
 

 

  

Læs om: Digterparken en 
del af ”Danmarks historien” 

Digterparken er stærkt 
repræsenteret i 

kommunalbestyrelsen Læs om alle årets fester og 
traditioner 



  

Formanden orienterer 

 

 
  

Fest og farver, sommer og vinter 
Sommerfest: Igen i år holdt vi 
sommerfest i Digterparken. Elastikspring-
maskinen var et stort tilløbsstykke, hvor 
piger og drenge kunne hoppe og slå 
saltomortaler. Rodeotyren blev prøvet af 

både børn og voksne, der kæmpede om at 
holde sig ridende, så længe som muligt. 

Hoppeborg til de små og de modige kunne 
få lavet en fin airbrush tatoo. 
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Tilmeld dig Nyhedsmail 
 

I bestyrelsen prøver vi hele tiden at 
finde nye og hurtigere måder at 
have dialog med alle beboere i 
Digterparken på. De seneste år har 

vi taget fællesgruppen på Facebook 
i brug. Her forsøger vi at komme 
med akutte informationer – som fx 
snerydning.  

 
På vores hjemmeside 
www.digterparken.dk er det nu 
muligt at tilmelde sig en 

nyhedsmail, således at man får 
besked når der kommer nyt på 
hjemmesiden. 
Men al information som kræver, at 

vi er nødsaget til at nå ud til alle 
beboere, kræver fortsat at vi 
benytter fysisk post. 
 

Årets gang i Digterparken 
 

Det er dejligt at se, at Digterparken 
sådan får en plads i vores 
Danmarks historie – og at vores 

dejlige område i det 21. århundrede 
kan gemme på sådanne skønne 
tidslommer. Lige så skønt er det 
også at opleve hvordan vi hele 

tiden formår at udvikle gamle 
traditioner og tage nye til os, som 
juletræstænding og Halloween. 
 

Digterparken er et sted for os alle, 

nye som gamle. 

I kiosken kunne man købe slik, candyfloss, is og popcorn, øl, kaffe mm.  

Det er efterhånden tradition, at vi tænder op i vores store grill, så det er 

muligt selv at grille medbragt mad. Rigtig mange benyttede sig i år af 
dette og der duftede herligt af grillpølser, kyllingespyd og majskolber.  

Der var også gang i salg-og-bytte-boderne. Legetøj og antikviteter 
byttede ejermænd. En sjov mulighed for at få ryddet op i gemmerne og 

lade nyttige ting blive genbrugt. 

Fastelavn: Igen i år blev der afholdt fastelavn på boldbanen, hvor der 

var stor tilslutning fra Grundejerne. Mange børn var flot klædt ud, og 
også flere voksne havde kastet sig ud i spændende udklædninger.  

 
Der var tøndeslagning i alle aldersgrupper, 

kaffevogn til voksne, fastelavnsboller og præmier til 
bedste udklædte og naturligvis godter til alle 
kattekonger og kattedronninger. 

 

I bestyrelsen tænker vi hele tiden på, hvordan vi kan 
gøre disse arrangementer bedre, så endnu flere 
deltager. Det er en unik måde at mødes og tale med 

sine naboer. Det er skønt at se, hvor mange 
forbindelser og bekendtskaber der findes i vores lille 
mini-samfund i Digterparken. Hvis I har gode ideer 
til sommerfesten, eller andre af vores arrangementer, 
så kontakt straks en fra bestyrelsen. 

Sommerfest 
19. august 

2018 
 

Fastelavn  
3. marts 

2019 

Stien, der blev til mudder 
Et stykke af stien om den nordlige del af Digtersøen var efteråret 2017 

spærret af, da stien var gravet. 

Normalt orienterer Kommunen, bestyrelsen, når der gives 
gravetilladelser til entreprenører på vores private fællesveje, også kaldet 
6-meter vejene. Men det skete ikke i dette tilfælde. 

Stien er nu genetableret, men ikke med slotsgrus – som er en type med 
meget høj stabilitet og lang levetid, og derfor den som vi anvender på 
alle stier i Digterparken. 

Bestyrelsen er derfor på nuværende tidspunkt i dialog med Kommunen 

så vi kan sørge for, at stien bliver genoprettet med det rigtige grus. 

http://www.digterparken.dk/


  

Forsinkelse af ny belysning i Digterparken, kaster lys 
på muligheden for hurtig internetforbindelse 

På generalforsamlingen sidste år, deltog projektleder fra kommunen, hvor vi fik en grundig gennemgang af 
projektet, planen og hvad vi havde at se frem til. Og efter sommeren begyndte gravemaskiner, arbejdsmænd 

og levering af nye master, at have deres faste gang, og alt tegnede da også lyst. Men allerede efter de første 
master var opsat gik arbejdet i stå – og faktisk var det en af vores egne beboere som fik standset projektet.  
En vaks beboer, som måske lyttede ekstra grundigt efter ved gennemgang af projektet, syntes ikke de nye 
master synede af så meget, og det viste sig også at være tilfældet. Det viste sig at være master til 10/6- 

metervejene, som er lavere, var blevet sat op. Ja så måtte der startes forfra. Nye master begyndte at skyde 
længere op i vejret og ved aftenstid, indhylle den første del af Digterparken i de fineste zebrastriber. 

Nye udfordringer mørklægger projektet på ny 
Ved påbegyndelsen af udskiftningen på 10 og 6 meget vejene på Ludvig Holsteins Alle, viste det sig at de 

tegninger, der skulle angive kablernes placering i jorden var så mangelfulde og misvisende, at kommunen så 
sig nødsaget til at foretages lokalisering af kablerne, hvilken kun kan gøres via opgravning af samtlige kabler 
i hele Digterparken. Og som om at det ikke var nok, så viste udskiftningen af de første lysmaster, også at 
flere steder er kablerne i så dårlig tilstand, som følge af tidens tand, at det blev vurderet at kablerne bør 

skiftes, for at sikre stabil tidssvarende lysføring. 
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Det så ellers så lyst ud, da kommunen endelig påbegyndte udskiftning af lysmasterne i 
Digterparken, men ligesom de allerbedste eventyr, har vi skullet gå så grueligt meget 
igennem. 

 

Nye kabler og nye muligheder 
Grundet udfordringerne med utidssvarende tegninger og kablernes 

tilstand, besluttede kommunen at der skal ske en ”længdeopgravning” 
i hele Digterparken, som kort fortalt betyder at i alle veje i 
Digterparken, skal der lægges nye kabler. 
Når et område på størrelse med Digterparken skal graves op, har 

kommunen for vane at tilbyde det som kaldes ”samgravning”. Det 
betyder at fx en internudbyder kan, sammen med belysningskablerne, 
få i lagt rør forbeholdt fiberføring til internet. For mange 
internetudbydere er dette et meget attraktivt tilbud, da de reducere 

deres etableringsomkostninger væsentligt, og derved kan det være 
attraktivt for udbyderne at gå med i sådan en samgravning, særligt når 
der ses på antal husstande i Digterparken. Men inden en evt. 
internetudbyder går ind i sådan et anlægningsarbejde ønsker de oftest 

at få indikation for et evt. kundegrundlag. Så bestyrelsen var nødsaget 
til at få en meget hurtig indikation fra alle husstande om fiber kunne 
have interessen. Ironisk nok var dette nødsaget til at foregå på god 
gammeldags papir version, da det stadig er den eneste måde vi, i 

bestyrelsen, kan nå ud til alle husstande. 

Interessen viste sig også at være stor og i dagene op til deadline blev 
viden og erfaringer drøftet, flittigt vendt og drejet på Digterparkens 
Facebook gruppe. 

 
Som ventet var interessen stor, hvilket også har betydet at en 
internetudbyder har valgt at indgå i samgravningen, så forhåbentlig 
bliver 2018 et lyst år, hvor Digterparken kan komme hurtigt på 

internettet ligesom resten af kongeriget. 



  

Digterparken – en del af Danmarks historien 
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Vores kvarter - Digterparken - var blevet valgt som et typisk villakvarter fra slut 60'erne. Vores hus 
LHA115 og vores nabo LHA113 var valgt som typiske parcelhuse i kvarteret. De skulle filme uden for 
vores hus - ikke inde i husene eller haverne. 

Den 17. august blev Digterparken 
en del af DR’s populære 
programserie ”Danmarks 
Historien” – hvor Ludvig 
Holsteins Alle 113 og 115, var 
rammerne. 

2017 - og et filmhold ankom klokken 8 om morgenen. Det er filmfolk, 
lydmænd, skuespillere og statister m.fl. og selvfølgelig Lars Mikkelsen, der jo 
er fortælleren. I alt 35 personer fyldte vores lille stik vej, men også et lokale på 
Højagerskolen var taget i brug, til rekvisitter og omklædning. 

 
I sidste scene - lidt tankevækkende - kom krisen desværre også til det fiktive 
typiske parcelhuskvarter. Det typiske ægtepar i vores nabohus måtte bukke 
under og måtte sælge deres typiske hus og i slutscenen køre bort i deres gamle 

røde Opel Kadett og alle deres ejendele blev kørt væk i en gammel flyttebil.  

DR var ved at optage serien 
“Historien om Danmark” der blev 

sendt i 10 afsnit i 2017.  

Alle scener blev gentaget og 

optaget igen og igen - mindst 10 
gange for hver scene. 
 
Der var et mylder og aktiviteter 

hele dagen. Vi kiggede på og 
snakkede hyggeligt med alle. Da 
det blev frokosttid spurgte vi om 
de ville låne haveborde og stole. 

Men det var ikke nødvendigt. 

Det var en sjov og hyggelig dag - det var sjovt at se hvordan sådan en filmoptagelse foregår. Alle ville 
gerne snakke og fortælle, ikke mindst Lars Mikkelsen, som var yderst hyggelig og sympatisk. 
 

Så vi kunne derefter glæde os til at se hvad det hele blev til - nemlig ca. 8 minutter af “Historien om 
Danmark - afsnit 10”. Man kan godt forstå at det er dyrt at lave fjernsyn - når man ser resultatet af 10 timers 
arbejde for op til 35 personer.  Som vores datter sagde: “Det er sjovt at mit barndomshjem er blevet en del 
af Danmarkshistorien”  

Som tak for vores ulejlighed og venlighed, som de sagde, blev vi tilbudt et specielt besøg i DR-byen. Det 
takkede vi selvfølgelig ja til. Vi fik en stor rundvisning i DR-byen, og en specialrundvisning i DR’s 
kæmpestore rekvisitafdeling. Det var utroligt spændende. 
 

Se flere billeder fra dagen på www.digterparken.dk  

http://www.digterparken.dk/


  

Når en app kan reparere vores veje i Digterparken 
 

April 2018 Grundejerforeningen Digterparken  

Digterparken er et område med mange 

private fællesveje og en hel del fælles 

grønne områder. Disse faciliteter skal 

vedligeholdes af grundejerforeningen.  

Men vi har også en hel del 

fællesfaciliteter, der vedligeholdes af 

kommunen eller af andre offentlige 

instanser. Fx alle asfaltveje og fortove, 

lygtepæle, elforsyning, skilte, og 

vandforsyning. Der kan både være tale 

om akutte skader og driftsforstyrrelser 

eller blot manglende vedligeholdelse og 

rengøring, fx snerydning, fejning eller 

fjernelse af graffiti.  

Det er ikke altid, kommunen er 

opmærksom på fejl og mangler. Derfor er 

det en stor hjælp, hvis borgerne selv kan 

give et tip, hvis der er noget der ikke er, 

som det skal være.  

Kommunen har udviklet en app til 

mobiltelefoner til dette formål. Det er 

virkelig smart, enkelt og effektivt. Man 

angiver det kritiske sted ved gps, tilføjer 

en kategori og vedhæfter eventuelt et 

foto. Man kan følge status på de 

indsendte tips. App’en findes ved at søge 

på BorgerTip Ballerup i AppStore eller 

lignende. 

På denne måde kan alle hjælpe med at 

holde området pænt og få udbedret 

skader og mangler.  

Det kan forebygge ulykker og skader – 

eller blot få området til at fremstå 

pænere.  

God fornøjelse 

 

Med app’en ”Borgertip” kan vi 
hjælpe hinanden – Sådan virker det 

2. oktober 2017 

Hul i vej 

2. oktober 2017  

Oprettelse af 
Borgertip 

1 

2 

3 
4. oktober 2017 
Kommunen sender 
arbejdshold til at 
udbedre skaden 

4 4. oktober 2017 
Reparation af vej afsluttet.  

Fint resultat 
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Da heksene var forbi – Skt. Hans aften 2017 
I 2017 var den nyligt stiftede ide med et børnebål allerede en tradition, som både børn og forældre nød. Det 
viste sig jo heldigvis allerede første år, at børnebål ikke er farligt, som nogle ellers mente at navnet 
antydede. 

Nogle af os husker tydeligt Skt. Hans 2016, hvor vejrguderne også ville være med i festen med bulder, brag 
og masser af vand. Derfor må vi tage båltalerens ord for pålydende om, at talen 2017 ikke var genbrug fra 

2016, hvor ingen kunne høre talen, der blev holdt i et massivt regnvejr. 

Fra bestyrelsens side er vi en 

fast skare, aktivitetsudvalget, 
der år efter år med glæde sørger 
for festens afholdelse. Men vi 
vil her benytte lejligheden til at 

opfordre til, at I som grundejere 
melder jer til bestyrelsen, hvis I 
har mulighed for at hjælpe til 
enten med opsætning af boden, 

med bemanding i løbet af 
aftenen eller med oprydning, når 

festlighederne er overstået.  

Det er en hyggelig aften, hvor vi har tid til at snakke med hinanden, 
beboerne og de mange børn, der deltager. Skt Hans 2018 falder oven 
i købet på en lørdag, så der vil være endnu bedre mulighed for, at 

mange kan deltage i festlighederne.  

Vel mødt til Skt. Hans i 
Digterparken  
23. Juni 2018 

Når sommertiden begynder er det ikke kun biernes 
brummen, vi hører fra haverne 
Snart går vi sommeren i møde, og for de fleste betyder det ikke kun at havemøbler kommer frem, men også 
haveredskaberne findes frem og med flittighed og omhu, skal have og hus gøres klar. Tidligere var de fleste 
redskaber drevet af muskelkraft og hertil var støjniveauet oftest forbundet med asen, pusten og prusten. Men 

nu i det 21. århundrede har lyden i sommerhaverne fået selskab af motordrevet, -græsslåmaskiner, 
hækkeklippere, buskryddere og mange andre typer. Men hvordan er det så lige med støjen, og hvad må man? 

Der findes ingen præcise regler for hvornår og hvor meget man må støje med haveredskaberne – men kun 
regler for musik. Ifølge ”Ordensbekendtgørelsen” kan det straffes med bøde hvis musikken er til væsentlig 

ulempe for de omkringboende. Men det er en sag for politiet. Nogle grundejerforeninger har lavet regler om 
hvornår det er tilladt at støje, men i princippet har man ikke nogle sanktionsmuligheder 

Lad det gode naboskab være rettesnor for god haveskik og støj. 

Med mere end 500 parceller i Digterparken, er der mange haver og naboer, alle med sine behov. Så hvordan 

sikrer vi, at der er plads til at høre græsset gro, og til at klippe græsset når det har groet nok? Et godt 

pejlemærke for det gode naboskab er: 

- Støj ikke før morgenmad i weekenderne 
- Støj ikke ved spisetid 

- Støj ikke efter spisetid om aften. 

Derudover er det altid en god ide at have dialog med naboerne, hvis der skal holdes fest, eller en anden årsag 
til, at der ikke kan undgås at larme i upassende tidsrum. 



  

Juletræstænding 

25. november 
2018 
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Digterparken har nu 3 medlemmer 
af kommunalbestyrelsen 
Ved kommunalvalget i efteråret 2017 lykkedes det at få valgt hele tre 
beboere i Digterparken ind i Ballerup kommunes kommunalbestyrelse. 
 

Johan Klingenberg Müller, 19 år, er kommunalbestyrelsens yngste medlem, 
og er til daglig gymnasieelev på Borupgaard Gymnasium. Johan  
repræsenterer liste A, Socialdemokratiet. 

Jacob Wøhler Jørgensen er med sine 21 år også bland den absolut yngre  

del af kommunalbestyrelsen. Jacob studerer til daglig på Copenhagen 
Business Academy og repræsenterer liste V, Venstre. 

Allan Kristensen, 46 år, er til daglig sælger i et større dansk firma og 
repræsenterer liste C, Det Konservative Folkeparti. 

Juletræstænding gentaget med 
stor succes 
Søndag den 19. november 2017 blev der inviteret til 
juletræstænding. I lighed med i 2016 var der deltagelse af både 

voksne og børn, der var mødt frem for at nyde gløgg, kakao, 
kager og juleslik – og til de voksne også en "lille en" til 
halsen.  Juletræet blev tændt til stor glæde for alle fremmødte 
til lyden af dejlig julemusik. Som noget nyt – og med stor 

succes – var der opstillet to pavilloner, så der var mulighed for 
at stå i læ.  Dette fik meget positive tilbagemeldinger, og var 
også årsagen til, at flere blev "hængende" lidt længere tid for 
at hygge med både kendte naboer og ny-tilflyttede. 

Hvis der er nogle i Digterparken, der kunne have lyst til at 
sælge adventskranse, juledekorationer eller andre juleting på 

dagen, så kontakt gerne Anja fra bestyrelsen. 

De tre kandidater, som ses på billedet her, udtaler i fællesskab: Vi har helt sikkert forskelligt udgangspunkt 

men samtidig en fælles referenceramme, og tonen er allerede god. Vi er alle tre valgt ind for første gang, og vi 
er fulde af energi. Med højt energiniveau og godt humør forventer vi alle tre at kunne sætte tydelige aftryk i 
den kommende politik i kommunen i den kommende periode. 
 

Vi ser frem til det politiske arbejde fra de tre herrers side. 

Hastighedsreducering 
i Digterparken 

På sidste års generalforsamling blev det 
vedtaget, at afsætte kr. 345.000 til 
etablering af 2+1 vej fra Beboerhusfonden. 

Afholdelsen er forudsat af Ballerup 
Kommunes godkendelse, medfinansiering 
samt af Ballerup kommune afholder de 
løbende drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger. 

Der har været dialog med kommunen siden 

sidste års beslutning på 
generalforsamlingen, men der er fortsat 
ikke nyt i sagen. Bl.a. kom der et 
kommunalvalg i vejen, men kommunen har 

i marts 2018 oplyst, at de fortsat ser på 
sagen. Det forlyder, at såvel 
økonomiudvalg samt kommunalbestyrelse 
skal tage stilling til om Digterparken selv 

kan råde over beboerhusfonden, såfremt 
midler ikke skal anvendes til et beboerhus. 
Så snart der er nyt i sagen vil bestyrelsen 
informere grundejerne. 



 

Generalforsamling 

 

Husk at vi   
 

Tirsdag den 

24. 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” 

 

Det sker i Digterparken 
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http://www.digterparken.dk/

