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Vinteren er forhabentlig forbi 
Man skal selvf0lgelig 
aldrig sige aldrig, men for
habentlig har vi faet den 
sidste sne i denne vinter. 
Det var ikke smating, som 
faldt ned fra himlen bade 
i december og januar. Ikke 
mindst for inspekt0.rerne 

har det vaeret en hard t0rn 
at komme igennem. 
Selv nar kommunen gav op, 
var der paent ryddet i 
parken. Det siger vi tak 
for til inspekt0rerne. 

Selv om der har vaeret megen 

sne, er det alligevel lyk-
kedes kommunen og inspek-
t0rerne i faellesskab at holde 
s0en sa meget fri for sne, 
at savel b0rn som mange 
voksne har tilbragt mange 
dejlige timer pa sk0jter. 
Ogsa det siger vi tak for. 



Registering af fugtskader 
For nogen tid siden udsendte 
Ejerforeningen til samtlige 
beboere et cirkulaere, hvori 
man bad beboerne fortaelle, 
om de havde fugtskader og 
i bekraeftende fald sa ud-
fylde et medsendt skema. 

Dette cirkulaere medf0rte, 
at Lejersammenslutningen 
udsendte f0lgende til 
S0ller0d Parks lejere: 

"10. februar 1982. 
Til S0ller0d Parks lejere. 

Som beboerrepraesentation 
skal vi oplyse, at den 
udaterede skrivelse om an-
meldelse af fugtskader, som 
De netop har modtaget, er 
udsendt af ejerforeningens 
bestyrelse. Den ma derfor 
ikke forveksles med medde-
lelse fra Ejendomsselskabet, 
der som udlejer er ansvarlig 
for forhold vedr0rende vore 
lejemal. 

Skrivelsen er udsendt uden 
orientering til beboerre-
praesentationen til trods for, 
at der er tale om et budget-
og planlaegningsanliggende, 
som vi efter lejelovens be-
stemmelser har ret til at 
vaere radgivende i. Vi ved 
ikke engang, om vores udlejer 
(ejendomsaktieselskabet), er 
bekendt med henvendelsen, og 
vi gar ud fra, at der er 
tale om forhold, der alene 
ber0rer S0ller0d Parks ejer-
boliger. 

Til lejere, som har fugt
skader, skal vi fortsat hen-
stille, at anmeldelse sker 
til inspekt0r, respektive 
ejendomsselskab pa saedvan-
lig made. Ansvaret for - og 

dermed pligten til udbedring 
er ved gentagne huslejeken-
delser fastslaet at pahvile 
selskabet. 

Med venlig hilsen 

Lejersammenslutningen 
S0ller0d Park 
Beboerrepraesentationen11 

Hertil svarer administrator 
Irs. P. Ditlevsen: 

"Vedr.: vedligeholdelses-
arbejder 

For sa vidt angar Deres 
skrivelse af 19. ds. til 
lejerne, skal jeg bemaerke, 
at det er urigtigt, at 
der i den udsendte skrivelse 
fra ejerforeningen er tale 
om et budget- og planlaeg
ningsanliggende . 

Der er alene tale om en re
gistering, der er n0dvendig 
for senere at tilrettelaegge 
budget- og planlaegningsar-
bejde. Det er uheldigt, at 
beboerrepraesentationen mod-
virker rimelige foranstalt-
ninger til registrering af 
ejendommens tilstand, hvad-
enten disse foranlediges af 
ejerforeningen eller udlejer 

Med venlig hilsen 

DITLEVSEN & LUND 

P. Ditlevsen" 

Brevet er dateret den 
15. februar 1982. 

Den 26. februar 1982 frem-
sender Lejersammenslutningen 
f0lgende brev: 

"Vedr.: registrering af 
fugtskader m.v. 

-Vi har modtaget Deres brev 
af 15. februar 1982. 

Det er vanskeligt at tolke, 
hvorvidt De overhovedet har 
laest ejerforeningens udate
rede skrivelse til beboerne 
og vor skrivelse til lejerne, 
Vi vedlaegger kopi af begge 
skrivelser til Deres orien
tering. 

Vi finder det i denne for-
bindelse besynderligt, at 
ejerforeningen skulle have 
interesse i at udsende urig-
tige oplysninger til S0lle-
r0d Parks lejere. 

Med hensyn til anmeldelsen 
af fugtskader gar vi i 0vrigt 
ud fra, at De er enig med os 
i, at sp0rgsmalet ved hus-
lejenaevnets hjaelp nu er kom-
met i god gaenge for lejernes 
vedkommende. 

Herudover noterer vi med 
tilfredshed, at der bag den 
rejste diskussion ikke er 
tale om et budget- og plan-
laegningssp0rgsmal, hvilket 
vi jo som bekendt er beret-
tiget til at blive holdt 
underrettet om og at vaere 
radgivende i. 

Laes venligst herom i leje
lovens og boligregulerings-
lovens bestemmelser om be
boerrepraesentation. " 

Med venlig hilsen 

F. Bro Rasmussen (sign.) 

Ulla Hjortb0ll" (sign.) 

Parklauget 
Der har vaeret lidt stille 
omkring parklaugsarbejdet, 
men nu er det kommet i gang. 
F0rst og fremmest gaelder 
det om at fa ryddet op efter 
de voldsomme storme, som 
har vaeltet mange traeer i 
parken. Heldigvis var det 
i mange tilfaelde traeer, som 
alligevel skulle faeldes. 

Arbejdet sker hver l0rdag, 
indtil der er ryddet helt 
op. 

Der vil inden sa laenge blive 
afholdt et parklaugsm0de. 
Indkaldelse om tid og sted 
vil blive sendt ud separat. 
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Ejendomsselskab S0ller0d Park 
Siden selskabets stiftelse 
har aktierne i dette vaeret 
pa de samme familiers haen-
der. De oprindelige aktio-
naerer var murermester Villy 
G. Andersen, V.M. Brockhuus 
Maskinsnedkeri, t0mrermester 
Sv. Storm, blikkenslager-
firmaet Thorvald Larsen & 
Co. samt arkitekt Nils Koppel 
og advokatkontoret, der har 
administreret byggeriet. 

I 1965 var begge indehavere 
af Thorvald Larsen & Co. af-
gaet ved d0den, og de dette 
selskab tilh0rende aktier 
opk0btes af de resterende 
aktionaerer. 

Efter at t0mrermester Sv. 
Storms enke var d0d i 1980, 
0nskede boet at afhaende sine 
aktier, og de 0vrige aktio-

I sidste nummer af S0ller0d 
Park Nyt opfordredes parkens 
beboere til at tilmelde sig 
en Mg0r-det-selvM efter-
isolering af traefacademe . 
Ved tilmeldingsfristens 
udl0b havde beboere fra 20 
lejligheder tilkendegivet, 
at de var interesseret i ... 
selv at udf0re isoleringen 
af traefacaden pa deres 
lejlighed. 

Da vi imidlertid haber og 
tror, at flere vil vaere 
med, udskydes tilmeldings-
fristen til ejerforeningens 
generalforsamling den 15. 
april. 

Tilmelding k.an saledes fort-
sat ske ved aflevering af 
den tilmeldingsblanket, der 
var trykt i sidste nummer 
af S0ller0d Park Nyt eller 

naerer fandt det rimeligt ogsa 
at afhaende deres. 

Herefter er hele aktiekapi-
talen overgaet til A/S Skov-
hj0rnet og dette selskabs 2 
hovedaktionaerer. Den gamle 
bestyrelse er derfor fra-
tradt. Selskabets nye be
styrelse er: 

Direkt0r Paul Nyegaard 

Direkt0r Ole Nygaard-Andersen 

Landsretssagf0rer 
P. Ditlevsen 

Selskabets direkt0r er: 

Revisor Ernst Mortensen. 

Administrator af selskabets 
udlejede lejligheder er 
fremdeles: 

Advokatfirma Ditlevsen 
& Lund, 

ved telefonisk henvendelse 
til Henrik Kolind pa 
80 51 62. 

Vi haber, at interessen er 
sa stor, at vi snarest ef
ter generalforsamlingen kan 
komme i gang med isolerings-
arbejdet. 

P.S. For god ordens skyld 
skal vi da lige naevne, at 
tilbudet gaelder alle beboere 
i parken. Endvidere skal vi 
ogsa bemaerke, at isolerings-
forskrifterne er udarbejdet 
af fagfolk, og at alle "g0r-
det-selv" isoleringsarbej-
der bliver kontrolleret, 
saledes at der ikke opstar 
fugt- og radskader. 

der ogsa administrerer ejer-
lejlighedsforeningen. 

Selskabets bestyrelse har 
tilkendegivet, at der ikke 
ved aktionaerskiftet vil ske 
aendringer i den politik, 
selskabet har f0rt overfor 
ejerlejlighedsejerne og 
lejerne, og at man haber og 
tror pa, at det gode samar-
bejde, der har vaeret mellem 
ejerforeningens bestyrelse 
og ejendomsselskabets reprae-
sentanter kan bevares. Man 
haber ligeledes, at lejer-
sammenslutningen og beboer-
repraesentanterne vil aendre 
deres indstilling, saledes 
at et samarbejde bliver mu-
ligt og til gavn for alle 
parter. 

P. Ditlevsen 

Bagerforretning 
Siden sidste nummer af SP-
Nyt har der meldt sig en 
bagerivirksomhed som vaerende 
interesseret i at drive ba-
geri i vort butikscenter. 
Der er realistiske forhand-
linger i gang, og hvis disse 
falder pa plads, regner man 
med, at bageriforretningen 
kan genabne omkring den 1. 
april. 

Parkeringspladser 
oggarager 
Ejere bedes erindre, at de 
ved evt. salg af deres lej-
lighed ikke ogsa kan "saelge" 
deres parkeringsplads eller 
garage, idet det er et uaf-
haengigt lejemal. 
Andre ejere/lejere kan vaere 
pa venteliste. 

Sa husk ved salg at meddele 
dette til ejendomsadministra-
tionen. 

Isolering af 
traefacader 



Pinsefest Udvendig vedligeholdelse 
Selv om foraret er pa vej, 
kunne det maske for nogen 
lyde lidt Underligt, at vi 
allerede beskaeftiger os med 
Pinsen. 

Dette er gjort for at undga 
den samme situation, som 
opstod sidste ar, da man 
afholdte pinsefest. 
Nogle beboere har naeppe lagt 
maerke til, at der var pinse
fest et par dage - maske fordi 
de var bortrejst, eller fordi 
de bor sa langt fra bal-plad-
sen, at de ikke kan h0re, 
hvad der foregar. Men for 
andre var sidste ars pinse
fest en ubehagelig oplevelse. 
Larmen var mildest talt uud-
holdelig, og en del haervaerk 
i form af afbraendte cykler 
og knallerter var der ogsa. 

Ejerforeningens bestyrelse 
fik ingen anmeldelse om fes-
ten - ej heller hvem der var 
arrang0r af festen. 
Det vil vi gerne undga i ar. 
Derfor vil vi gerne i god 
tid traekke retningslinierne 
op for en evt. afholdelse af 
pinsefest allerede nu, sa 
det ikke kommer bag pa nogen 
som heist. 

1. Bestyrelsen har i prin-
cippet ikke noget imod 
afholdelsen af en pinse
fest, hvis det kan ske uden 
at genere naboer eller 
beboere i parken. 

2. Bestyrelsen skal vaere be-
kendt med, hvem der staf 
som arrang0r og dermed er 
ansvarlig for en sadan fest. 

3. Bestyrelsens formand skal 
godkende arrangementet. 

4. Planer for festen og hvem 
der er ansvarlige, skal 
vaere bestyrelsens formand 
i haende senest 14 dage f0r 
pinse til godkendelse. 

Dette er betingelserne for, 
at der overhovedet kan blive 
tale om en pinsefest. 

Nar vi kan tale om pinse
fest, er det vel heller 
ikke for tidligt at taEinke 
pa at komme i gang med 
planlaegningen af udvendig 
maling af blokkene. 

Sidste ar blev der gjort 
et stort arbejde, og det 
er jo dejligt at se nu, 
hvor lyset er blevet skar-
pere. Men det samme skarpe 
lys afsl0rer ogsa de blokke, 
der ikke er gjort noget ved 
endnu. Vi skal meget gerne 
have 6 blokke i gang her 
til foraret med udvendig 
maling. 

Inspekt0rerne 
A. H. Madsen og 
O. Friis gar af 

Den 1. maj gar Madsen og 
Friis af. Og meget rammende 
kan man sige: "efter lang 
og tro tjeneste". 

Det kommer vi mere ind pa 
i naeste nummer af SP-Nyt. 

I den anledning har der 
vaeret indrykket annonce for 
de to inspekt0rers afl0ser. 
I 0jeblikket er ans0gninger 
til vurdering med henblik pa 
interviews af ans0gere. 

Vi regner med i naeste nummer 
at kunne praesentere den nye 
inspekt0r. 

S0ller0d Park Nyt 
Ansvarshavende redakt0r 

Ole V0g Andersen 

Udgiver: 
Ejerforeningen 
S0ller0d Park 

Fremgangsmaden er den samme 
som hidtil. Tal sammen i de 
enkelte blokke. Vaelg en 
"formand", som sa indkalder 
til et orienteringsm0de, 
hvor detaljer planlaegges og 
dr0ftes. 
Ejerforeningen stiller 
materialer til radighed 
samt naturligvis 01 og 
vand til at slukke den 
vaerste t0rst. 

Tal allerede sammen nu og 
kontakt G. Martensson, 
inden I holder faellesm0det. 
Telefon 80 19 94 eller laeg 
en besked i blok 12-9. 

General-
forsamling 
Ejerforeningens bestyrelse 
sigter mod at afholde ordinaer 
generalforsamling torsdag 
den 15. april. Vi beder med-
lemmerne allerede nu afsaette 
aftenen. Indkaldelse med 
dagsorden vil blive fremsendt 
i.h.t. vedtaegterne. 

Husk, at forslag til gene-
ralforsamlingen skal vaere 
bestyrelsen i haende senest 
den 15. marts, if0lge ved-
taegternes § 8. 
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