
Kommunen ofrer kvart
million kr. på „Lunden

Kostbar istandsættelse af den gamle pavillon — værtinden betaler ligeså 
meget på indretningen, siger borgmesteren

Det har ved flere lejligheder 
været på tale at nedrive den 
gamle pavillon i Lunden, dels 
fordi kommunen anså forret-
ningen for urentabel, og dels 
fordi bygningen var så medta-
get, at det ville koste for me-
get at sætte den I stand. Med i 
planerne har også været op-
førelsen af en større hotel-
virksomhed på stedet, en tan-
ke som er yderst tiltalende, 
men som man altså ikke i øje-
blikket har fundet udveje for 
at realisere.

Der f o r  g ennemfø res  de r  nu  på  
kommunalt initiativ en omfattende 
istandsættelse, som ifølge borgme-
ster Ove Jensen vil koste omkring 
en kvart million kroner. Sagen blev 
drøf tet  i  e t  møde i  økonomiudval-
get  i  går,  og her er man t i lsynela-
dende b levet  en ige  om at  o f re  de  
mange dyre skattekroner på foreta-
gendet. Borgmesteren siger, at den 
nye værtinde vil ofre et tilsvarende 
beløb på indretningen.

- Selve bygningen vil udvendigt 
blive grundigt istandsat med en sær-
lig behandling, der kan holde ti år. 
Normalt  har vi  kalket bygningen, 
men det har aldrig holdt ret længe. 
Den nye behandling, som sker med 
et  produkt f ra Faxe Kalkbrud,  er  
godt nok dyr,  men i  længden nok 
den billigste, siger Ove Jensen.

Intet nyt om Bygholm
- Og så har man revet hele ind, 

maden af bygningen ud.
- Ja, der skal foretages forskellige

istandsættelser og ændringer. Bl. a. 
bliver lofterne i stueetagen og på 1. 
sal forsænket. Der bliver ny indgang 
i den vestlige gavl ud mod Caroline-
lundsvej med tilhørende garderober, 
mens baren flytter over i den anden 
side af  lokalet .  Døre t i l  terrassen 
mures t i l ,  og det vi l  også ske med 
en del af vinduerne.
- Det er mange penge at ofre på 

det gamle hus?
- Vi regner med at have fået den
- Har  De en l i ebhaver ,  så  kom 

spørgsmål, om vi skulle have bræk-
ket bygningen ned eller lade være. 
Formentlig bliver der tale om en ti 
års kontrakt.
- Og et evt. hotel?
- Har De en liebhaver, så kom 

bare frem.
- Der har i flere år været tale om 

at udvide Bygholm Parkhotel med 
værelser og andre faciliteter. Det er 
også kommunens bygning. Hvorledes 
går det med de planer?

- Det foreligger der ingen afgørel-
se om endnu. P. N.
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