aflevere en seddel om dette til ejendomskontoret. 
 
 

 
Jeg/vi deltager i beboerorienteringsmødet søndag den 6. december 2020 kl.14.00 

 
 
Navn: _____________________________________________________ 
 
 
Adresse:____________________________________________________ 
 
Antal personer:__________ 
 
 

Tilmeldingen skal afleveres på ejendomskontoret senest mandag d.23. november 2020 kl. 10.00. 

 
 

 
Jeg ønsker en kode til livestreaming af orienteringsmødet den 6. december 2020 

 
Navn: _____________________________________________________ 
 
Adresse:____________________________________________________ 
 
 


