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Interview
Lise%e	  Mørup	  Carlsson	  blev	  i	  2011	  valgt	  
som	  Grundejerforeningens	  første	  
kvindelige	  formand.	  Vi	  har	  mødt	  Lise%e	  
Al	  en	  status	  samtale.

Hvordan	  er	  det	  første	  år	  som	  Formand	  
gået?

”Det	  har	  været	  et	  spændende	  år	  med	  
store	  opgaver,	  som	  fejring	  af	  50	  års	  
jubilæum,	  bygning	  af	  ny	  legeplads	  og	  
udvælgelse	  af	  ny	  have	  entreprenør”

”Heldigvis	  har	  jeg	  overtaget	  en	  
velfungerende	  bestyrelse,	  som	  består	  af	  
garvede	  kræJer	  og	  nye	  medlemmer	  med	  
lyst	  Al	  at	  løse	  de	  opgaver	  vi	  har.	  Jeg	  har	  
naturligvis	  ikke	  startet	  på	  bar	  bund,	  da	  
jeg	  jo	  har	  været	  akAv	  i	  bestyrelsen	  i	  mere	  
end	  10	  år.”

Hvad	  er	  de	  største	  udfordringer	  ved	  at	  
være	  Formand?

Det	  er	  mere	  Adskrævende	  end	  de	  fleste	  
foresAller	  sig.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  mærke,	  
at	  Ballerup	  Kommune	  er	  presset	  på	  
økonomien	  og	  det	  betyder	  at	  den	  service	  
som	  før	  har	  været	  kommunal,	  nu	  er	  
blevet	  mere	  knap	  og	  at	  vi	  som	  
grundejerforening	  får	  mere	  arbejde.	  De	  
grønne	  områder	  er	  en	  stor	  udfordring,	  
som	  både	  koster	  Ad	  og	  penge.	  Vi	  har	  
planlagt	  at	  gøre	  en	  ekstra	  indsats	  for	  at	  
oprense	  rundt	  om	  vores	  søer,	  så	  vi	  
undgår	  for	  meget	  organisk	  materiale	  i	  
vandet	  og	  samAdig	  skaber	  et	  bedre	  
udsyn	  Al	  søerne.

Hvordan	  med	  kontakten	  7l	  de	  enkelte	  
medlemmer?

Jeg	  er	  hundeejer	  og	  kommer	  oJe	  rundt	  i	  
Digterparken.	  På	  den	  måde	  møder	  jeg	  
rigAg	  mange	  beboere.	  Hvis	  det	  drejer	  sig	  
om	  konkrete	  spørgsmål,	  beder	  jeg	  om	  at	  
få	  henvendelsen	  på	  mail.	  På	  den	  måde	  
har	  jeg	  sat	  henvendelser	  i	  system	  og	  kan	  
sikre,	  at	  både	  grundejere	  og	  den	  øvrige	  
bestyrelse	  bliver	  informeret.	  

Hvad	  er	  frem7dsplanerne?

Vi	  fortsæ%er	  kampen	  mod	  bjørneklo	  
som	  nu	  næsten	  er	  helt	  udryddet	  i	  
Digterparken	  og	  planlægger	  at	  dræne	  
det	  våde	  område	  ved	  siden	  af	  den	  nye	  
legeplads.	  Der	  er	  en	  kilde	  lige	  under	  
græsset,	  så	  det	  er	  nødvendigt	  at	  dræne	  
fordi	  vandet	  skyller	  sA	  gruset	  væk	  når	  
det	  regner.

Generalforsamling	  2011	  

Referat	  
49	  grundejere	  repræsenteret,	  heraf	  0	  ved	  fuldmagt

1.Valg	  af	  dirigent
Teddy	  Gerberg	  foreslog	  Per	  Aaslet,	  som	  blev	  valgt.
Per	  Aaslet	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indkaldt

2.Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år
Teddy	  Gerberg	  redegjorde	  for	  årets	  gang	  i	  Digterparken.	  
ELerfølgende	  kommentarer	  og	  spørgsmål	  blev	  besvaret	  af	  
formanden.

3.Godkendelse	  af	  den	  reviderede	  årsrapport
Jens	  Bredo	  gennemgik	  kort	  regnskabet,	  som	  hereLer	  blev	  godkendt.

4.Indkomne	  forslag
Der	  var	  ikke	  indkommet	  forslag	  fra	  grundejere.

5.FastsæQelse	  af	  honorar	  Rl	  bestyrelsen	  for	  2011/2012
Generalforsamlingen	  godkendte	  en	  pristalsregulering	  af	  
honorarerne	  Rl	  bestyrelsen,således	  at	  honoraret	  for	  2011/2012	  
bliver	  som	  følger:
Formand	  og	  kasserer:	  13.500	  kr	  hver
Øvrige	  bestyrelsesmedlemmer:	  3.650	  kr	  hver.

6.Godkendelse	  af	  budget	  for	  2011	  samt	  fastsæQelse	  af	  konRngent	  
for	  2012
Jens	  Bredo	  gennemgik	  kort	  budget	  2011	  med	  Rlhørende	  
bemærkninger.
Budget	  for	  2011	  godkendt	  uden	  kommentarer.
KonRngent	  for	  2012	  blev	  således	  fastsat	  Rl	  1365	  kr.	  samt	  
belysningsbidrag	  på	  320	  kr.
Opmærksomhed	  henledes	  på,	  at	  Digterparkens	  50-‐års	  jubilæum	  
aZoldes	  i	  Digterparken
lørdag	  d.	  20.	  august	  2011.	  Der	  udsendes	  invitaRon	  senere.

7.Valg	  af:
Formand:	  Teddy	  Gerberg	  ønskede	  ikke	  at	  genopsRlle.	  Bestyrelsen	  
foreslog	  LiseQe	  Mørup	  Carlsson	  som	  ny	  formand,	  og	  	  
generalforsamlingen	  valgte	  derpå	  LiseQe	  Rl	  posten.
Kasserer:	  Jens	  Bredo	  blev	  genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer:	  Henning	  Petersen	  blev	  genvalgt	  og	  Lene	  
Gerberg	  blev	  valgt	  ind	  som	  nyt	  bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsessuppleanter:	  Helle	  Strandskov	  ønskede	  at	  genopsRlle	  og	  
Keld	  Neumann	  ønskede	  ikke	  at	  genopsRlle.	  De	  valgte	  suppleanter	  
blev	  dereLer	  Helle	  Strandskov	  og	  Allan	  Kristensen.
Revisor	  (DeloiQe)	  blev	  genvalgt.

8.Eventuelt
LiseQe	  Mørup	  Carlsson	  takkede	  Teddy	  Gerberg	  for	  det	  store	  stykke	  
arbejde,	  Teddy	  har	  lagt	  i	  bestyrelsen,	  lige	  som	  Teddy	  takkede	  
bestyrelsen	  for	  godt	  samarbejde	  og	  ønskede	  LiseQe	  Rllykke	  med	  
valget.
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De	  grønne	  områder	  i	  Digterparken
Af	  Dorthe	  Faurby

Som	  man	  vil	  have	  bemærket	  hvis	  man	  har	  bevæget	  sig	  
rundt	  i	  de	  grønne	  områder	  den	  senere	  Ad,	  har	  vi	  igangsat	  
flere	  vedligeholdelsesarbejder.	  

Særligt	  grussAerne	  er	  en	  stor	  udfordring,	  for	  Al	  trods	  for	  
vedholdende	  pleje	  har	  det	  været	  nærmest	  umuligt	  at	  
holde	  dem	  fri	  for	  ukrudtsvækst.	  De	  senere	  år	  har	  man	  
valgt	  at	  ”dybderive”	  dem,	  og	  derved	  håbet	  at	  kunne	  holde	  
ukrudtet	  nede.	  Men	  metoden	  har	  vist	  sig	  uAlstrækkelig,	  
for	  få	  måneder	  eJer	  rivningen,	  har	  sAerne	  været	  ved	  at	  
vokse	  Al	  igen.	  Ulempen	  har	  også	  været,	  at	  man	  
formodentlig	  har	  revet	  en	  masse	  jord	  med	  op	  i	  gruset,	  og	  
derved	  skabt	  yderligere	  næring	  Al	  grøn	  vækst.

Vi	  har	  derfor	  rådført	  os	  med	  diverse	  eksperter,	  og	  med	  
baggrund	  i	  deres	  anbefalinger	  har	  vi	  igangsat	  en	  
forsøgsordning,	  hvor	  vi	  lægger	  et	  5	  cenAmeter	  tykt	  lag	  
slotsgrus	  ovenpå	  det	  eksisterende	  lag	  grus.	  

Vi	  startede	  forsøget	  sommeren	  2011	  og	  valgte	  sAerne	  
rundt	  om	  skovsøen.	  De	  var	  hårdest	  belastet,	  og	  nærmest	  
sammengroet	  Al	  en	  stor	  græsplæne.	  EJer	  at	  have	  fulgt	  
udviklingen	  et	  lille	  års	  Ad,	  tegner	  resultatet	  
AlfredssAllende.	  Vi	  afventer	  dog	  lige	  påvirkning	  hen	  over	  
foråret,	  og	  hvis	  det	  også	  forløber	  AlfredssAllende,	  vil	  vi	  
reparere	  de	  øvrige	  sAer	  eJer	  samme	  model	  med	  
slotsgruset.	  For	  at	  økonomien	  skal	  kunne	  følge	  med,	  tages	  
en	  etape	  ad	  gangen,	  ud	  fra	  princippet	  om	  hvor	  der	  
trænger	  mest.	  	  

Foråret	  nærmer	  sig	  hasAgt,	  og	  ved	  seneste	  gennemgang	  
af	  de	  grønne	  områder,	  blev	  der	  truffet	  beslutning	  om	  
opskæring	  af	  stort	  væltet	  træ	  ved	  Skovsøen	  (stormskade),	  
oprensning	  af	  søerne	  så	  de	  ikke	  gror	  Al,	  samt	  beskæring	  af	  
søbred	  hvor	  der	  trænger	  mest.

Hele	  den	  østlige	  side	  af	  søbredden	  Al	  Skovsøen	  vil	  blive	  
beskåret,	  så	  vandspejlet	  kan	  nydes,	  samAdig	  med	  at	  man	  
reducerer	  nedfald	  af	  blade	  mv.	  i	  søen.	  Ligeledes	  vil	  
søbredden	  på	  den	  sydlige	  del	  af	  Digtersøen	  blive	  
beskåret,	  så	  man	  bedre	  kan	  se	  søen	  gennem	  
beplantningen,	  når	  man	  kører	  forbi	  på	  Digterparken.	  
Sølauget	  har	  Albudt,	  med	  nænsom	  hånd,	  at	  rense	  ud	  i	  det	  
vildtvoksende	  område,	  der	  ligger	  syd	  for	  kanalen	  mellem	  
Kanalsøen	  og	  Digtersøen.	  Et	  Albud	  bestyrelsen	  har	  takket	  
ja	  Al.
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Bidt	  af	  hund!
Af	  Henning	  Petersen
En	  bekymret	  grundejer	  har	  kontaktet	  mig,	  fordi	  hans	  kone	  
er	  gangbesværet	  og	  hun	  føler	  sig	  generet	  af	  løsgående	  
hunde	  i	  Digterparken,	  som	  hopper	  op	  af	  hende,	  når	  hun	  
går	  tur.	  I	  deklaraAonen	  har	  vi	  ikke	  beskrevet	  noget	  om	  
hundeluJning,	  men	  det	  er	  heller	  ikke	  nødvendigt,	  fordi	  
de%e	  er	  beskrevet	  i	  bekendtgørelsen	  om	  lov	  om	  hunde	  §	  
3.	  Her	  fremgår,	  at	  I	  byer	  og	  områder	  med	  bymæssig	  
bebyggelse	  er	  det	  forbudt,	  at	  lade	  hunde	  færdes	  på	  gader,	  
veje,	  sAer	  eller	  pladser	  m.v,	  der	  er	  åbne	  for	  almindelig	  
færdsel,	  uden	  at	  de	  enten	  føres	  i	  bånd	  eller	  er	  ifølge	  med	  
en	  person,	  som	  har	  fuldt	  herredømme	  over	  dem.
Man	  kan	  så	  sAlle	  spørgmålstegn	  ved	  om	  hvad	  de	  grønne	  
områder	  hører	  under,	  men	  det	  er	  bestyrelsens	  opfa%else,	  
at	  har	  man	  en	  hund	  som	  hopper	  op	  af	  fremmede,	  så	  har	  
man	  ikke	  kontrol	  over	  sin	  hund	  og	  derfor	  bør	  den	  holdes	  i	  
snor.	  De%e	  er	  ikke	  en	  hetz,	  mod	  de	  mange	  glade	  
hundeluJere,	  som	  beny%er	  de	  grønne	  områder,	  men	  
mere	  en	  hensAlling	  Al	  at	  vise	  hensyn	  Al	  de	  personer,	  der	  
på	  forskellig	  vis	  beny%er	  vores	  dejlige	  omgivelser.	  
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Strømsvigt	  midt	  i	  X-‐factor!
Af	  Ane	  Poulsen
En	  fredag	  i	  starten	  af	  januar	  oplevede	  en	  del	  beboere	  på	  
Ludvig	  Holsteins	  Alle,	  at	  strømmen	  gik	  midt	  i	  X-‐factor.	  Stor	  
krise	  ;-‐)	  Gadelyset	  virkede,	  men	  man	  så	  flakkende	  lys	  fra	  
stearinlys	  og	  lommelygter	  bag	  mange	  vinduer.
Det	  viste	  sig,	  at	  DONG	  akut	  havde	  været	  nødt	  Al	  at	  
reparere	  nogle	  koblinger	  i	  en	  af	  masterne	  på	  vejen,	  og	  det	  
betød	  en	  kort	  strømabrydelse.
Reparatøren	  fortalte,	  at	  hvis	  de	  ikke	  havde	  repareret	  
masten,	  havde	  husene	  risikeret	  pludselig	  at	  få	  alt	  for	  stor	  
strømstyrke	  ind,	  som	  kunne	  slå	  alle	  apparater	  ud.	  Så	  det	  
var	  godt,	  at	  de	  reagerede	  så	  hurAgt.	  Men	  vi	  fik	  os	  da	  lige	  
en	  snak	  mellem	  de	  ca.	  10	  beboere,	  der	  trodsede	  kulden	  
og	  mørket	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  foregik.
Måske	  kunne	  det	  også	  være	  en	  ide,	  at	  vi	  (endnu	  en	  gang)	  
fra	  bestyrelsens	  side	  opfordrer	  Al,	  at	  man	  tager	  en	  snak	  
med	  sin	  nabo	  og	  genbo,	  hvis	  der	  er	  noget	  der	  generer	  en,	  
inden	  man	  henvender	  sig	  Al	  bestyrelsen.

Legepladsen

Som	  mange	  nok	  har	  bemærket	  har	  vi	  fået	  en	  ny	  legeplads	  
i	  Digterparken.	  Den	  er	  allerede	  indtaget	  af	  legende	  unger	  
og	  med	  varmegrader	  som	  peger	  på	  forår,	  vil	  den	  nok	  snart	  
blive	  fyldt	  med	  flere	  glade	  børn.
Den	  nye	  legeplads	  ersta%er	  den	  legeplads	  som	  for	  små	  10	  
år	  siden	  blev	  bygget	  af	  en	  gruppe	  beboere	  under	  ledelse	  
af	  Allan	  Törnqvist.	  ”Den	  gamle	  legeplads	  var	  slidt	  ned	  og	  
kunne	  ikke	  leve	  op	  Al	  de	  krav	  der	  i	  dag	  sAlles	  Al	  sikkerhed”	  
siger	  Formand	  Lise%e	  Mørup	  Carlsson.
På	  Generalforsamlingen	  2011	  blev	  der	  bevilliget	  200.000	  
kroner	  Al	  en	  ny	  legeplads.	  Der	  blev	  indhentet	  en	  del	  
forskellige	  Albud	  og	  selv	  om	  ambiAonsniveauet	  løbende	  
blev	  justeret,	  vidste	  det	  sig	  hurAgt	  at	  selv	  200.000	  kroner	  
ikke	  rakte	  langt.	  Ved	  slutningen	  af	  udbudsprocessen	  var	  
der	  to	  udbydere	  Albage	  og	  ved	  ihærdige	  forhandlinger	  
lykkedes	  det	  at	  forhandle	  Albuddet	  på	  legepladsen,	  som	  
den	  står	  i	  dag,	  ned	  Al	  en	  pris	  på	  200.000	  kroner.
Byggeprojektet	  startede	  8.	  november	  2011	  og	  var	  færdig	  
lige	  før	  jul.
“Det	  var	  en	  sej	  proces,	  men	  krisen	  kradser	  også	  i	  den	  
branche”	  siger	  Lise%e	  Mørup	  Carlsson	  og	  er	  godt	  Alfreds	  
med	  at	  have	  fået	  en	  flot	  natur	  legeplads	  med	  fine	  
redskaber…	  Al	  halv	  pris.
”Pladsen	  er	  godkendt	  eJer	  alle	  kunstens	  regler	  af	  en	  
legepladsinspektør”	  siger	  Lise%e	  Mørup	  Carlsson	  og	  håber	  
at	  både	  børn	  og	  forældre	  vil	  bruge	  og	  passe	  godt	  på	  
legepladsen.

Ny	  asfalt

Endelig…
EJer	  flere	  års	  venten	  og	  mange	  henvendelser	  Al	  Ballerup	  
Kommune,	  omkring	  dårlig	  vej	  vedligeholdelse…	  er	  der	  
endelig	  kommet	  ny	  asfalt	  på	  Digterparkens	  hovedvej.
Da	  maskinerne	  var	  ankommet	  gik	  det	  stærkt	  og	  nu	  er	  
vejen	  god	  at	  køre	  på	  og	  helt	  anderledes	  præsentabel.

Ifølge	  kommunen	  kommer	  der	  ikke	  streger	  på	  vejen,	  som	  
forklares	  med	  ”at	  det	  vil	  være	  med	  Al	  at	  sænke	  farten,	  
hvis	  der	  ikke	  er	  striber	  på”.	  	  

Om	  det	  er	  rigAgt,	  eller	  om	  det	  er	  på	  grund	  af	  knappe	  
ressourcer,	  står	  hen	  i	  det	  uvisse.

Sankt	  Hans	  2012
En	  af	  de	  Albagevendende	  tradiAoner	  i	  Digterparken	  er	  
fejring	  af	  Sankt	  Hans	  ved	  Digtersøen.	  De	  senere	  års	  succes	  
med	  et	  miljørigAgt	  bål	  bygget	  af	  tørt	  brænde	  fortsæ%es	  i	  
år.	  Det	  betyder	  at	  der	  ikke	  må	  smides	  haveaffald	  på	  
bålpladsen.
I	  år	  falder	  Sankt	  Hans	  på	  en	  lørdag	  og	  bestyrelsen	  har	  
beslu%et	  at	  bålet	  først	  tændes	  klokken	  22.00.	  Tidspunktet	  
er	  valgt	  i	  erkendelse	  af,	  at	  der	  nok	  er	  mange	  beboere,	  der	  
på	  sådan	  en	  friaJen	  vælger	  at	  arrangere	  grill	  eller	  
havefester.

Igen	  i	  år	  er	  der	  ”heksekonkurrence”	  hvor	  børn	  (og	  voksne)	  
opfordres	  Al	  at	  sæ%e	  kreaAve	  hekse	  på	  bålet	  og	  der	  vil	  

være	  fine	  præmier	  Al	  de	  flo%este.
Der	  vil	  som	  Adligere	  år	  være	  live-‐musik	  og	  mulighed	  for	  at	  
købe	  fakler	  og	  lidt	  godt	  Al	  ganen.
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Kommunal	  service
Af	  Teddy	  Gerberg

I	  en	  Rd	  hvor	  Ballerup	  Kommune	  er	  presset	  på	  økonomien	  og	  
hvor	  det	  er	  svært	  at	  få	  de	  kommunale	  budgeQer	  Rl	  at	  hænge	  
sammen,	  er	  det	  opløLende	  når	  man	  ved	  selvsyn	  bliver	  vidne	  Rl,	  
hvad	  vores	  skaQepenge	  går	  Rl.	  Vi	  havde	  i	  en	  længere	  periode	  
oplevet	  at	  vores	  vandtryk	  gradvis	  blev	  svagere	  og	  frygtede	  at	  det	  
var	  kalk	  i	  vandet,	  der	  havde	  stoppet	  for	  Rlgangen.	  Vi	  søgte	  på	  
neQet	  om	  andre	  havde	  oplevet	  det	  samme	  og	  læste	  ”grimme”	  
historier	  om,	  hvordan	  kalk	  kan	  lukke	  vandrørende	  helt	  Rl	  og	  at	  
det	  kunne	  blive	  en	  ganske	  bekostelig	  	  affære	  at	  få	  det	  udbedret.
For	  at	  få	  klarhed,	  kontaktede	  vi	  et	  VVS	  firma,	  som	  eLer	  
afmontering	  af	  vores	  hovedhane	  konstaterede	  at	  det	  var	  
vandtrykket	  fra	  den	  kommunale	  vandledning	  der	  var	  stærkt	  
nedsat.	  
Det	  lød	  ikke	  godt…Hvordan	  skulle	  vi	  tackle	  det…mon	  det	  ville	  
betyde	  opgravning	  af	  hele	  vores	  grund…og	  hvor	  lang	  Rd	  ville	  det	  
tage?	  VVS	  manden	  ringede	  Rl	  Ballerup	  kommune	  og	  forlod	  os,	  
med	  en	  bemærkning	  om	  at	  nu	  var	  opgaven	  overgivet	  Rl	  
kommunen…	  bare	  ta	  det	  ROLIGT!
2	  Rmer	  senere	  ringede	  det	  på	  døren…og	  et	  kommunalt	  
gravehold	  var	  klar	  Rl	  at	  gå	  i	  gang.	  De	  lokaliserede	  ud	  fra	  
tegninger	  hurRgt	  en	  venRl	  ude	  på	  gaden,	  som	  den	  mulige	  synder	  
og	  begyndte	  at	  grave.	  	  
En	  minigraver	  og	  to	  skovle	  afdækkede	  hurRg	  venRlen	  og	  eLer	  i	  
alt	  4	  Rmer	  var	  venRlen	  skiLet	  og	  der	  var	  fyldt	  jord	  på	  igen.	  Da	  de	  
kørte	  igen	  meddelte	  de,	  at	  jorden	  lige	  skulle	  sæQe	  sig	  og	  at	  
fliserne	  ville	  være	  på	  plads	  inden	  for	  et	  par	  dage...
Først	  på	  aLenen	  ringede	  VVS	  manden”bare	  lige”	  for	  at	  høre	  om	  
alt	  var	  i	  orden.	  Det	  kalder	  jeg	  for	  super	  god	  service	  både	  fra	  VVS	  
firma	  og	  Ballerup	  Kommune.
PS
Det	  var	  en	  fornøjelse	  at	  åbne	  hanen	  og	  konstatere	  at	  der	  var	  tryk	  
på	  vandet…

Grundejerforeningens	  
Bestyrelse…	  hvad	  er	  det?
Bestyrelsen	  i	  Grundejerforeningen	  Digterparken	  vælges	  
udfra	  foreningens	  vedtægter	  på	  den	  årlige	  
Generalforsamling	  (se	  mere	  på	  www.digterparken.dk)
Bestyrelsen	  alolder	  året	  igennem	  et	  antal	  møder,	  som	  
foregår	  i	  medlemmernes	  private	  boliger.	  Der	  er	  Al	  hvert	  
møde	  en	  formel	  agenda	  og	  en	  gennemgang	  af	  aktuel	  
akAonsliste.	  Hvert	  medlem	  i	  bestyrelsen	  har	  bestemte	  
ansvarsområder	  og	  det	  overordnede	  formål	  er,	  at	  sikre	  at	  
Grundejerforeningen	  Digterparkens	  vedtægter	  og	  
DeklaraAon	  følges.	  Bestyrelsen	  er	  ikke	  en	  myndighed,	  
men	  en	  række	  beboere	  som	  har	  valgt	  at	  bruge	  en	  del	  af	  
friAden	  på	  at	  gøre	  en	  forskel	  i	  vores	  område.	  I	  sager	  hvor	  
der	  kræves	  en	  myndighedsbeslutninger	  er	  det	  typisk	  
Ballerup	  Kommune	  eller	  poliAet	  der	  kontaktes.

Ny	  have	  entreprenør
Bestyrelsen	  har	  indgået	  kontrakt	  med	  firmaet	  CB	  Service	  
ved	  ChrisAan	  Bruse,	  som	  afløser	  firmaet	  A.T.	  Have	  &	  
Anlæg.	  
Kontrakten	  er	  gældende	  for	  2012-‐2013	  og	  omfa%er	  
vedligeholdelse	  af	  de	  grønne	  områder,	  græsslåning	  og	  
snerydning.	  
”Nogle	  gange	  skal	  man	  ryste	  posen…	  og	  se	  hvad	  om	  vi	  får	  
nok	  for	  pengene”	  siger	  Formand	  Lise%e	  Mørup	  Carlsson	  
som	  forklaring	  på	  skiJet	  af	  leverandør.	  
”Bestyrelsen	  arbejder	  hele	  Aden	  med	  at	  opAmere	  brugen	  
af	  de	  midler,	  der	  er	  afsat	  i	  budge%et	  og	  eJer	  indhentning	  
af	  flere	  forskellige	  Albud	  faldt	  valget	  på	  CB	  Service”	  siger	  
hun	  videre.	  
De	  grønne	  områder	  i	  Digterparken	  er	  oprindelig	  udlagt	  
eJer	  en	  overordnet	  haveplan	  og	  kan	  ifølge	  DeklaraAonen	  
ikke	  uden	  videre	  ændres	  radikalt.	  	  Der	  er	  hvert	  år	  afsat	  
midler	  i	  grundejerforeningens	  budget	  Al	  vedligeholdelse	  
og	  beskæring,	  ligesom	  områdets	  sAer	  skal	  holdes	  fri	  for	  
ukrudt.	  
”Det	  er	  vigAgt	  for	  os,	  at	  have	  en	  totalleverandør	  på	  vores	  
store	  områder”	  siger	  Formanden	  og	  uddyber	  med,	  at	  der	  
således	  mere	  effekAvt,	  kan	  føres	  kontrol	  med,	  at	  de	  
leverede	  ydelser	  lever	  op	  Al	  det	  aJalte.	  
budget.

Nystartet	  virksomhed?

Sankthans	  Digterparken	  2011
Gad	  vide	  om	  denne	  unge	  mand	  har	  læst	  om	  Ballerups	  
kommunes	  Albud	  om	  vejledning,	  Al	  dem	  der	  drømmer	  om	  
at	  blive	  selvstændig?	  	  Kagen	  smagte	  ifølge	  Alfredse	  kunder	  
fortræffeligt.

Har du lyst til en gåtur i 
Sømosen?
Lørdag	  d.14.	  april	  kl	  11.00-‐13.00	  Mødested:	  P-‐plads	  Øst	  
ved	  Københavns	  Teknikum	  (Lautrupvang	  19)
For	  Sømosens	  mange	  fugle	  er	  forårstrækket	  og	  yngleAden	  
i	  fuld	  gang.	  På	  denne	  tur	  rundt	  om	  den	  fredede	  mose	  
følger	  vi	  med	  i	  fuglelivet	  og	  holder	  udkig	  eJer	  spændende	  
dyr	  og	  planter.	  Vi	  hører	  også	  lidt	  om	  områdets	  historie	  og	  
naturgenopretning.	  Enkelte	  kikkerter	  kan	  lånes,	  men	  
medbring	  gerne	  din	  egen.Turen	  er	  graAs	  og	  kræver	  ikke	  
Almedling.	  Mød	  blot	  op	  på	  det	  annoncerede	  sted	  og	  
Adspunkt.
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Godt	  på	  vej	  mod	  100	  år

50	  års	  jubilæumsfest
Festen	  blev	  aloldt	  på	  Borupgaard	  gymnasium	  lørdag	  d.	  
20.08.2011.	  Vejret	  var	  fantasAsk	  og	  de	  ca.	  150	  gæster,	  
blev	  budt	  velkommen	  med	  en	  lille	  sprudlende	  
velkomstdrink,	  som	  let	  gled	  ned.	  EJer	  en	  lille	  halv	  Ame,	  
sa%e	  vi	  os	  Al	  bords,	  ved	  de	  smukt	  opdækkede	  borde.	  
Formanden	  holdt	  en	  kort	  tale	  med	  prakAske	  oplysninger	  
og	  en	  let	  gennemgang	  af	  menuén	  og	  arrangementet,	  samt	  
en	  lodtrækning,	  hvor	  man	  kunne	  vinde	  de	  fantasAske	  
borddekoraAonerne.
Den	  store	  buffet	  blev	  serveret,	  og	  under	  maden	  spillede	  
bandet	  behagelig	  dinner	  musik.	  Der	  var	  travlhed	  i	  baren	  
hvor	  den	  specielt	  udvalgte	  vin,	  faldt	  godt	  i	  gæsternes	  
smag	  og	  blev	  drukket	  med	  stor	  velbehag.	  EJer	  den	  store	  
buffet	  var	  det	  Ad	  Al	  kaffe	  og	  kage.
Og	  så	  blev	  der	  spillet	  op	  Al	  dans!	  Et	  super	  oplagt	  band	  
"Party	  boulevard"	  spillede	  og	  sang	  og	  fyldte	  vores	  øre	  
med	  musik	  fra	  nu	  og	  dengang.	  Der	  var	  trængsel	  på	  
dansegulvet	  hele	  aJenen	  igennem	  en	  stor	  TAK	  Al	  bandet,	  
som	  virkelig	  var	  fantasAske.
Trafikken	  Al	  baren	  foresa%e	  hele	  aJenen	  igennem,	  så	  
bartenderne	  havde	  travlt,	  både	  med	  udskænkning,	  men	  
også	  underholdning	  og	  hyggesnak.	  Så	  en	  stor	  TAK	  Al	  de	  
veloplagte	  bartendere	  også.
Gennem	  hele	  arrangementet	  sørgede	  køkkenpersonale	  og	  
afryddere	  for	  at	  der	  ikke	  manglede	  noget	  og	  at	  der	  hele	  
Aden	  var	  frisk	  koldt	  vand	  og	  at	  bordene	  var	  pæne.	  En	  stor	  
tak	  Al	  alle	  dem	  som	  må%e	  arbejde,	  så	  vi	  andre	  kunne	  
feste.
Det	  var	  en	  rigAg	  dejlig	  aJen,	  hvor	  alle	  hyggede	  sig	  i	  
hinandens	  selskab	  og	  som	  vi	  alle	  vil	  huske	  Albage	  på	  med	  
stor	  fornøjelse.	  En	  stor	  TAK	  Al	  alle	  deltagende	  og	  et	  stort	  
TILLYKKE	  med	  jubilæet.	  	  -‐Bestyrelsen-‐

Sommerfest	  2012
I	  2011	  fejrede	  Grundejerforeningen	  jo	  som	  nævnt	  50	  års	  
jubilæum.	  
Det	  betød	  at	  kræJerne	  blev	  samlet	  om	  jubilæumsfesten	  
og	  at	  den	  tradiAonelle	  sommerfest	  ved	  Skovsøen	  ikke	  blev	  
aloldt.	  Det	  bliver	  den	  i	  år…	  nærmere	  bestemt	  søndag	  
den	  19.	  august.	  Der	  vil	  som	  Adligere	  år	  være	  en	  række	  
”forlystelser”	  for	  børn	  og	  unge	  og	  mulighed	  for	  at	  købe	  
forfriskninger.	  Hvis	  vejret	  er	  godt	  håber	  vi	  at	  mange	  
beboere	  kommer	  forbi…	  gerne	  med	  tæppe	  og	  picnic	  kurv.	  
Der	  bliver	  sendt	  indbydelse	  ud	  Al	  alle	  grundejere,	  når	  
Aden	  nærmer	  sig.

Fastelavn	  2012

Årets	  fastelavns	  arrangement	  blev	  en	  kold	  og	  våd	  affære.
Trods	  vejret	  dukkede	  en	  masse	  glade	  ,	  udklædte	  børn	  op.

Juletræ

Flot	  julebelysning.	  
Juletræet	  på	  hjørnet	  op	  Al	  Ludvig	  Holsteins	  Alle	  havde	  i	  år	  
fået	  nye	  pærer	  og	  lyste	  smukt	  op	  i	  december	  måned.	  
Bestyrelsen	  har	  beslu%et	  at	  gøre	  det	  endnu	  flo%ere	  i	  år	  
ved	  at	  fælde	  det	  fyrtræ	  der	  står	  tæt	  opad	  grantræet.	  På	  
den	  måde	  bliver	  juletræet	  mere	  solitært.	  Der	  vil	  så	  blive	  
plantet	  et	  andet	  grantræ	  på	  arealet	  ved	  postkassen,	  	  som	  
med	  Aden	  kan	  vokse	  op	  som	  nyt	  juletræ
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Rygestop-‐guide	  for	  
brændeovne

Vær	  med	  \l	  at	  ]erne	  op	  \l	  80%	  af	  de	  sundhedsskadelige	  
par\kler	  i	  røgen	  fra	  din	  brændeovn

Der	  er	  ca.	  750.000	  brændeovne	  i	  Danmark,	  og	  de	  er	  vores	  
største	  kilde	  Al	  luJforurening.	  Vi	  ved	  selvfølgelig	  godt,	  at	  
du	  ikke	  kan	  få	  din	  brændeovn	  Al	  helt	  at	  holde	  op	  med	  at	  
ryge.	  Men	  ny	  viden	  viser,	  at	  du	  kan	  verne	  op	  Al	  80	  %	  af	  
parAklerne	  fra	  din	  brændeovn,	  både	  udenfor	  og	  i	  din	  stue,	  
hvis	  du	  tænder	  op	  på	  en	  helt	  ny	  måde.

Brug	  de	  fire	  råd
1.Tænd	  op	  på	  en	  helt	  ny	  måde
Læg	  to	  stykker	  brænde	  i	  bunden.	  Ovenpå	  stabler	  du	  
pindebrænde	  i	  lag	  med	  luJ	  imellem,	  så	  du	  kan	  tænde	  i	  
den	  øverste	  del.	  Flammerne	  skal	  arbejde	  sig	  oppe	  fra	  og	  
ned	  som	  et	  stearinlys.	  
2.Brug	  kun	  tørt	  træ
Vådt	  træ	  ryger	  for	  meget.	  Fyr	  aldrig	  med	  affald,	  reklamer,	  
behandlet	  træ	  eller	  lignende.	  
3.Sørg	  for	  rigeligt	  lub
Skru	  først	  ned	  for	  luJen,	  når	  flammerne	  bliver	  lysere.	  Fyr	  
lidt	  ad	  gangen	  og	  brug	  ikke	  for	  store	  stykker	  træ.

4.Røgen	  skal	  være	  næsten	  usynlig
Gå	  udenfor	  og	  se,	  at	  der	  hverken	  er	  for	  meget	  røg,	  eller	  at	  
det	  lugter	  grimt.

Måske	  synes	  du	  ikke,	  at	  det	  er	  nemt	  i	  starten,	  men	  jo	  flere	  
gange	  du	  prøver,	  jo	  le%ere	  bliver	  det.	  Du	  kan	  også	  spørge	  
din	  skorstensfejer	  Al	  råds.
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Støj	  fra	  musik,	  fester	  ol.
Grundejerforeningen	  kan	  ikke	  behandle	  klager	  over	  høj	  
musik	  og	  støjende	  adfærd	  fra	  privatpersoner.	  Her	  
henvises	  Al:

Københavns	  Vestegns	  PoliA
Birkelundsvej	  2
2620	  Albertslund
Tlf.	  4386	  1448
h%p://www.poliA.dk/Vestegnen

PoliAet	  kan	  forbyde	  beny%else	  af	  høj%alere,	  
musikinstrumenter	  eller	  lignende	  i	  fri	  luJ,	  eller	  for	  åbne	  
vinduer	  eller	  døre,	  hvis	  det	  er	  Al	  væsentlig	  ulempe	  for	  de	  
omkringboende.
Hvis	  man	  skal	  have	  fest	  eller	  andet,	  så	  orienter	  de	  
nærmeste	  naboer	  (eller	  inviter	  dem	  med),	  så	  generer	  
man	  mindre	  og	  får	  formentlig	  færre	  klager.

Digterparken	  er	  på	  Facebook

	  

Fra	  gamle	  dage
Der	  graves	  ud	  Al	  Digterparken.
Til	  venstre	  i	  billedet	  ses	  vejen	  som	  i	  dag	  
er	  Ludvig	  Holsteins	  Alle.
Foto	  Børge	  Warberg

Husk
Sankt	  Hans	  aJen	  23.	  juni	  2012

Sommerfest	  19.	  august	  2012

http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Brug_rent_og_toert_trae.htm
http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Brug_rent_og_toert_trae.htm
http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Soerg_for_rigeligt_luft.htm
http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Soerg_for_rigeligt_luft.htm
http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Gaa_ud_og_tjek.htm
http://www.mst.dk/Borger/luft/Braendeovne/saadan_fyrer_du_fornuftigt/Gaa_ud_og_tjek.htm
http://www.politi.dk/Vestegnen
http://www.politi.dk/Vestegnen
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Affaldsindsamling	  den	  22.	  april.	  	  	  
For	  nogle	  år	  siden	  søsa%e	  Danmarks	  Naturfredningsforening	  et	  godt	  projekt:	  
En	  årlig	  affaldsindsamlingsdag.	  En	  dag	  hvor	  nogle	  borgere	  ryddede	  op	  eJer	  
andre	  borgeres	  kedelige	  måde	  at	  bruge	  naturen	  på	  -‐	  som	  affaldsspand.	  I	  år	  er	  
indsamlingsdagen	  søndag	  den	  22.	  april.	  

Hvis	  du	  vil	  være	  med,	  kan	  du	  læse	  mere	  på
www.digterparken.dk	  og/eller	  kontakte

Erland	  Nielsen
Egebjerg	  Bygade	  225	  st.	  A
en2@hotmail.dk
40	  95	  22	  61

GENERAL-
FORSAMLING
På Borupgård Amtsgymnasium 
Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19:30

Se vedtægter og deklaration på:
www.digterparken.dk

Husk max 50 km/t i Digterparken

Digterbladet er produceret af 
Balorama Storybuisiness
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D i g t e r p a r k e n     

Entreprenør	  -‐	  Anlægsarbejde	  -‐	  Snerydning	  &	  saltning	  -‐	  Murerarbejde	  -‐	  Maskine	  
&	  mandskabs	  udlejning	  -‐	  Træfældning	  -‐	  Flisning	  -‐	  Sten	  &	  grus	  -‐	  Belægning

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CBSERVICE

Chris(an	  Bruse	  Tlf.:	  22	  30	  02	  21
Gravemesteren	  fra	  Skovlunde

CB Service er et professionelt firma 
med over 10 års erfaring, der 
beskæftiger sig med alt inden for 
have og anlægs arbejde.

Vi vedligeholder de grønne områder 
i Digterparken og kommer gerne 
forbi med et uforpligtende tilbud på 
din opgave

http://www.digterparken.dk
http://www.digterparken.dk
mailto:en2@hotmail.dk
mailto:en2@hotmail.dk
http://www.digterparken.dk
http://www.digterparken.dk

