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Kommentar

Året	  startede	  med	  2	  af	  de	  store	  
regnskyl	  hvor	  flere	  af	  vores	  kloakker	  
ikke	  kunne	  følge	  helt	  med.	  Vi	  må	  jo	  
nok	  regne	  med	  at	  der	  kommer	  flere	  
udfordringer	  i	  frem=den	  med	  de	  
klimaforandringer	  forskerne	  siger	  vi	  
står	  overfor.

Vi	  har	  jo	  vores	  2	  store	  søer	  som	  er	  
overløbssøer	  de	  har	  klaret	  de	  store	  
vandmasser...	  I	  år	  har	  vi	  ha@	  en	  
biolog	  ude	  for	  at	  se	  hvordan	  
vandkvaliteten	  har	  det	  og	  her	  kan	  jeg	  
oplyse	  at	  Digtersøen	  har	  det	  helt	  
fortrinligt,	  takket	  være	  en	  stor	  
indsats	  fra	  sølauget,	  som	  under	  min	  
vejledning	  har	  ryddet	  op	  og	  beskåret	  
omkring	  søen,	  det	  er	  dejligt	  at	  der	  er	  
kommet	  sådan	  et	  godt	  samarbejde	  
op	  at	  stå,	  så	  stor	  tak	  =l	  sølauget...

Skovsøen,	  her	  siger	  biologen	  at	  der	  
trænger	  =l	  at	  blive	  åbnet	  op	  og	  
beskåret	  for	  at	  højne	  vandkvaliteten	  
som	  mangler	  ilt.	  Som	  I	  kan	  se	  af	  
regnskabet	  ønsker	  bestyrelsen	  at	  
afsæFe	  penge	  =l	  at	  få	  skovsøen	  i	  en	  
bedre	  kvalitet.	  

Biologen	  understreger	  at	  vi	  skal	  
passe	  vores	  søer	  som	  vi	  passer	  vores	  
haver...	  

Grønne	  områder
Når	  man	  nærlæser	  budgeFet	  for	  Digterparken,	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl	  
om	  at	  en	  af	  de	  store	  opgaver	  handler	  om	  vedligeholdelse	  af	  vores	  
grønne	  områder.	  Vi	  har	  rig=g	  man	  kvadratmeter	  med	  forskellig	  
beplantning	  og	  et	  omfaFende	  s=	  system.	  

S"er.
Sidste	  år	  blev	  der	  på	  generalforsamlingen,	  givet	  ekstra	  bevilling	  =l	  at	  
anlægge	  og	  ordne	  s=erne.	  Vi	  har	  nået	  meget,	  ved	  legepladsen	  er	  
petanque	  banen	  blevet	  nedlagt	  og	  	  den	  oprindelige	  s=	  er	  fortsat,	  så	  
den	  nu	  er	  forbundet	  =l	  s=en	  der	  går	  venstre	  om	  legepladsen:	  

Der	  er	  brugt	  slotsgrus,	  som	  er	  stampet.	  Det	  afprøvede	  vi	  sidste	  år	  
e@er	  at	  have	  fået	  kyndig	  vejledning	  og	  det	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  
succes.	  
Vores	  s=er	  bruges	  meget	  og	  er	  under	  hårdt	  pres	  ved	  kra@ige	  
regnskyl	  og	  ikke	  mindst	  når	  der	  er	  sne	  og	  is...	  

S=erne	  benyFes	  af	  rig=g	  mange	  cyklende	  skolebørn	  hver	  dag,	  så	  der	  
vil	  også	  fremover	  ligge	  en	  vedligeholdelses	  opgave	  i	  at	  holde	  s=erne	  
farbare	  og	  sikre	  at	  færdes	  på.	  
Der	  mangler	  i	  skrivende	  stund	  at	  blive	  lagt	  slotsgrus	  rundt	  om	  den	  
østlige	  side	  af	  Digtersøen,	  det	  saFe	  den	  lange	  vinter	  en	  stopper	  for,	  
men	  vi	  vil	  fortsæFe,	  så	  snart	  vejret	  =llader	  det	  .

Tal	  ordentligt...	  
Da	  mobilselskabet	  Call	  Me	  startede	  deres	  tal	  ordentlig	  kampagnen	  
=lbage	  i	  februar	  2012	  fik	  de	  analyse	  ins=tuFet	  Wilke	  =l	  at	  foretage	  
en	  undersøgelse	  om	  tonen	  i	  Danmark.	  77	  %	  mente	  at	  tonen	  var	  
skærpet	  og	  at	  de	  i	  særdeleshed	  oplevede	  det	  i	  trafikken,	  når	  de	  var	  
ude	  og	  handle	  og	  på	  jobbet.	  

Bestyrelsen	  i	  Digterparken	  har	  også	  konstateret	  at	  tonen	  og	  måden	  
at	  kommunikere	  via	  mail	  er	  blevet	  skærpet.

Gør	  dit	  og	  gør	  dat…	  hellere	  igår	  end	  i	  morgen…	  og	  iøvrigt	  er	  det	  trist	  
og	  for	  dårligt…!!!

Bestyrelsen	  i	  vores	  grundejerforening	  er	  naboer,	  der	  frivilligt	  har	  
påtaget	  sig	  at	  udføre	  et	  stykke	  arbejde	  =l	  vores	  alles	  bedste.	  Der	  
bruges	  mange	  =mer	  på	  kontakt	  med	  myndigheder	  og	  med	  at	  
arrangere	  sociale	  arrangementer	  for	  børn	  og	  voksne.	  Denne	  
arbejdskra@	  er	  præget	  af	  en	  posi=v	  =lgang	  =l	  at	  løse	  problemer.	  

Derfor	  er	  det	  stærkt	  demo=verende,	  når	  mail
boksen	  indeholder	  nega=ve	  og	  sure	  beskeder
og	  ganske	  urimelige	  krav,	  som	  nogle	  gange
burde	  fremsendes	  =l	  Folke=nget.

Konstruk=v	  kri=k	  og	  gode	  forslag	  er	  al=d	  
velkommen,	  men	  vær	  venlig	  at	  tale	  ordentligt.	  
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Svaner	  i	  Digterparken
I	  foråret	  2012	  blev	  Digterparken	  for	  første	  gang	  i	  
mange	  år	  hjemsted	  for	  ikke	  bare	  et,	  men	  to	  
Knopsvane	  par,	  som	  byggede	  reder	  i	  Skovsøen	  og	  i	  
Digtersøen.	  Måske	  havde	  de	  ”hørt”	  rygter	  om	  ledige	  
vand	  kvadratmeter,	  fra	  en	  grundejer	  der	  for	  et	  par	  år	  
siden	  kontaktede	  bestyrelsen,	  med	  forslag	  om	  at	  
etablere	  faciliteter	  for	  netop	  svaner.	  Han	  havde	  
konstateret	  at	  der	  o@e	  var	  ”rekognoscerings”	  besøg	  i	  
forårsmånederne,	  men	  at	  det	  ikke	  førte	  =l	  rede	  
bygning	  og	  familieforøgelse.

Knopsvaner	  kan	  ses	  overalt	  i	  Danmark	  og	  hele	  året,	  
selv	  om	  den	  er	  mest	  almindelig	  i	  Østdanmark.	  
Knopsvanen	  er	  en	  meget	  flot	  fugl,	  så	  det	  er	  en	  stor	  
gevinst	  for	  os	  at	  have	  knopsvaner	  så	  udbredte	  i	  det	  
danske	  landskab	  og	  nu	  også	  i	  vores	  søer.	  

Man	  regner	  med,	  at	  der	  i	  dag	  yngler	  mellem	  4000	  og	  
5000	  par	  knopsvaner	  i	  Danmark.	  Det	  bliver	  =l	  rig=gt	  
mange	  svaner,	  når	  der	  foruden	  svaneparret	  kommer	  
unger,	  svaneunger,	  eller	  ’svællinger’.

I	  Digterparken	  kom	  der	  kuld	  i	  begge	  søer	  og	  det	  var	  
en	  fornøjelse	  at	  se	  4	  svællinger	  spadsere	  nysgerrigt	  
rundt	  neden	  for	  legepladsen.

Knopsvanen var tæt på udryddelse i Danmark
Knopsvanen	  har	  været	  lige	  ved	  at	  forsvinde	  som	  
dansk	  ynglefugl.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  forstå,	  når	  vi	  
i	  dag	  træffer	  ynglende	  knopsvaner	  i	  rela=ve	  små	  	  
søer	  som	  Skovsøen	  og	  Digtersøen	  og	  i	  alle	  _orde.	  
Men	  fakta	  er,	  at	  for	  ca.	  100	  år	  siden,	  var	  
ynglebestanden	  af	  knopsvaner	  i	  Danmark	  blevet	  
meget	  lille,	  især	  på	  grund	  af	  jagt.	  

Derfor	  blev	  knopsvanen	  totalfredet	  i	  1926,	  hvor	  der	  
kun	  var	  3-‐4	  par	  ynglende	  knopsvaner	  =lbage	  i	  
Danmark.

Knopsvaner har territorium

Når	  en	  han-‐knopsvane	  kommer	  brusende	  med	  rejste	  
vinger	  og	  _er	  mod	  en	  anden	  svane	  i	  yngle=den,	  så	  er	  
det	  tegn	  på,	  at	  svanen	  forsvarer	  sit	  territorium.	  I	  
svanens	  biologi	  er	  det	  vig=gt,	  at	  svanerne	  har	  
adgang	  =l	  et	  godt	  sted	  =l	  reden	  og	  gode	  muligheder	  
for	  at	  søge	  mad	  i	  lavvandede	  områder	  med	  masser	  
af	  vandplanter.	  Det	  fik	  svanerne	  oprindeligt	  i	  søer	  og	  
større	  moser	  med	  åbent	  vand.

For	  at	  undgå	  ræve	  har	  svanerne	  en	  særlig	  
forkærlighed	  for	  små	  øer	  og	  tuer	  i	  søerne.	  

Hvis	  man	  her	  i	  vinter	  har	  lu@et	  hund	  omkring	  
Digtersøen	  har	  man	  konstateret	  at	  Knopsvanerne	  
forsvarer	  selv	  et	  lille	  isfrit	  område	  i	  søen,	  mod	  ikke	  
indbudte	  gæster.	  De	  hvæser	  og	  ser	  faretruende	  ud,	  
men	  det	  er	  en	  helt	  naturlig	  adfærd.	  
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Priva"sering	  af	  veje
Det	  kan	  godt	  betale	  sig	  at	  protestere!

Bølgerne	  gik	  højt	  i	  2010	  da	  Ballerup	  Kommune	  ville	  
overdrage	  vejene	  i	  bl.a.	  Digterparken	  =l	  grundejerne.
Der	  blev	  brugt	  mange	  =mer	  på	  at	  råbe	  de	  ansvarlige	  
poli=kere	  op	  omkring	  denne	  ”dyre”	  gave	  som	  vi	  ikke	  
ønskede.	  
Folke=nget	  stoppede	  planen	  og	  af	  nedennævnte	  
dokument	  fremgår	  det	  at	  Kommunen,	  dog	  alligevel	  
sparede	  lidt	  penge…på	  anlægsbevillingen.

Modtaget	  fra	  Ballerup	  kommune:

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen	  gav	  i	  sit	  møde	  den	  29.	  august	  2011	  
en	  anlægsbevilling	  på	  4,7	  mio.	  kr.	  =l	  
implementeringsomkostninger	  i	  forbindelse	  med	  
omklassificering	  af	  et	  antal	  offentlige	  veje	  =l	  private	  
fællesveje,	  for	  hvilken	  der	  nu	  aflægges	  regnskab.	  Grundet	  
konsekvenserne	  af	  ændring	  af	  loven	  blev	  det	  besluFet,	  at	  
stoppe

projektet,	  hvorfor	  bevillingen	  ikke	  blev	  fuldt	  anvendt.

Baggrund
En	  ændring	  i	  vejlovgivningen	  i	  december	  2010	  betød	  at	  
omklassificeringen	  skulle	  forløbe	  over	  fire	  år	  samt	  over	  et	  
kommunalvalg.	  Ændringen	  ville	  betyde	  en	  forøgelse	  af	  
anlægsudgi@erne	  grundet	  den	  lange	  sagsbehandlings=d	  
og	  ændrede	  forudsætninger	  i	  projektet.

SagsfremsJlling
Den	  ændrede	  lovgivning	  betød	  primært	  fire	  års	  
behandlings=d,	  således	  at	  projektet	  først	  ville	  være	  
=lendebragt	  i	  2014.	  De	  ændrede	  forudsætninger	  ville	  
også	  betyde	  en	  omstændig	  =lstandsrapport	  for	  de	  enkelte	  
veje,	  øget
rådgivningsbistand	  og	  interne	  
administra=onsomkostninger.	  Det	  blev	  derfor	  besluFet	  at	  
stoppe	  projektet.
Den	  angivne	  mindreudgi@	  kan	  forklares	  i	  de	  ændrede	  
forudsætninger,	  der	  ikke	  var	  nødvendige	  at	  gennemføre.

Økonomiske	  konsekvenser	  og	  finansiering
Anlægsregnskab
Projektets	  samlede	  bevilling	  4.700.000	  kr.
Projektets	  samlede	  regnskab	  1.639.675	  kr.
Mindreudgi@	  3.060.325	  kr.
65,1	  %.
Projektet	  blev	  stoppet	  af	  Kommunalbestyrelsen	  i	  2012.
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Poesiens	  blå	  blomst
Af	  Lene	  Gerberg

Digterparkens	  vartegn	  poesiens	  blå	  blomst,	  har	  fået	  
genetableret	  lyset	  og	  kan	  igen	  nydes	  i	  a@en=merne.	  
Det	  varme	  hvide	  lys,	  som	  oplyser	  blomsten	  indefra,	  
er	  led	  lys,	  der	  både	  sparer	  på	  miljøet	  og	  strømmen.

Skulpturen	  er	  udført	  af	  billedhugger	  Ernst	  Eberlein	  
og	  skænket	  =l	  Digterparken	  af	  Valborg	  Hansens	  
Mindefond	  i	  april	  1974.	  Digteren	  Aage	  Berntsens	  
enke	  foretog	  afsløringen	  den	  6.	  april	  1974	  og	  
dengang	  var	  blomsten	  ny	  og	  skinnende	  blank.

En	  grundejer	  har	  
sendt	  os	  et	  billede	  af
en	  anden	  udgave	  af	  
poesiens	  blå	  blomst,	  
som	  han	  så	  på	  en
rejse	  =l	  Bulgarien.

	  Foto	  Bent	  Jørgensen

Sølauget	  Digtersøen	  en	  succes
Det	  er	  e@erhånden	  en	  del	  år	  siden	  at	  en	  gruppe	  
grundejere	  rundt	  om	  Digtersøen,	  besluFede	  sig	  for	  
at	  =lbyde	  grundejerforeningen	  en	  hjælpende	  hånd	  
med	  at	  vedligeholde	  søområdet.

Digtersøens	  Sø	  Laug	  blev	  s=@et	  og	  resultaterne	  er	  
meget	  tydelige	  i	  dag.	  Området	  fremstår	  velplejet	  og	  
smukt.

Formanden	  for	  Grundejerforeningen	  Digterparken	  
LiseFe	  Mørup	  Carlsson	  siger:	  samarbejdet	  fungerer	  
godt	  og	  alle	  nye	  forslag	  om	  vedligeholdelse	  
forelægges	  bestyrelsen	  så	  vi	  er	  sikre	  på	  at	  vores	  
Deklara=on	  overholdes.	  

Hun	  opfordrer	  andre	  grundejere,	  der	  kunne	  have	  
interesse	  i	  at	  danne	  =lsvarende	  Sølaug	  andre	  steder	  i	  
Digterparkens	  =l	  at	  kontakte	  bestyrelsen	  for	  råd	  og	  
vejledning.	  
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Fjern	  mit	  affald!
Af	  Teddy	  Gerberg

Som	  grundejer	  i	  Digterparken	  har	  jeg	  som	  de	  fleste	  af	  jer	  
formodentlig	  bemærket,	  at	  denne	  vinter	  ud	  over	  at	  være	  
lang	  og	  kold	  også	  har	  budt	  på	  udfordringer	  med	  at	  få	  
alentet	  vores	  dagrenova=on.	  

Første	  gang	  vi	  hørte	  om	  det,	  var	  det	  fra	  gode	  venner	  på	  
Ludvig	  Holsteins	  Alle.	  De	  havde	  ikke	  fået	  tømt	  skrald,	  
med	  den	  begrundelse	  at	  der	  ikke	  var	  ryddet	  sne!	  Der	  lå	  
ca.	  3	  cm.	  sne,	  så	  det	  virkede	  mærkeligt.	  

1.	  gang	  vi	  blev	  ramt,	  var	  der	  faldet	  en	  betydelig	  mængde	  
sne,	  så	  det	  virkede	  forståeligt	  at	  der	  ikke	  blev	  tømt	  skrald	  
den	  dag.	  Ikke	  noget	  problem,	  vi	  har	  al=d	  en	  ekstra	  sæk	  
som	  kan	  s=lles	  ved	  siden	  af	  affaldssta=vet.

2.gang	  den	  fyldte	  skraldesæk	  ikke	  var	  alentet	  var	  
komplet	  uforståelig.	  Der	  var	  ingen	  sne	  eller	  andre	  
hindringer.	  

Vejen	  var	  ryddet,	  men	  alligevel	  valgte	  
renova=onsvognen,	  e@er	  et	  3	  sekunders	  kig	  på	  vejen,	  at	  
køre	  videre,	  uden	  at	  nogle	  af	  de	  3	  medarbejdere	  forlod	  
den	  varme	  førerkabine.	  Hvad	  er	  der	  blevet	  af	  de	  gode	  og	  
kompetente	  ”skraldemænd”	  som	  vi	  igennem	  15	  år	  har	  
set	  udføre	  professionelt	  arbejde	  i	  alt	  slags	  vejr.

På	  Vesmorbrændingens	  hjemmeside	  blev	  det	  meddelt	  at	  
tømning	  ville	  blive	  foretaget	  fredag.

Det	  skete	  også.
3.	  gang	  blev	  jeg	  pikeret.	  Jeg	  så	  med	  egne	  øjne,	  hvordan	  
renova=onsvognen	  bakkede	  op	  af	  vores	  s=kvej	  og	  
stoppede	  3	  meter	  fra	  mit	  skraldesta=v.

Der	  var	  på	  det	  =dspunkt	  faldet	  ca.	  5	  cm	  sne	  som	  ikke	  
forvoldte	  nogen	  problemer.	  	  Post,	  avis,	  hjemmehjælp	  og	  
alle	  vi	  andre	  kunne	  sagtens	  køre	  op.

Men	  det	  kunne	  skraldevognen	  IKKE	  og	  igen	  blev	  alle	  
mand	  siddende	  i	  vognen,	  med	  kaffekopperne	  i	  hånden	  og	  
med	  min	  skralde	  sæk	  kun	  3	  meter	  væk.	  

Det	  var	  ikke	  iorden…	  så	  nu	  var	  det	  på	  =de	  at	  ringe	  =l	  
Vesmorbrændingen	  og	  få	  en	  forklaring.	  Handler	  det	  om	  
andet	  end	  vejret?	  Er	  vi	  som	  ”kunder”	  blevet	  gidsler	  i	  en	  
tvist	  mellem	  vognmanden,	  Vesmorbrændingen	  og	  i	  sidste	  
ende	  Ballerup	  Kommune?	  Har	  den	  manglende	  alentning	  
noget	  at	  gøre	  med	  at	  der	  er	  indgået	  ny	  a@ale	  med	  en	  
anden	  vognmand?	  

Relevante	  spørgsmål	  Jl	  en	  arJkel	  i	  vores	  blad!

På	  Vesmorbrændingen	  blev	  spørgsmålene	  taget	  seriøst.	  
Der	  havde	  været	  mange	  henvendelser	  fra	  Digterparken	  
og	  de	  erkendte	  at	  der	  var	  et	  reelt	  problem.	  

De	  =lbød	  at	  undertegnede	  kunne	  køre	  med	  på	  en	  rute	  i	  
Digterparken	  for	  ved	  selvsyn	  at	  kunne	  konstatere	  hvad	  
det	  er	  for	  nogle	  udfordringer	  der	  møder	  renova=ons	  
medarbejdere.	  Tilbuddet	  blev	  accepteret	  og	  dagen	  e@er	  
blevet	  jeg	  alentet	  af	  en	  moderne	  ”skraldebil”	  eller	  
renova=onsvogn,	  som	  det	  hedder	  i	  dag.	  

Chauffør	  på	  vognen	  Allan	  Dich,	  har	  kørt	  9	  år	  for	  firmaet	  
M/Larsen	  siger:	  

Vi	  har	  udfordringer	  her	  i	  Digterparken.	  Vores	  vogne	  er	  
store	  og	  når	  farbarheden	  nedsæ8es	  på	  grund	  af	  sne	  og	  is	  
kan	  det	  være	  svært	  at	  komme	  forbi	  parkerede	  biler,	  både	  
på	  s<kveje	  og	  de	  større	  veje.	  Folk	  glemmer	  at	  rydde	  sne	  
frem	  <l	  deres	  affaldss<v	  specielt	  hvis	  det	  står	  inde	  på	  
grunden.	  Desuden	  kan	  vores	  sækkevogne	  som	  vi	  skal	  
bruge	  ikke	  passere	  snedynger.	  

På	  spørgsmålet	  om	  hvorfor	  nogle	  af	  medarbejderne	  ikke	  
forlader	  førerhuset	  når	  vejret	  er	  dårligt	  konstaterer	  han:

Det	  forstår	  jeg	  ikke,	  vi	  har	  alt	  udstyr	  inden	  for	  moderne	  
beklædning	  og	  sikkerhedsudstyr,	  f.	  eks	  snekæder	  <l	  vores	  
arbejdssko	  så	  der	  må	  være	  specielle	  grunde…

Alan	  Dich	  =lføjer:	  
Vi	  har	  ingen	  interesse	  i	  at	  køre	  hjem	  med	  tomme	  vogne.	  
Det	  betyder	  at	  vi	  skal	  af	  sted	  en	  anden	  dag	  og	  der	  aDente	  
meget	  mere	  skrald.	  Det	  får	  vi	  ikke	  ekstra	  løn	  for!	  	  Vi	  ved	  
godt	  at	  det	  skaber	  problemer	  for	  vores	  kunder,	  men	  det	  
er	  den	  enkelte	  vogn	  der	  har	  ansvaret	  for	  at	  sikkerhed	  og	  
regler	  følges.

E@er	  ved	  selvsyn	  at	  have	  konstateret	  hvorledes	  udsigten	  
er	  fra	  renova=ons	  vognen	  og	  set	  et	  beklageligt	  antal	  ikke	  
ryddede	  affaldssta=ver	  er	  forståelsen	  for	  renova=ons	  
medarbejdernes	  arbejde	  blevet	  større,	  men	  jeg	  har	  ikke	  
=lgivet	  at	  de	  ikke	  kunne	  bakke	  de	  sidste	  3	  meter	  op	  =l	  
min	  skraldesæk.
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Vejsyn
Vi	  har	  et	  fælles	  ansvar	  for	  
Digterparkens	  veje	  og	  overordnet	  
gælder,	  at	  den	  enkelte	  grundejer	  
skal	  sikre	  vedligeholdelse	  og	  
forhindre	  skader	  ud	  for	  egen	  
parcel.	  I	  pjecen	  “Informa=on	  om	  
vedligeholdelse	  af	  veje	  i	  
Digterparken”	  som	  findes	  på	  
hjemmesiden	  kan	  man	  læse	  om	  
vores	  gensidige	  forplig=gelser	  og	  
vejsyn.	  Det	  har	  mange	  grundejere	  
=lsyneladende	  allerede	  gjort	  for	  på	  
bestyrelsens	  årlige	  vejsyn	  2012	  fik	  
kun	  74	  grundejere	  en	  anmærkning,	  
hvilket	  er	  væsentligt	  færre	  end	  i	  
2008	  hvor	  fik	  169	  grundejere	  fik	  en	  
anmærkning.

GRUNDEJERFORENINGEN DIGTERPARKEN	
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Fastelavn

Fastelavn	  blev	  
tradi=onen	  tro	  aloldt	  
på	  boldbanen,	  på	  en	  
meget	  kold	  februar	  
dag.	  Blandt	  de	  der	  
trodsede	  vejret	  var	  
mange	  gode	  
udklædninger,	  både	  
blandt	  børn	  og	  voksne.
Deltagelsen	  var	  lidt	  
lavere	  end	  sædvanligt,	  
formentligt	  på	  grund	  af	  
vinterferien.	  

Snerydning	  i	  Digterparken
Der	  har	  været	  en	  del	  skriverier	  omkring	  
snerydning	  i	  år,	  bestyrelsen	  henviser	  =l	  folderen	  
"Informa=on	  om	  snerydning	  i	  Digterparken"	  på	  
hjemmesiden.	  	  Her	  findes	  oplysninger	  om	  
snerydningsstrategien,	  grundejerforeningens	  
forplig=gelse	  og	  den	  enkelte	  grundejers	  
forplig=gelser.	  
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Udgravning	  af	  sø
Digtersøen	  er	  blevet	  større.
I	  forbindelse	  med	  den	  løbende	  renovering	  og	  
vedligeholdelse	  af	  vores	  område,	  er	  der	  foretaget	  en	  
udgravning	  i	  Digtersøen.	  I	  de	  senere	  år	  er	  søkanten	  
blevet	  udfordret	  af	  beplantning	  og	  mosedannelse.	  

For	  at	  sikre	  iltning	  af	  søen,	  er	  der	  i	  det	  nordøstlige	  
hjørne	  blevet	  gravet	  en	  del	  materiale	  væk.
Arbejdet	  blev	  foretaget	  med	  en	  rendegraver,	  som	  
under	  hele	  arbejdet	  balancerede	  knivskarpt	  på	  
søkanten.
Resultatet	  er	  at	  vandspejlet	  i	  denne	  del	  af	  søen	  er	  
blevet	  større	  og	  fremtræder	  åbent	  og	  velplejet.

Ny	  entreprenør
Bestyrelsen	  har	  tegnet	  ny	  kontrakt	  med	  A.T.	  
Havanlæg	  fra	  årsski@et	  omkring	  vedligeholdelse	  af	  
de	  grønne	  områder.	  Firmaet	  tegnes	  af	  Allan	  
Tørnquist	  og	  Mar=n.	  Allan	  er	  =lbage	  igen	  e@er	  et	  års	  
pause,	  hvor	  bestyrelsen	  lige	  rystede	  posen,	  for	  at	  få	  
mest	  mulig	  for	  grundejernes	  penge.
Kontrakten	  er	  lavet	  som	  en	  helhed,	  hvor	  A.T.	  
Haveanlæg	  er	  ansvarlig	  for	  at	  pleje	  de	  grønne	  
områder	  og	  for	  græsslåning.	  Kvaliteten	  af	  arbejdet	  
vil	  blive	  fulgt	  dagligt,	  idet	  bestyrelsens	  ansvarlige	  for	  
de	  grønne	  områder,	  kommer	  der	  hver	  dag,	  når	  der	  
lu@es	  hunde.	  Bestyrelsen	  ser	  frem	  =l	  samarbejdet	  
med	  firmaet,	  som	  har	  et	  indgående	  og	  mangeårigt	  
kendskab	  =l	  Digterparken

http://www.digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20vedligeholdelse%20af%20veje%20i%20Digterparken,%20web.pdf
http://www.digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20vedligeholdelse%20af%20veje%20i%20Digterparken,%20web.pdf
http://www.digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20vedligeholdelse%20af%20veje%20i%20Digterparken,%20web.pdf
http://www.digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20vedligeholdelse%20af%20veje%20i%20Digterparken,%20web.pdf
http://www.digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20vedligeholdelse%20af%20veje%20i%20Digterparken,%20web.pdf
http://www.digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20vedligeholdelse%20af%20veje%20i%20Digterparken,%20web.pdf
http://digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20snerydning%20i%20Digterparken.pdf
http://digterparken.dk/DigterparkenFilerTilDownload/Information%20om%20snerydning%20i%20Digterparken.pdf
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Fortsat	  betaling	  af	  vejbelysning	  
for	  grundejere	  på	  private
fællesveje	  af	  Ballerup	  
Kommune
Kommunalbestyrelsen	  har	  i	  2007	  ønsket	  at	  
overdrage	  omkostningerne	  for
vejbelysningen	  =l	  grundejerne	  på	  de	  private	  
fællesveje.	  I	  den	  forbindelse	  blev	  der
ops=llet	  retningslinjer,	  og	  de	  pågældende	  
grundejere	  blev	  udpeget.	  E@erfølgende
er	  der	  foretaget	  et	  beregningsgrundlag	  for	  
vejbelysningens	  udgi@er,	  og	  ifølge
planen	  skulle	  deFe	  på	  nuværende	  =dspunkt	  have	  
været	  udsendt	  =l	  grundejerne.	  

Siden	  Kommunalbestyrelsen	  i	  2007	  traf	  den	  nævnte	  
beslutning	  er	  lov	  om	  private
fællesveje	  ændret.	  
Det	  betyder,	  at	  Ballerup	  Kommune	  har	  mulighed	  for	  
at
fortsæFe	  betalingen	  af	  vejbelysningen	  på	  disse	  veje.	  
Privatvejlovens	  §	  59,	  siger

således:	  ”Kommunalbestyrelsen	  kan	  bestemme,	  at	  
private	  fællesveje	  skal	  holdes
belyst,	  hvis	  kommunalbestyrelsen	  vurderer	  det	  
nødvendigt	  af	  hensyn	  =l	  færdslen
på	  vejen	  eller	  for	  at	  =lgodese	  andre	  almene	  
offentlige	  hensyn”.

SammenfaFende	  kan	  det	  nævnes,	  at	  der	  må	  
forventes	  større
administra=onsomkostninger	  end	  beregnet	  på	  det	  
=dspunkt,	  hvor
vejbelysningsprojektet	  blev	  etableret.	  Endvidere	  har	  
det	  en	  betydning,	  at	  projektet
for	  omklassificering	  af	  offentlige	  veje,	  er	  stoppet.

Center	  for	  Miljø	  og	  Teknik	  mener,	  at	  grundlaget	  for	  
belysningsprojektet,	  som
ovenfor	  beskrevet,	  er	  borAaldet,	  og	  vil	  derfor	  i	  
henhold	  =l	  vejlovgivningen	  ops=lle
en	  række	  kriterier,	  der	  muliggør	  at	  Ballerup	  
Kommune	  fremover	  kan	  finansiere
vejbelysningen	  på	  de	  private	  fællesveje:
•	  Øget	  trygheds	  hensyn
•	  Kriminalpræven=ve	  grunde
•	  Økonomiske	  og	  administra=ve	  hensyn

GRUNDEJERFORENINGEN DIGTERPARKEN	
 APRIL 2013

Uldent	  besøg

Vi	  har	  modtaget	  denne	  lille	  søde	  historie	  fra	  
Pernille	  og	  Peter	  Højer,	  som	  nok	  hur=gt	  fik	  
gnedet	  søvnen	  ud	  af	  øjnene	  den	  morgen...

Torsdag	  den	  14.	  juni	  2012	  kl.	  06.45	  fik	  vi	  "uldent	  
besøg"	  i	  Digterparken.	  Foran	  vores	  vinduer	  -‐	  ved	  
den	  røde	  postkasse	  -‐	  kom	  13-‐15	  får	  gående!!!	  Vi 	  
tror	  de	  er	  kommet	  over	  fra	  Rosendal	  eller	  på	  
marken	  for	  enden	  af	  Digterparken!	  
	  
Da	  de	  begyndte	  at	  gå	  mod	  Skovvej	  ringede	  vi	  =l	  
Poli=et	  og	  de	  ville	  sende	  nogen	  ud	  for	  at	  hente	  
dem!	  E@er	  25	  min.	  var	  de	  stadig	  ikke	  alentet,	  
men	  de	  blev	  "gennet"	  ind	  på	  parkeringspladsen	  
ved	  Skovvejskirken!	  Vi	  ved	  ikke	  hvad	  der	  siden	  
skete,	  men	  forhåbentlig	  er	  alle	  fårene	  kommet	  
hjem	  igen!
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GENERAL-
FORSAMLING
På Borupgård Amtsgymnasium 
Bemærk...
Mandag den 29. april 2013 kl. 19:30

Se vedtægter og deklaration på:
www.digterparken.dk

Referatet fra sidste års 
generalforsamling findes på 
hjemmesiden under downloads 
Referat generalforsamling april 
2012

HUSK
Sankt Hans 23. juni 2013

Sommerfest 18.august 2013

Digterbladet er produceret af 
Balorama Storybuisiness
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D i g t e r p a r k e n     
Den	  røde	  bro Et	  pejlemærke	  er	  forsvundet...

Mange	  har	  gennem	  =derne	  
brugt	  den	  røde	  bro	  som	  
pejlemærke,	  når	  de	  skulle	  vise	  
vej	  =l	  Digterparken.	  Den	  =d	  er	  
nu	  slut.	  NaFen	  =l	  den	  23.	  
januar	  2013	  blev	  broen	  _ernet.	  
Den	  gamle	  bro	  var	  i	  dårlig	  stand	  
og	  som	  erstatning	  for	  broen	  er	  
der	  etableret	  en	  ny	  fodgænger-‐
overgang	  med	  gult	  blink	  på	  en	  
hævet	  flade,	  hvor	  der	  også	  er	  
opsat	  variable	  has=gheds-‐
tavler.

Hærværk
Bestyrelsen	  har	  set	  sig	  nødsaget	  
=l	  at	  nedlægge	  den	  lille	  bål	  
plads	  ved	  naturlegepladsen.	  
DeFe	  er	  en	  følge	  af	  gentagne	  
awrændinger	  af	  diverse	  
materialer,	  heriblandt	  reklamer,	  
og	  det	  uden	  at	  ilden	  blev	  
slukket	  e@er	  brug.	  	  	  På	  billedet	  
=l	  højre,	  ses	  resultatet	  
morgenen	  e@er	  en	  sådan	  
awrænding,	  det	  ulmede	  stadig	  i 	  
gløderne.	  

Nabohjælp Der	  er	  beboere	  i	  Digterparken	  
som	  har	  ha@	  indbrud	  i	  deres	  
huse	  og	  vi	  hører	  meget	  om	  øst-‐
bander	  og	  organiseret	  
kriminalitet.	  Derfor	  har	  
bestyrelsen	  inviteret	  en	  
repræsentant	  fra	  poli=et	  =l	  at	  
holde	  et	  oplæg	  på	  general-‐
forsamlingen	  i	  april	  måned.	  
Det	  kriminalpræven=ve	  Råd	  og	  
TrygFonden	  er	  gået	  sammen	  og	  
opfordrer	  =l	  nabohjælp.	  Du	  kan	  
læse	  mere	  om	  hvordan	  vi	  kan	  
hjælpe	  hinanden	  	  på	  
nabohjælp.dk	  
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