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Sadan havde man taenkt sig 
et nyt spisehus i Sollerod Park. 
I l0bet af sommeren er be-
boerne i S0ller0d Park 
blevet opfordret til at 
protestere mod, at bageriet 
i forretningscentret blev 
udlejet til spisehus/bistro. 
En sadan protest er for sa 
vidt forstaelig nok, hvis 
man gar ud fra, at et spi
sehus star for bajere, 
spilleautomater, st0j og 
ballade m.v. 

Ogsa jeg blev opfordret til 
at protestere, men sagde nej 
tak. Ikke fordi jeg er til-
haenger af en bevaertning 
efter den ovennaevnte be-
skrivelse, men fordi jeg 
nok - i modsaetning til de 
fleste beboere i parken -
havde et vist forkendskab 
til de overvejelser, der la 
bag beslutningen om at eta-
blere et eventuelt spisehus. 

Jeg skal straks beklage, at 
den orientering om et even
tuelt spisehus i S0ller0d 
Park, der var forberedt tfl 
et tidligere nummer af 
S0ller0d Park Nyt, som f0lge 
af forskellige uheldige om-
staendigheder, ikke blev 
bragt. 

Der kan saledes vaere god 
grund til at rade bod herpa, 
og jeg haber, at min orien
tering her i bladet vil kun-
ne afklare nogle af de mis-
forstaelser, der tidligere 
har praeget debatten om bage-
ri eller spisehus, saledes 
at parkens beboere far et 
mere nuanceret bed0mmelses-

grundlag om fordele og ulem-
per ved den i sommerens 10b 
sa omdiskuterede sag. 

For god ordens skyld skal 
jeg lige naevne, at ejer-
foreningen ikke har nogen 
saerlig interesse i, om der 
bliver etableret et spisehus 
eller et bageri i S0ller0d 
Park - i hvert fald ikke 
andre interesser end dem, 
som alle andre beboere i 
parken har - nemlig: At fa 
en sund virksomhed op at 
sta, der kan opfylde bebo-
ernes behov. 

Hvorfor kunne vi ikke bare 

fa en bager? 

Hvorfor gav den sidste bager 
op? Hvorfor gav den forrige 
op? Der er sikkert flere 
svar pa dette sp0rgsmal. 
Hvis vi tager den sidste 
bager f0rst, kunne en af 
arsagerne vaere, at han lave-
de noget darligt br0d, og 
dermed traeder markedsmeka-
nismen i gang. Kunderne gar 
andre steder hen og k0ber 
deres br0d. 

OK, men hvad sa med den for
rige bager. Han lavede ual-
'mindeligt godt br0d. Ingen 
tvivl om det. Ikke desto 
mindre kunne han ikke fa 
det til at I0be rundt. Han 
omsatte for ca. 1,2 mill.kr., 
og unders0gelser viser, at 
der skal omsaettes for ca. 
1,6 mill.kr. for at fa ba-

gerforretningen til at l0be 
rundt. Om det sa skyldes, 
at han ikke var sa god en 
forretningsmand, som han 
var bager, skal jeg lade vaere 
usagt. Det kunne maske ogsa 
skyldes, at 600-800 husstan-
de, som forretningen har -
if0lge professor Finn Bro-
Rasmussen i en artikel i 
S0ller0d Tidende den 14. 
juli - er for lidt. 

Er der for fa kundemulighe-
der i omradet? K0ber de for 
lidt? K0ber de kun l0rdag/ 
s0ndag? K0ber de eventuelt 
andre steder? Det er nok 
vanskeligt at give et enty-
digt svar pa disse og flere 
andre sp0rgsmal uden at 
ivaerksaette en naermere kunde-
underlags-analyse. Noget 
tyder dog umiddelbart pa, at 
kundestrukturen og antal af 
husstande ikke har kunnet 
baere en bagerforretning -
ellers var de to forrige 
bagere naeppe holdt op, og 
hvis kundeunderlaget m.v. 
havde vaeret fuldt tilstraek-
keligt, sa havde der nok med 
det samme vaeret andre bagere, 
som havde staet parat for 
at komme til. 

Nu kender vi jo alle resul-
tatet af protestindsamlin-
gen mod bageriets nedlaeg-
gelse samt borgmesterens 
holdning til sp0rgsmalet. 

Jeg skal ikke her i bladet 
traekke debatten om bageri 
contra spisehus i langdrag, 
men blot g0re opmaerksom pa, 



at det altsa var pa baggrund 
af de hidtil darlige erfa-
ringer med bagerforretnin-
gerne i S0ller0d Park, at 
sp0rgsmalet om etableringen 
af et eventuelt spisehus 
med br0dudsalg i weekenden 
og vaertsfolk boende i par-
ken kom pa tale. 

Desvaerre naede vi altsa ikke 
tidsnok at komme ud med en 
orientering til parkens be-
boere om disse overvejelser, 
saledes at man havde haft et 
mere fyldestg0rende grundlag 
i forbindelse med protest-
indsamlingen. 

Under mottoet "bedre sent end 
aldrig" vil jeg pa denne 
baggrund fors0ge at redeg0re 
for tankerne bag det sa om-
diskuterede naer-spisehus i 
S0ller0d Park og de mulig-
heder vi sa heri. 

Som tidligere naevnt var det 
tanken, at vaertsfolk boende 
i S0ller0d Park med lokal-
kendskab til parkens forhold 
skulle sta for driften af 
det nye spisehus. I den for
bindelse var udarbejdet den 
her i bladet trykte tegning 
af spisehuset, ligesom vi 
til beboernes orientering 
har optrykt et udkast til 
det f0rste menukort for at 
give en ide om, hvad vi 
kunne have forventet os af 
det nye spisehus i parken. 

Hvem stod bag spisehuset? 

Vi har talt med Else og 
S0ren Reinhold Jensen for at 
h0re lidt om, hvad baggr.un-
den er for et spisehus i -
S0ller0d Park. 

Else og S0ren Reinhold Jensen 
bor selv i S0ller0d Park i 
blok 1-2. S0ren har vaeret 
25 ar i restaurationsbran-
chen. Han startede sin ud-
dannelse hos rederiet Laurit-
zen og har i sin tid som 
skibskok vaeret i 60 forskel-
lige lande. Herefter gik han 
ind i luftfart, hvor han var 
purser og steward. Sa et 
smut til staterne, hvor han 
blev souchef pa Hilton i 

Chicago, derefter hos Hilton 
i Washington og endte som 
k0kkenchef hos Hilton i Bal
timore. Efter et ophold i 
Danmark blev S0ren gennem 
Georg Jensen S0lv opfordret 
til at tage til Singepore og 
abne en skandinavisk restau
rant for et japansk firma, 
som sammen med Den Kongelige 
Porcelainsfabrik har flere 
restauranter i Japan. S0rens 
kone Else var med ude i Sin
gapore og deltog i arbejdet 
i restauranten. Else er ud-
dannet i pladebranchen og vil 
tage sig af regnskabet og 
give en hand med, hvor der 
er behov for det. 

Sp: Hvorfor skal vi have et 
spisehus i S0ller0d Park? 

SRJ: Fordi jeg synes, folk 
skal have mulighed for 
- bogstaveligt talt -
indenfor gaafstand at 
kunne spise den mad, de 
ikke selv laver og til 
nogle fornuftige priser. 
Desuden skal man ogsa 
have mulighed for at 
m0de mennesker, som man 
kender mere eller mind-
re og have det lidt 
rart sammen med dem. 
Vi gar jo alle ud og 
spiser pa et eller 
andet tidspunkt. Nogle 
gange far man lyst, nar 
man er kommet hjem fra 
arbejde, men sa er det 
ikke altid, man har lyst 
til at k0re helt til-
bage til byen igen. 

Sp: Hvilken type gaester vil 
I sa satse pa? 

SRJ: Familier med b0rn. Et 
voksens publikum. Ikke 
de unge med de store 
tegneb0ger og heller 
ikke et grillbar-pub-
likum. Hvem der kommer, 
er man selv herre over. 

Sp: Hvordan? 

SRJ: Der er mange sma fak-
torer, som spiller ind. 
F.eks. paen opdaekning, 
menu-valg (ingen bur-
gere og p0lser). Valg 
af musik, indskyder 

Else. Der bliver ingen 
muzak-musik, men let-
tere klassisk musik, 
som virker behagelig, 
hvis man er alene og 
ikke forstyrrende, hvis 
man er flere og gerne 
vil tale sammen. 

Sp: Hvad med lugtgener? 

SRJ: Friture lugter, hvis 
man ikke bruger det 
rigtige fedtstof, og 
hvis man ikke holder 
friturekoger og filtre 
rene. Hvis man g0r det, 
lugter det overhovedet 
ikke. I 0vrigt vil jeg 
ikke bruge friture ret 
meget. Jeg vil hoved-
sageligt bruge trae-
kuls-grill. Lugten fra 
en traekuls-grill er 
mere som pej sebraende, 
og den kan de fleste 
godt lide. 
I det hele taget gaelder 
det om, hvis man skal 
have et velfungerende 
k0kken, at alt skal 
vaere pinligt rent. Der-
for vil jeg ogsa gerne 
have, at vort k0kken 
bliver sa abent som 
muligt, sa gaesterne 
selv kan f0lge med i, 
hvad der foregar. Ogsa 
gerne se sa mange af 
ravarerne som muligt. 

Sp: Hvordan tror du, en al-
mindelig hverdag kommer 
til at forme sig? 

SRJ: Jeg er sa tidligt i 
k0kkenet, at der kan 
vaere mad pa bordet kl. 
11.00. De fleste kommer 
jo nok f0rst fra kl. 
12.00. Sa skal man 
kunne fa en let frokost 
med sma lune retter og 
forskellige slags 
pateer. Frisk fisk skulle 
der ogsa gerne vaere. Det 
kommer an pa, hvad der 
er pa torvet. I det 
hele taget vil jeg have 
flere ting pa "tavlen". 
D.v.s. retter som er 
lavet af ravarer, jeg 
specielt har valgt ud 
pa torvet. Det er mest 



saesonpraegede ravarer. 
Med hensyn til gaesterne 
er det nok muligt, at 
der ikke er sa mange 
hjemme, fordi de er pa 
arbejde, men sa tror 
jeg pa en del forret-
ningsfrokoster fra de 
virksomheder, der lig-
ger i omegnen. 
En god, let frokost, som 
man kan blive maet af, 
kommer til at koste en 
25-35 kroner. Den kan 
selvf0lgelig ogsa fas 
dyrere. Den kan mage-
ligt komme op pa over 
100 kroner. Det afhaen-
ger jo af, hvad man 
vaelger at spise. 
Som sagt vil jeg arbejde 
meget med traekuls-grill. 
En b0f skal kunne fas i 
flere st0rrelser og 
med valg mellem forskel-
lige saucer. Dertil for-
skellige former for 
gr0nne salater og ogsa 
her med valg mellem 
forskellige dressings. 
Jeg kunne ogsa godt 
taenke mig en klassisk 
gryderet. Og den skal 
vaere god, og det kan 
den kun blive, hvis 
man bruger de bedste 
ravarer. Med hensyn til 
desserter er danskerne 
kendt for godt at kunne 
lide s0de sager. Jeg 
vil specielt koncen-
trere mig om is-desser-
ter. Jeg har nogle, som 
siger spar-to til alt. 
Og selvf0lgelig en god 
bid ost med lidt lun 
flute skal der heller 
ikke mangle. 

Sp: Hvad med kaffen? 

SRJ: Ikke maskinkaffe hos 
mig. Det skal vaere 
frisklavet kaffe i de 
franske ste.mpel-kolber. 
Og vil man hellere have 
te, skal det ikke vaere 
te-pose te, men rigtig 
te pa potte. Det havde 
vi stor succes med i 
Singapore. 

Sp: Og drikkevarerne? 

SRJ: Udover luxus-0l vil jeg 
heist undga 01 fra 
flaske men i stedet 
have fad-0l. Derudover 
vil jeg g0re meget ud 
af vinen. Jeg vil selv-
f0lgelig pr0ve at finde 
en god r0d og hvid 
"husets vin", men ikke 
fra karaffel. Gaesterne 
skal kunne se, hvad det 
er for en vin, de drik-
ker. Jeg vil pr0ve at 
satse pa bedre vine, 
men til rimelige priser. 
Det kan g0res ved at 
laegge samme avance pa 
al vin, saledes at den 
dyre vin bliver for-
holdsvis billigere. Nar 
gaesterne far et godt 
maltid mad, skal de 
ogsa have mulighed for 
et godt glas vin. Ogsa 
for dem, som bare kommer 
dumpene ind for at fa 
en flaske vin og hygge 
sig lidt. Det skulle jo 
gerne vaere sadan, at 
man kikkede ind for at 
spise, eller hvis man 
har spist sa kom for at 
fa en drink eller en kop 
kaffe og hygge sig lidt. 
Det er mit indtryk, at 
mange mennesker kender 
hinanden her i parken 
og godt kan lide at sla 
en sludder af med hin
anden. Men vi mangier 
et sted, hvor man kan 
m0des pa "neutral" 
grund, om jeg sa ma 
sige. 

Sp: I sagde f0r, at I gerne 
sa familier med b0rn? 

- 23.00. Mandag holder 
vi fri. 

Sp.: Hvad mener I om bageri-
debatten? 

SRJ: Den er vi selvf0lgelig 
kede af. Men pa den 
anden side kan vi godt 
forsta den ud fra det 
grundlag, den er k0rt 
pa. 
I den forbindelse kan 
jeg lige naevne, at vi 
vil fors0ge at entrere 
med en virkelig god 
bager, saledes at vi 
kan levere frisk mor-
genbr0d i weekenden. 

I 0vrigt tror vi fuldt 
og fast pa, at nar vi 
f0rst har vist, hvad 
vi har at byde pa, bli
ver det et sted, som de 
omkringboende bliver 
glade for, og som kan 
blive et alternativ til 
bade TV og S0ller0d Kro. 

Sp: Lige til slut, hvad 
kommer spisehuset til 
at hedde? 

SRJ: Det ligger ikke helt 
fast, men forel0big 
arbejder vi ud fra 
navnet: S0ller0d Park 
a'la Carte Buffet, 
Bistro. 

SRJ: Ja, de er helt bestemt 
meget velkomne. Derfor 
vil vi ogsa saette pri-
serne lavt for det, 

> b0rnene spiser. F.eks. 
halv pris eller noget 
i den retning. 

Sp: Hvornar holder I abent? 

SRJ: Tirsdag, onsdag og 
s0ndag fra kl. 11.00-
21.00. Torsdag, fredag 
og l0rdag fra kl. 11.00 
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COGIHAC L.\KpQ-

03-2-. 02 A 

00. 

VObHCA GtiM 

PALbT VOftT MENU- ICORf i biM SMAGy FfA DO vELl<oHHETO t\L ATTAG,F DET MET) TIJEN 

Sdren Reinhold Jensen har lant. os udkastet til det fdrste meny-kort 
for at eive en ide om. hvad vi kunne have forventet at fa oq snise. 
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K0kkenfaciliteter og buffet holdes i midten af 
lokalet medens borde til ca 60 gasster er placeret 
langs vaeggene. Farverne skulle vasre afstemt i 
"S011er0d Park" farver, neiulig sort, hvidt og 
rddt. 



Inspektorernes 
traeffetid 
Vi minder om, at inspekt0-
rerne har telefon-traef fetid 
hver dag mellem 12-13. 
Pr0v sa vidt det er muligt 
at overholde disse 
traef f etider. 

Husk ogsa at rette henven-
delse til den inspekt0r, 
som har ansvaret for den 
pagaeldende blok. 

Vi bringer inspekt0rernes 
telefonnumre og blokafsnit: 

Inspekt0r A.H. Madsen 
Blok 13-2 
Telefon: 80 28 95 

Insekt0r P. N0rby 
Blok 14-5 
Telefon: 80 66 97 

Inspekt0r H. Schwartz-Nielsen 
Blok 16-4 
Telefon: 80 12 96 

\faskeriet 
Fra vaskeriudvalget kan 
f0lgende meddeles: 

Den elektriske strygerulle 
er aendret saledes, at for-
kert brug - med reparation 
til f0lge undgas. 

De nye takster for brug af 
vaskeriet er: 

10 kg maskine: 2 x 5 kr. 
7 - - : 5+2 kr. eller 

7 x 1 kr. 

T0rrerumbler: 1 kr. (10 min.) 
Ruller: 1 kr. (15 min.) 
T0rreskabe: 1 kr. (30 min.) 

Farvning af t0j og vask af 
gulvtaepper ma ikke finde 
sted, idet det 0delaegger 
maskinerne og vasken for 
andre, der kommer efter. 
Endvidere henstiller vaske
riudvalget, at beboerne 
overholder reglementet for 
brug af vaskeriet. 
Pa forhand tak! 

Bagerforretningen 
Lejersammenslutningen skri
ver, at den har faet mange 
forsikringer om, at en sund 
bagerforretning kan eksi-
stere. De skriver ikke noget 
om hvem, der giver disse 
forsikringer. Endvidere 
skriver lejersammenslutnin
gen, at grunden til vaegrin-
gen fra ejendomsselskabets 
side mod udlejning til en 
bager skyIdes, at man 0nsker 
en h0jere husleje. Eller 
rettere formentlig skyldes. 
Hvorfor sp0rger man ikke 
selskabet direkte i stedet 
for at misinformere? 

Sandheden er, at ejendoms-
selskabet ikke 0nsker en 
h0jere husleje, men heller 
ikke 0nsker en bager, som 
efter et halvt ar ma lukke 
p.g.a. manglende omsaetning. 
Sandheden er, at ejendoms-
selskabet 0nsker at se en 
bager, som kan fremvise et 
realistisk budget for drif-
ten af bageriet og dermed 
sandsynligg0re eksistens-
berettiigelsen af en bager
forretning. 
Ejendomsselskabet venter 
stadig pa at se et sadant 
udspil. 

Isolering af traefacaderne 
En del beboere i parken har 
vist interesse for selv at 
ga igang med efterisolering 
af de udvendige traefacader. 

Efter de gode erfaringer med 
malerarbejdet - hvor der al-
lerede er sparet adskillige 
tusinde kroner pa vedlige-

holdelseskontoen - har ejer-
foreningen herefter ladet 
udarbejde en kort arbejds-
beskrivelse med tilh0rende 
snittegninger til brug ved 
udf0relsen af en "g0r-det-
selv"-efterisolering af trae
facaderne. 

KUPON 1 

JA 

jeg er interesseret i selv at udf0re efter-
isolering af traefacaden. pa min. lejlighed. 

Navn: 

Blok nr. .lejlighed nr. 

Afleveres senest den 20. januar 1982 til 

Henrik Kolind i blok 18 nr. 14. 

Det er imidlertid klart, at 
indk0b af isoleringsmateria-
ler og forskelligt vaerkt0j 
ma forudsaette, at der blandt 
parkens beboere er en brede-
re interesse for selv at ga 
igang med disse arbejder. 

Vi skal derfor opfordre in-
teresserede beboere til at 
udfylde nedennaevnte fore-
sp0rgsel, der senest den 
november 1981 bedes afleve-
ret til Henrik Kolind i 
blok 18 nr. 14. 

Hvis et tilstraekkeligt antal 
beboere viser interesse for 
"g0r-det-selvM-isoleringen, 
vil der snarest blive ind-
k0bt de n0dvendige material-
er m.v., ligesom der for de 
interesserede vil blive ar-
rangeret en Mpr0vesioleringM 

af en lejlighed. 



Grov misinformation fra 
lejersammenslutningen/ 
beboerrepraesentationen 
Den 24. november udsendte 
lejersammenslutningen et 
informations-cirkulaere til 
samtlige beboere i S0ller0d 
Park, som desvaerre giver 
anledning til vaesentlige 
kommentarer: 

Huslejeforh0jelser: 

I og med, at husle jenaevnet 
har godkendt lejeforh0jelse 
fra den 1. januar 1982, er 
det ikke sket pa betingelse 
af, at henlaeggelser skal 
ske pa en konto i Grundejer
nes Investeringsfond. Det 
er selvsagt lovbundet. 
Husle jenaevnet s godkendelse 
er heller ikke sket pa be
tingelse af, at regnska-
berne skal vaere mere abne 
eller kontrollerede. Regn-
skaberne har altid vaeret 
abne og er kontrolleret 
af statsaut. revisorer. 

Med hensyn til opkraevnings-
afgifter for faellesudgif-
ter b0r det lige naevnes, 
at det er edb-centralens 
gebyr for opkraevning af 
husleje og varme (for 
lejerne) og for ejerne er 
det opkraevning af faell.es-
udgifter. Da ejendomssel-
skabet ogsa er medlemiaf 
ejerforeningen, er det na-
turligt, at selskabet del-
tager i forhold til forde-
lingstal, d.v.s. under 
halvdelen af bel0bet. Som 
sagt er det eenstemmigt 
godkendt af husle jenaevnet 
incl. le jerrepraesentanten. 

Ovenlysvinduer: 

Efter at have konsulteret 
de implicerede beboere er 
det besluttet - for ikke at 
ulejlige beboerne to gange 
- at afslibe og efterlakere 
samt efterreparere i en om-

gang. Dette arbejde forven-
tes at vaere afsluttet om-
kring 1. februar 1982. 

Kendelser og domsafsigelser: 

Af lejersammenslutningens 
cirkulaere fremgar det, at 
9 kendelser fra huslejenaev-
net, 3 domsafsigelser ved 
Lyngby boligret, 2 domsaf-
sigelser ved 0stre landsret 
samt 1 syn- og sk0nssag 
alle har givet S0ller0d 
Parks lejere st0tte og med-
hold. Ogsa her er det ikke 
helt i overensstemmelse med 
de faktiske forhold. 

Ud af de 9 kendelser har 
ejendomsselskabet faet med-
hold i de 6 kendelser samt 
2 delvise medhold. Endvi-

Til den 24. december udstil-
ler Adzer Blume og Mogens 
Blume i bageriet pa Vange-
bovej. Adzer Blume er vel-
kendt i S0ller0d for sine 
udtryksfulde tegninger og 
akvareller. 

dere 2 delvise medhold ved 
Lyngby boligret, som sa er 
gaet videre til 0stre lands-
ret . 

Desuden "glemmer" man i 
oversigten at medtage doms-
afsigelserne ved bade lands-
retten og h0jesteret om-
kring udstykningen af S0lle-
r0d Park, som begge gav 
ejendomsselskabet medhold. 

Det er beklageligt, at be
boerne skal udsaettes for 
mangelfuld eller i vaerste 
fald vildledende informa
tion, nar det er sa let for 
lejersammenslutningen at 
indhente de korrekte oplys-
ninger hos administrator. 
Bestyrelsen for lejersammen
slutningen svigter lejerne 
pa dette omrade. Man kan 
blot habe pa, at beboerne 
ikke i laengden finder sig 
i det og palaegger bestyrel
sen at s0ge samarbejde i 
stedet for at grave gr0fter. 

Ole V0g Andersen 

Mogens Blume udstiller 
skulpturer i trae og sten. 
Udstillingen er aben hver 
dag fra kl. 10 til butiks-
lukketid og om s0ndagen 
fra kl. 10 til kl. 16. 

Nye el-sikringer 
Fra 1. januar 1982 bliver 
den velkendte el-sikring 
(prop), ikke laengere frem-
stillet. Man kan derfor 
forvente i l0bet af nogle 
maneder, at handlen vil 
udga for den type el-sik
ring. Derfor vil der blive 
udskiftet "bundskruer" i 
sikringsgrupperne, saledes 
at de nye typer sikringer 
kan anvendes. 

Udskiftningen vil blive 
foretaget af aut. el-instal-
lat0r uden beregning for 
beboerne. Hverken lejere 
eller ejere skal betale 
noget. 
El-installat0ren vil selv 
henvende sig til beboerne 
og aftale tid for udskift-
ning af bundskruerne. 

Blume & Blume i bageriet 
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Salt 
-detrene 
gift! 
Det er den rene gift for 
altangangene at anvende 
salt til opt0ning af sne 
og is. Ikke engang Urea 
ma anvendes. 
Derfor brug kun sneskrabere 
og evt. sand til sneryd-
ning af de nyt altangange. 
Saltning er forbudt. 

Taeppebankning 
Nogle beboere pa 1. sal 
benytter gelaender pa altan
gangene, nar de skal banke 
taepper. Det er absolut ikke 
tilladt, idet det st0jer 
helt urimeligt hos samt-
lige beboerne i stuen. 
Taepper skal bankes pa de 
dertil indrettede stativer. 

Kaelderrydning 
Det er ved at vaere tid til 
igen at rydde kaeldrene for 
effekter, der burde vaere 
k0rt bort for lang tid 
siden. 

Meddelelse om hvornar 
rydning af kaeldre finder 
sted kommer fra inspek-
t0rerne. 


