
 

 

  

Vores traditioner får nye 
dimensioner, læs bl.a. om: 

- Skt. Hans 

- Juletræstænding  
- Halloween 

Digterparken vores fælles ansvar, 
læs bl.a. om: 

- En husejers forpligtelser 
- Vejsyn 

- Nye hegn ved Skovsøen 



  

Formanden orienterer 

 

Gadebelysning, lysner det 
snart?  
Vi er blevet lovet at 
gadebelysningen udskiftes i 
Digterparken i løbet af 2017, så 
det ser vi frem til. 
 
  
Hvad er det som er blevet 
plantet ved 
fitnessredskaberne?  
Der er blevet plantet æbletræer, 
blommer og så er der sat små 
bede af tornefrie hindbær og 
brombær, så vi glæder os til der 
bliver lidt at plukke for os alle, 
når vi færdes i Digterparken. 
 
  
Affaldssortering? 

Den 1. april starter den nye 
affaldssortering, hvilket betyder 
at vi får nye beholdere og skal 
sortere vores affald. Der er 
mange, der har haft spørgsmål, 
så derfor har vi lavet en aftale 
med Ballerup kommune om at 
de kommer over på Borupgård 
og starter generalforsamling 
med at besvare spørgsmål 
omkring sortering osv. 

Uhyggelig tendens spreder sig i 
Digterparken 

Ikke kun nye beboere flytter til Digterparken men 
også nye traditioner kommer til. 

Halloween er for 
alvor ved at være en 
uhyggelig tradition i 
Digterparken. På 
vejene pibler det 
frem med masser af 
uhyggelig væsner, 
som går fra hus til 
hus og råber "slik 
eller ballade" 
 Selvom halloween handler om uhygge og væmmelige 
væsner, så var Digterparken klædt i smukt gulligt lys fra de 
mange tændte græskar som prydede rigtig mange 
forhaven.  
Og det var da heller ikke spøgelseslyde og raslende kæder, 
som gav genklang på vejene den 31. oktober, men børns 
klare stemmer når de mødte hinanden på deres tur 
gennem området og gav gode fif om spøgelseshuset på 
Axels Juels Alle, eller hvilken huse som fyldte poserne godt 
op. 

Nye hegn ved udløb til søerne 

Vi havde i bestyrelsen snakket 
meget om de 2 hegn som står 
på venstre side af Skovsøen, 
da de var blevet ødelagt og 
trængte meget til udskiftning. 
Vi fandt i samarbejde med 
Alslev ud af, at den bedste 
løsning ville være at fortsætte 
med at bruge rhobenia træ 
som også er brugt til 
legepladsen, da det er en 
meget hård træsort og har en 
meget lang levetid. 
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Skt. Hans  - en gammel tradition med en ny dimension 

Traditionen tro holdt vi Skt. Hans fest i Digterparken i juni 2016. Men 
traditioner skal jo af og til fornyes, og i 2016 prøvede vi noget nyt. 
  
På opfordring fra mange af områdets børnefamilier tilføjede vi i år et 
børnebål, som blev tændt ca. kl. 18.30 i perfekt sommervejr. Mange 
benyttede sig af det fine vejr og der var mange familier på tæpper rundt 
om det særlige børnebål. Alle havde en hyggelig stund, og børnene nød 
tydeligt et bål, der blev tændt før deres sengetid. 
  
Efter børnebålet var det tid til den mere traditionsbunde del af Skt. Hans 
aften med levende musik, båltale, heksekonkurrence og hygge om bålet. 
Men også her var der fornyelse i år, for det mest forrygende uvejr valgte 
at tage turen forbi Digterparken netop som båltalen skulle afholdes. I 
silende regn og med lyn og torden om ørerne blev den voksne del af 
festen derfor en meget anderledes affære end normalt. De standhaftige 
beboere, der valgte at trodse elementernes rasen, blev budt indenfor i 
teltet til musikken og boden, og vi fik en hyggelig stund i tæt selskab. 

Vi forventer at holde fast i den nye 
tradition om børnebål til Skt. Hans 
2017, da det klart var en stor 
succes. Uvejret håber vi naturligvis 
ikke gentager sig.  

Vel mødt til  
Skt. Hans i Digterparken  
fredag den 23. juni 2017 

Digterparken – med på sommeren 2016s store dille 

De smukke områder vi har her i Digterparken har i alle år været 
udgangspunktet for mange beboere og naboers udflugter når der skal frisk 
luft i lungerne. 
Dagplejegrupper besøger vores legeplads, fitness entusiaster knokler i 
træningsanlægget, hundene bliver luftet langs søerne.  
Og i sommeren 2016 kom Digterparken med på den helt store dille, 
Pokemon Go. Omkring Poesiens blomst og langs søerne ses Pokemon 
”trænere” med næsen i telefonen på jagt efter de eftertragtede Pokemons. 
Vi ønsker alle fortsat go’ jagt! 
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Lad os sammen holde Digterparken pæn 

Private fællesveje  
 
I Digterparken har vi en del private fællesveje. Generelt er alle 6 m-veje (dem med SF belægning) 
private fællesveje. Midler til vedligeholdelse af disse veje kan kun komme fra grundejerne selv. 
Vedligeholdelse af private fællesveje er en fælles opgave, der kun kan løses med hjælp fra de 
enkelte grundejere. Renholdelse af veje og fortove for ukrudt er med til at forhindre skader, og 
derved kan udgifterne til meget dyre opretninger holdes nede. Riste og afløb på private fælles veje, 
frem til kommunens hovedledning, er en del af de private fællesveje.  

Den enkelte grundejers 
ansvar  
 
De enkelte grundejere har ansvar 
for at overholde reglerne i lov om 
private fællesveje. Ansvaret er 
yderligere specificeret i 
Digterparkens deklaration. 
Overordnet gælder, at grundejerne 
skal sikre vedligeholdelse og 
forhindre skader ud for egen 
parcel. 

Vejsyn 

 
Hvert år gennemfører bestyrelsen vejsyn. Vi går rundt på samtlige veje og ved alle parceller og ser 
på følgende: 

 Grundejernes vedligeholdelse af område ud for egen parcel.  
 De enkelte grundejeres overholdelse af reglerne i deklarationen.  
 Den generelle tilstand af vejene.  

Som regel går bestyrelsen rundt to og to og det giver normalt anledning til mange hyggelige 
samtaler med de enkelte grundejere. Generelt er stemningen god og de fleste grundejere forstår 
godt de henstillinger vi fremkommer med. Hvis grundejerne ikke er hjemme lægger vi en seddel i 
postkassen, afkrydset med vores henstillinger. 
Det er vigtigt at bemærke, at grundejerforeningens bestyrelse ikke er myndighed og ikke kan 
udstede sanktioner hvis de enkelte grundejere ikke lever op til eget ansvar. Men vi forsøger at 
håndhæve reglerne i fælles interesse, så vi fortsat kan have et skønt og pænt kvarter, hvor det er 
rart at bo og færdes og hvor vi samtidig kan holde fællesudgifterne nede. 
Vedlagte grafik viser udviklingen i henstillinger til de enkelte grundejere fordelt på de forskellige 
veje de seneste ni år. Det er positivt at der er en svag men generel tendens til at vi giver færre 
anmærkninger. Dog kan vi også konstatere, at en mindre gruppe af grundejere går igen år efter år.  
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Juletræet fik (på) besøg…  

”Juletræet med sin pynt, venter på, vi får begyndt, Aldrig har det 
vær't så grønt, aldrig har det vær't så kønt.” 

Så smukt starter en af julens smukke julesange.  Søndag den 20. 
november 2016 inviterede Digterparkens bestyrelse til en 
(forhåbentlig) ny tradition i Grundejerforeningen.  
Julehygge i forbindelse med tænding af lyset på det store juletræ.   
Trods kulde og regn var mange, både voksne og børn, mødt op for 
at se lyset blive tændt, synge et par julesange og nyde glögg, 
småkager, juice og en "lille en" til halsen.  
 
Blandt de fremmødte var der stor enighed om, at dette var en god 
måde at komme i julestemning på samtidig med at få hilst på både 
kendte naboer og ny-tilflyttede. 

I 2017 forventes succesen 
gentaget - eventuelt med 
juleboder, hvor alle kan få 
mulighed for at sælge/købe 
juledekorationer, 
adventskranse eller andre 
spændende juleting.  

Juletræstænding 

Søndag den  
19. November 2017 

Reparation af veje 
 

I 2016 blev det på grundejerforeningens 
generalforsamlingen godkendt at bruge en ekstra 
bevilling på reparation af vores fællesveje. Ud fra 
vores registreringer fra vejsynet blev alle skader 
prioriteret og vi har fået foretaget de 20 højest 
prioriterede udbedringer. Prioriteringen blev foretaget 
ud fra en vurdering om omkostning og nytteværdi. Vi 
har fået repareret lige fra mindre men kritiske 
opretninger ved riste til større omlægninger af SF-
sten. Når man tænker på at vores veje og sten er tæt 
på 50 år gamle, så ser det meste faktisk imponerende 
flot ud. 

50 år gamle SF sten der ligger flot. Trods flere 
opgravninger efter gas- og vandrør i årenes løb. 
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Facebook gruppen Digterparken er for os alle 

"Målsætningen for gruppen er fri kommunikation mellem beboere og naboer i Digterparken Ballerup.  
Her er mulighed for at dele meninger, billeder, video eller live stream. Man kan starte en løbe eller 
cykel gruppe og måske gøre en god handel. 
Siden er ikke til geo- eller lokal-politiske tilkendegivelser eller reklamer af nogen art og admin 
forbeholder sig ret til at slette og redigere sådanne indslag. 

Arrangementer eller ydelser, private eller kommercielle, der er målrettet 
beboere i Digterparken, er velkomne. 
Siden er et tilbud til alle beboere i Digterparken og er ikke administreret af 
Grundejerforeningens bestyrelse." 

Fastelavn er mit navn.... 

Tak til alle for en festlig dag!  Vi glæder os allerede 
til februar næste år! 

Traditionen tro blev der afholdt Fastelavnsfest 
søndag 26. februar 2017 på 
"Tennisbanen".  På trods af det både våde og 
kolde vejr var der som altid stort fremmøde 
og god stemning. Der var både tøndeslagning 
for børn og voksne, hvor Digterparkens 
bestyrelse fik kronet ikke mindre end i alt 20 
kattekonger- og dronninger ved de 10 tønder.   

Der var præmie til de 5 bedst udklædte:  
En smart vaskemaskine, en farvestrålende 
regnbue, en flot gul kylling, Jokeren (med flot 
grønt hår og lilla jakkesæt) og en fin Mario 
Brother med rød kasket. Både børn og voksne 
blev forkælet med dejlige fastelavnsboller med 
glasur i mange farver.  

Der var herudover kakaomælk til børnene og 
varme drikke til de voksne ved den grønne 
kaffevogn fra Kalles kaffe.  De voksne havde 
mulighed for at købe en "frisk" til halsen, der 
denne gang blev serveret af en mexicansk duo.  

Vi glæder os til Fastelavnsfest 

Søndag den 11. Februar 2018 

I Digterparken, ved tennisbanen 
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Pølser på grillen, kolde drikke og sommerstemning 

Digterparkens traditionsrige sommerfest blev 
afholdt i august måned med fint vejr.  
For andet år i træk var der opsat grill til fri 
afbenyttelse, der blev brugt flittigt.  
 

Børnene (og andre barnlige sjæle) muntrede sig 
med elastikhop, hoppeborg, skydetelt og 
spraymalede tatoveringer.  
Alt i alt en dejlig eftermiddag som vi igen i 2017 
glæder os til at afholde for alle beboerne i 
Digterparken. 

Hvis du har gode ideer til nye tiltag 
eller andet er du velkommen til at 
kontakte bestyrelsen. 

Glæd dig til 
Digterparkens Sommerfest 

Søndag den 13. august 2017 
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Generalforsamling 

Husk at vi   
 

Tirsdag den 

25. april kl. 19:30 

 

afholder ordinær 
generalforsamling på  
Borupgård Gymnasium 

Se vedtægter og deklaration på 
www.digterparken.dk 

 
Referat fra sidste års 
generalforsamling findes på 
hjemmesiden, under ”downloads” 
 

Orientering om 
Affaldssortering 
Kommunen indleder 
generalforsamlingen med at 
orientere og besvare spørgsmål 
vedr. affaldssorteringen. Det sker i Digterparken 
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Andreas Buus 
Tlf. 61 20 93 09 
www.abfys.dk 

FYSIOTERAPI – MASSAGE – AKUPUNKTUR 

Jeg har tid, når du har ondt! 
 
Hvis du har problemer med smerter i led, hovedpine eller 
lignende, kan jeg hjælpe dig. 
 
Læs mere på min hjemmeside: www.abfys.dk, hvor du også 
kan booke tid online.  
Hvis der ikke er en tid der passer dig, kan du kontakte mig på:  
E-mail: andreas@abfys.dk eller telefon: 61 20 93 09 
 
Jeg tilbyder også sports- og wellness massage, hvis der er 
behov for at stresse af og få løsnet op i ømme muskler. 

http://www.digterparken.dk/
http://www.abfys.dk/
mailto:andreas@abfys.dk

