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Motorvej i baghaven?...
Nej tak!
Se grundejerforeningens høringssvar

Brændeovnen er et hit
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Leder
Kære læser
Så er året 2006 ved at rinde ud og det er tid
til at gøre status.
Hvervet som formand har vist sig at være at
sammenligne med lokalpolitisk arbejde.
Nogle beboere er glade og tilfredse, andre
kommenterer i utvetydige vendinger, hvad de mener
om nogle af de beslutninger som bestyrelsen træffer.
Alle har naturligvis ret til at have deres mening og
så længe tonen er sober og konstruktiv er det i
orden med mig.

Status
Generalforsamling
4. april 2006
Formanden Teddy Gerberg bød velkommen
til den årlige Generalforsamling, hvor der var
38 grundejere repræsenteret.
Valg af dirigent
Rene Hegermark blev valgt som dirigent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Taget til efterretning

Godkendelse af den reviderede årsrapport for 2005
Godkendt

Året startede med en masse sne som gav rigtig
megen respons fra grundejerne. I denne udgave
af bladet har bestyrelsen fremlagt en snerydnings
strategi, som efter vores mening sikre den bedste
snerydning til den bedste pris.

Indkomne forslag

Generalforsamlingen blev afholdt 4. april på Borupgaard Amtsgymnasium. Der var ikke mødt så mange
grundejere op og aftenen forløb fredeligt. Helle
Strandskov og Pierre Riget valgte at træde ud af
bestyrelsen efter et flot stykke arbejde og nyvalgt
blev Ane Poulsen og Flemming Vangsgaard. Husk at
uden frivillige grundejere der er villige til at tage en
tørn i bestyrelsen, kan vi ikke tilbyde de ydelser og
arrangementer som efter min mening er rigtig gode
i Digterparken.

Ane Poulsen
Ludvig Holsteins Alle 66

I forbindelse men Vejdirektoratets rapport 309
om ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren kom
der rigtig mange grundejere på banen med både
rådgivning og forslag. Som udgangspunkt lyder den
supplerende VVM-redegørelse helt uantagelig for
både Digterparken og hele vores kommune, hvilket
bestyrelsens høringssvar i dette blad understreger.
Ingen tvivl om at vi vil bruge alle kræfter på at undgå
en motorvej i vores baghaver.
Her sidst på året havde vi en lille succes historie.
Bestyrelsen besluttede at sætte julelys på et af vores
smukke træer og således lancere grundejerforeningens eget juletræ. Rigtig mange grundejere har både
ringet og skrevet, at det var en god ide. Måske vil vi
næste år lave et arrangement omkring tændingen af
juletræet, med et glas glögg og æbleskiver.
Bestyrelsen og undertegnede ønsker alle beboere i
Digterparken en glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen

Teddy Gerberg
Formand
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Der blev nedsat et informationsudvalg med det formål at styrke informationsniveauet via blad og hjemmeside.

Medlemmer:

Bent Rud
Thøger Larsens Alle 48
Teddy Gerberg
Kai Hoffmanns Alle 9

Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
for 2006/2007
Formand: 11.900 kr.
Kasserer: 11.900 kr.
Bestyrelsesmedlemmer: 3.200 kr.

Godkendelse af budget for 2006 samt
fastsættelse af kontingent for 2007
Budget godkendt
Kontingent stigning med 100 kr. godkendt.

Valg af:
Formand: Teddy Gerberg
Kasserer: Jens Bredo
3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Kjeld Neumann, Ane Poulsen,
Flemming Vangsgaard
2 bestyrelsessuppleanter: Finn Samuelsen, Lars Schouenborg
Revisor: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Eventuelt:
Stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Helle Strandskov og
Pierre Riget for en fornem arbejdsindsats.
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Første år med hund
Af Flemming Vangsgaard

November sidste år blev familien udvidet
med en lille hundehvalp. Den første tid blev
det ikke til de lange ture, så kom sneen, som
blev undersøgt meget grundigt, men turene
blev korte, han var jo ikke så stor på det
tidspunkt, så trætheden meldte sig hurtigt.
Foråret kom og så begyndte en ny tid som
hundeejer. Før vi fik hund, gik vi tit ture rundt
i Digterparken uden at tale med dem
vi mødte, man nikkede og gik videre.
Når vi nu går med vores lille hund, kommer
vi i snak med næsten alle vi møder rundt i
området. Andre hunde og deres ejere hilser
på den lille nye beboer og i dag kender man
næsten alle hunde/hundeejere og stopper tit
op og sludrer lidt.
En af de andre sidegevinster er at man kommer ud hver dag uanset vejret, oplever årstiderne, fuglelivet især om morgen, hvor de
kvidre i buskene, med andre ord man oplever
naturen vågne. Samtidig kan vi være glade for
vores grønne områder, hvor vi har mulighed
for at gå mange dejlige ture, og bevæger man
sig uden for området er der også mange
muligheder lige omkring os. Vi bruger selv

Brændeovne
er billig og
hyggelig
varme!
Rigtig mange grundejere i Digterparken har brændeovn eller pejs,
men det er ikke lige meget hvordan
man fyrer eller hvilken model man
har.
Af Teddy Gerberg

Brændeovne giver flere syge danskere
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har
anslået, at partikelforureningen fra brændeovne koster samfundet 1,1 milliarder kroner
årligt. Pengene går blandt andet til at behandle patienter for de luftvejs- og hjertekarsygdomme, som brændeovnene giver danskerne.
Patienter med lunge- eller hjertesygdom er
særligt følsomme for effekterne af partikler.
Forurening hver dag er usundt
Der er ingen grund til at være bekymret
for at gå gennem Digterparken, hvor røgen
vælter op af skorstene, en enkelt dag.

Kastanje Alléen meget (stien mellem Toms
og Digterparken) her er der smalle stier
og åbne områder. For dem der ikke kender
området så er det et besøg værd.
Til sidst et lille opråb til alle os hundeejere.
Vi har nogle dejlige områder her i
Digterparken, så det er kedeligt at der stadig
er nogle, der ikke samler op efter deres
hunde, når de går tur.
Det er ikke særligt hyggeligt når man skal
passe på hvor man går. Det er også til stor
irritation at der langs ens grund ligger
efterladenskaber, det kan man ikke være
bekendt, at andre skal fjerne.
Der er skraldespande i området som skal benyttes, ellers kan du bruge din medbragte hundepose og tage efterladenskaberne med hjem.

»Det slår ikke nogen ihjel, konkluderer professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet,
men hvis man gør det hele livet og hver dag,
så begynder det at kunne måles,« forklarer
han.
Steffen Loft konkluderer, at det er nødvendigt med overordnede regler, der
begrænser partikeludslippet fra brændeovne,
men også de enkelte grundejere kan hjælpe
til ved at benytte det rigtige tørre brænde og
den rigtige ilt procent.
»Har man en moderne ovn og bruger
man den rigtigt, bør det ikke lugte, og en
moderne ovn kan reducere partikeludslippet
betragteligt,« fastslår Steffen Loft.

Det nytter
noget

Af Teddy Gerberg

Torsdag den 6. april konstaterede flere beboere på Kai Hoffmanns Allé at smeltevand
eller måske kloakvand havde undermineret
kørebanen ved udkørslen til Digterparken.
Ved selvsyn konstaterede undertegnede at
hullet under asfalten var af betydelig dybde
og til fare for både cyklister og kørende.
En opringning til Teknisk Forvaltning ved
Ballerup Kommune medførte at mandskab
blev sendt til stedet for at udbedre skaden.
Efterfølgende viste det sig at 3 beboere,
uafhængigt af hinanden havde anmeldt samme
skade.
Fredag eftermiddag var vejbanen atter normal.
Eksemplet viser at det nytter at meddele
skader på vejene, inden disse udvikler sig til
økonomisk kostbare reparationer eller endog
uheld.

Affaldsspande
Af Teddy Gerberg

Sendt: 29. juli 2006 23:22
Til: tg@digterparken.dk
Emne: Grundejerforeningen Digterparken:
Affaldsspande
Hej Teddy,
Jeg synes at det kniber gevaldigt med
tømningen af affaldsspande omkring
Digtersøen. De er ofte overfyldte - især med
hundeefterladenskabsposer - og det betyder
at de poser ligger rundt omkring i stedet for
hvor de hører til.

Sådan så en mail ud som landede i min
mailboks i sommer. Bestyrelsen har besluttet
at opstille/udskifte flere affaldsspande for at
imødekomme et helt reelt ønske om at vores
område fremstår pænt og indbydende.
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Motorvejs protest
fra Digterparken

Højklasset vej
i Fredeikssundsfingeren
Åben land-løsningen er den eneste
rigtige løsning – både for hovedstadsregionen og for samfundet.
Siden 1950’erne har det ligget i den
overordnede plan for infrastrukturen i
Storkøbenhavn, at Frederikssunds-fingeren
skulle betjenes via en motorvej i det åbne
land.
Behovet har været der i mange år, og senest
i 2003 satte 20.000 underskrifter den politiske proces i stå – fordi politikkerne var
bange for at tage en logisk beslutning. Ved at
lade disse 20.000 underskrifter bestemme,
har politikerne udskudt muligheden for at
forbedre de trafikale forhold i området, og
dermed tilgodese flere hundredetusinde
borgere, som vil nyde gavn af en motorvej i
området.
Alene den tidsmæssige besparelse der opnås
ved at bygge Frederikssunds-motorvejen
udgør, jf.VVM-undersøgelsen, 5.600 timer
pr. dag. Ganske tankevækkende i en tid, hvor
der tales om mangel på arbejdskraft, stress
og manglende tid hos børnefamilierne!
– Forhåbentlig kan vi glæde os – motorvejen
kan stå færdig allerede i 2015!
Resultatet af den udskudte beslutning er blevet to forslag om udbygning af den eksisterende Frederikssunds-vej enten til en meget
dyr motorvej, eller ved blot at forbedre den
eksisterende vej, kombineret med en række
tiltag i den kollektive trafik.
I den forbindelse må man håbe, at politikerne
snart har lært lektien og prioriterer udviklingen af den kollektive trafik, hvor den gavner
flest og mest, dvs. i byerne og på hovedstrækninger, der betjenes af tog.
VVM-undersøgelsens konklusion på de
samfundsøkonomiske konsekvenser af de
forskellige projekter fremgår desværre ikke
særlig klart.
På side 274 i tabel 10.2 findes
imidlertid tal, som viser, at de to
løsninger med udbygning af den
eksisterende Frederikssundsvej på
lang sigt er en rigtig dårlig samfundsøkonomisk løsning.
De vil koste samfundet mellem 1 og 2 mia.
kr. Åben-land løsningen vil derimod give en
samfundsøkonomisk gevinst på ca. 4 mia. kr.

I forbindelse med den offentlige høring
omkring en ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren, omdelte bestyrelsen en protestskrivelse til alle grundejere i Digterparken.
Resultatet blev af bestyrelsesmedlem
Lisette Mørup Carlsson afleveret til
Ballerup Kommune.

Den samlede forskel udgør således mellem
5 og 6 mia. kr.
En nærlæsning viser, at den samfundsøkonomiske gevinst ved en åben-land løsning, opstår via betydelige tidsbesparelser, hvorimod
en udbygning af Frederikssundsvejen vil være
utilstrækkelig allerede inden projektet kan
være gennemført. De tidsbesparelser, der er
tale om, opnås ikke bare for borgerne i selve
Frederikssundsfingeren, men også borgere
i hele den del af Nordsjælland, der dagligt
benytter sig af Hillerød-motorvejen, ligesom
en lang række større og mindre veje i hele
området, specielt omkring Slangerup,Værløse
og Farum, vil blive aflastet betydeligt.
Prisen for at opnå denne samfundsmæssige
gevinst på ca. 4 mia. kr. er, at de relativt få
borgere, der bor, hvor åben-land løsningen
er projekteret, vil blive generet, ligesom
det vil berøre nogle naturområder. Det er
naturligvis synd for de borgere, der påvirkes negativt, men de har trods alt kendt
til risikoen i mere end 30 år. Herudover må
det nødvendigvis også holdes op i mod de
hundredetusinder af borgere, der vil opleve
markante forbedrede levevilkår i form af
både sparet transporttid og i form af øget
livskvalitet som følge af mindre trafik på en
lang række større og mindre veje i området.
En stor del af de borgere, der vil
blive berørt positivt af en ny
motorvej er ikke blevet direkte
indbudt til at deltage i debatten.
De ikke bor i umiddelbar nærhed af den
nye motorvej, eller hvad resultatet nu bliver.
Disse personers forhold vil forhåbentlig også
indgå i politikernes endelige overvejelser om
den endelige løsning for Frederikssundsfingeren.
En beslutning som kun bør kunne resultere
i anlæggelse af en motorvej i det åbne land
– hurtigst muligt – det er den eneste logiske
løsning.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Grundejerforeningen
Digterparken
Teddy Gerberg og Jens Bredo

Mange beboere til
Skt. Hans 2006
Af Teddy Gerberg

Igen i år var skt. Hans aften i Digterparken
heldig med vejret. Fra ca. kl. 20.00 strømmede
beboere med venner og bekendte til bålpladsen ved Digtersøen. Som noget nyt i år var
der musik på pladsen inden livebandet ankom.
Formand Teddy Gerberg bød velkommen
på grundejerforeningens bestyrelses vegne.
Ved 21.30 tiden blev bålet tændt og midsommervisen afsunget. Nogle havde besvær med at
hører sangen hvorfor festudvalget overvejer et
kor næste år.
Bålet var i år meget tørt og brændte relativt
hurtigt ned til en fornuftig størrelse.
Tak til alle de grundejere, der har respekteret
bestyrelsens påbud om brændbart haveaffald
og den anviste termin. Aftenen igennem var der
en god stemning med mange børn og forældre
som nød en dejlig midsommeraften.
En stor tak til festudvalget.
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Sommerfest under
Van(d)skelige betingelser

Formanden for grundejerforeningen Digterparkens festudvalg
Lisette Mørup Carlsson kom på en stor opgave i forbindelse med
årets sommerfest.
Vejrmeldingerne op til søndagen lød på op til 16 mm. regn og ringe
chance for opklaring. Da teltet på pladsen skulle rejses styrtede
regnen ned og da de planlagte forlystelser dukkede op var en
forsinkelse på grund af vejret nødvendig. Inde i teltet blev højtalere
og musikanlæg sat op samtidig med at de første popcorn og
candyfloss blev produceret.
Musikken skulle i år leveres af lokale unge i form af et rapband og et
orkester måske på vej mod stjernerne.
Efterhånden som festpladsen blev etableret stilnede regnen af og
musikken begyndte at spille. Beboere begyndte at ankomme til pladsen

og hurtigt blev der trængsel foran udsalget af slik og vand. Et par timer
efter klokken et var der tørvejr og aktiviteterne som nu også bød
på en ridetur blev flittigt brugt. Omkring klokken 15.00 blev Ballerup
ramt af en højspændingsfejl hvilket betød at alle aktiviteter som var
afhængig af strøm blev stoppet.
Mulighederne for ridning samt en improviseret jamsession fra
rapbandet Ballerup 2 3/4 betød at der stadig var fest på pladsen.
I det strømmen var gået var rapbandet nødt til at bruge en gammeldags megafon, men med stor entusiasme og publikums hjælp
blev numrene afleveret med stor succes.
Trods alle odds blev festen igen en dejlig begivenhed og den vil uden
tvivl blive gennemført næste år.

Året 2006 har været
hård ved fiskene
Af Teddy Gerberg

Flere af naturens luner ramte i løbet af vinteren og sommeren 2006 vores
fiskebestand i Digterparkens søer.
Efter en lang vinter med masser af sne og skøjteis på søerne glædede de fleste
sig til foråret. Da isen var væk dukkede der et sørgeligt syn op fra søernes bund.
Rigtig mange fisk var døde og specielt, Karper og Gedder havde ikke overlevet.
Årsagen var den nedsatte ilt mængde under den tykke is og ifølge teknisk
forvaltning ved Ballerup Kommune var det et generelt billede i alle kommunens
søer. ”Det er typisk de største fisk, der dør først” sagde Lone som
er medarbejder ved Kommunen.
Under sommerens trykkende hede opstod samme problem, da stillestående
vand og kraftig algevækst igen betød iltmangel og døde fisk.
Mange beboere ringede og udtrykte bekymring for, om årsagen kunne skyldes
forurening, men det er der ikke noget der har tydet på.
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børneliv

Beboerhus

i Digterparken
Af Ane Poulsen

Digterparken er et meget børnevenligt sted. Der er mange grønne
områder og flere legepladser. Naturlegepladsen ved Skovsøen
blev i sommerens løb renoveret, så den nu igen fungerer til alles
tilfredshed. Når man kommer forbi legepladsen en dag med tørvejr
kan man tydeligt se, at legepladsen bliver flittigt brugt. Børnene
nyder mulighederne både på legepladsen og rundt om søen ved
siden af. Mange af de lidt større børn bruger børnenes ret til at fiske
i søerne.
Når der forhåbentlig kommer sne i løbet af vinteren flytter mange
børn legen op til den anden ende af Skovsøen – til kælkebakken,
som vi sidste år så børnenes tilfredshed med. Både legepladserne og
kælkebakken trækker også børn til fra fx institutionerne i Egebjergområdet, som nyder at gå tur i Digterparkens grønne områder.
Der kommer i disse år en del nye børn til Digterparken, og der
kommer naturligvis mere leg på 6-metervejene i områder, til glæde
for både børnenes forældre og andre, der nyder lyden af legende
børn.
Mange huse ligger fredeligt, med kun begrænset og langsomt
kørende trafik. Af og til er vi dog udsat for biler, der kører med
meget høj fart, dette er ganske uacceptabelt og vi opfordrer på
det kraftigste til at man kører langsomt og hensynsfuldt overfor
børnene.

Af Teddy Gerberg

Inden for de sidste par år har jeg og min familie flere gange været til
fester og skolearrangementer i området omkring Egebjerg. Hver gang i
nye lokaler… et nyt sted… et nyt Beboerhus.
Hvorfor har Digterparken ikke et beboerhus, som kunne danne ramme
om fester, sociale arrangementer, klubber, ganske simpelt et hus hvor
beboere mødes?
Vi har i grundejerforeningen en Beboerhusfond som er oprettet med
det formål at opspare midler til et Beboerhus.
Enkelt skulle man mene, vi har en startkapital, en grund der oprindeligt
er udlagt til formålet (transformatorgrunden) og en del positive
tilkendegivelser om behovet fra beboere.

MEN !
Digterparkens historie viser noget andet. Emnet ”Beboerhus” har været
debatteret mere end en gang.
I marts 1978 blev der udsendt et spørgeskema til alle grundejere med
8 spørgsmål for at afdække behovet for et Beboerhus.
Af ca. 500 udsendte skemaer kom der 227 stk. tilbage.

157 sagde Nej
64 sagde Ja
6 var ugyldige

Rododendronbed !
Af Henning Ryder Petersen

Går du tur i Digterparken, vil du kunne se, at bladende er faldet af
træerne. Der er nu kun de bare grene og nøgne stammer tilbage.
Det får en til at tænke på de skiftende nuancer i vores område, men
også på om vi ikke mangler noget, som er grønt hele året og som
kan give en flot kulisse til vores dejlige område.
Burde vi have nogle flere grantræer i området?
Eller hvad med at plante et rododendronbed?
Ja, hvorfor ikke gøre et forsøg med rododendron?
På det første stykke ned mod søen ved den store legeplads er
jorden perfekt, da den består af opgravninger fra søen. Bestyrelsen
har derfor besluttet at etablere to bede som vil blive plantet i løbet
af vinteren/foråret.
Planen er at vi skal kunne nyde disse smukke planter, der er grønne
hele året.Ved blomstring vil de kunne skabe nye flotte nuancer i
vores område.

Den daværende bestyrelse konstaterede at der ikke var interesse
for et beboerhus.
I 1984 var emnet Beboerhus igen på dagsordenen, men ved den
ordinære generalforsamling 30. april 1984 blev et forslag om at bruge
Knudsminde som beboerhus nedstemt, hvorefter bygningen blev
nedrevet og udstykket til parcelhusgrunde.
Denne artikel er ment som en opfordring til en debat på vores
hjemmeside digterparken.dk om der her på vej ind i 2007 er behov
for et Beboerhus?

Digterparken i tal
Kønsfordelingen
Digterparken består den 1. januar 2005 af 1421 beboer, fordelt på
henholdsvis 685 kvinder og 736 mænd.
Aldersfordelingen
Aldersfordelingen i Digterparken viser at der pr. 1. januar 2005 er
flest beboer mellem 40-66 år. Mens der ses lidt flere børn end
ældre over 67 år.
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Snerydningsstrategi
i Digterparken

Ved snerydning tages først og fremmest
hensyn til gående, herefter de cyklende og
til sidst de motoriserende trafikanter. Der
tages stilling til den samlede mængde færdsel i
Digterparken, hvorfor der først renholdes fra
udkørslen til Skovvej, herefter indadgående
sluttende ved Viggo Barfoeds Alle.
Prioritet ved større
snefald (over 7 cm.)

1

Fortove/stier samt adgange til
skolestien nord for kælkebakken – dvs. stikveje i bunden af Ludvig Holsteins Alle, Thøger
Larsens Alle og Viggo Barfoeds Alle som alle
leder cyklende og gående til skolesti-systemet.

2

Alle 10-meterveje startende med
Kai Hoffmanns Alle, Ludvig Holsteins Alle,
Axel Juels Alle, Aage Berntsens Alle, alle
sidevejene til Digterparken (de stejle over
for kirken),Viggo Barfoeds Alle, Storfyrstinde
Olgas Alle og Knuds Minde Alle – såfremt
Digterparken ikke er blevet renholdt fortages
der ligeledes et par kørsler på denne når
tiden passer ind, dvs. fx under forskydning fra
en 10- metervej til en anden.

3

Når således alle 10-metervejene
er ryddet for sne så køres der på alle 6metervejene i samme prioritets rækkefølge
som nævnt under punkt 2

Prioritet ved mindre snefald –
såfremt vejrudsigten for
de kommende døgn ikke lover
mere sne

1

Fortove/stier samt adgange til
skolestien nord for kælkebakken – dvs. stikveje i bunden af Ludvig Holsteins Alle, Thøger
Larsens Alle og Viggo Barfoeds Alle som alle
leder cyklende og gående til skolesti-systemet.

vi selv har en stor medbestemmelse på
om sneen skal lægges i en bræmme i begge
vejsider eller (som der har været tilfældet
ved vedvarende/større mængder sne) om der
skal opmagasineres sne på det ene fortov.
Dette bevirker, at der kan holdes to vognbaner fri til motorkøretøjer samt et fortov til
fodgængere/cykler, frem for to fortov og kun
én vognbane, hvor div. Motorkøretøjer, pga.
mængden af sne i begge vejbaner, ikke kan
passere hinanden.

2

Alle 6-meterveje startende med Kai
Hoffmanns Alle, Ludvig Holsteins Alle, Axel
Juels Alle, Aage Berntsens Alle, alle sidevejene
til Digterparken (de stejle over for kirken),
Viggo Barfoeds Alle, Storfyrstinde Olgas Alle
og Knuds Minde Alle
Ved snefald natten
mellem tirsdag og onsdag
prioriteres snerydning på 6-metervejene først, idet der hentes
dagrenovation i Digterparken.
Ved større snefald bemærkes det om kommunen kører i vores område på 10-metervejene. Såfremt de ikke kører, er det et prioritets spørgsmål om der skal være renholdt på
6-meterveje og ikke 10-meterveje eller om
man, når der køres med traktoren alligevel,
også skal ryddes på 10-metervejene.
I praksis er der blevet ryddet for sne, idet
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Grundejerforeningen

Digterparken
Bestyrelsen
Formand
Teddy Gerberg
Kai Hoffmanns Alle 9
Tlf. 4464 9933
tg@digterparken.dk
Medieudvalg

Bestyrelsesmedlem
Flemming Vangsgaard
Kai Hoffmanns Alle 37
Tlf. 44687434
fv@digterparken.dk
Aktivitetsudvalget

Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Jens Bredo
Viggo Barfoeds Alle 46
Tlf. 4464 4180
jb@digterparken.dk
Vintervagt

Teddy Gerberg

Jens Bredo

Lisette Mørup Carlsson
Digterparken 10 A
lc@digterparken.dk
Tilsyn med grønne områder
Aktivitetsudvalget

Bestyrelsesmedlem
Ane Poulsen
Ludvig Holstein Alle 66
Tlf. 3648 8001
ap@digterparken.dk
Aktivitetsudvalget
Medieudvalg

Flemming Vangsgaard

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Neumann
Viggo Barfoeds Alle 85
Tlf. 4497 9982
kn@digterparken.dk
Tilsyn med veje
Vintervagt

Bestyrelsesmedlem

Lisette Mørup Carlsson

Ane Poulsen

Kjeld Neumann

Henning Petersen

Henning Petersen
Viggo Barfoeds Alle 73
Tlf: 4468 5164
hp@digterparken.dk
Tilsyn med grønne områder

Indbrud i
Digterparken
Af Teddy Gerberg
Heldigvis har vores område i den seneste
tid ikke været specielt belastet af indbrud,
men der har været indbrud og hver gang
er det en meget traumatisk oplevelse for
dem det går ud over.
Det Kriminalpræventive Råd har udgivet
en pjece som detaljeret fortæller om
hvordan nabohjælp kan skabe tryghed i
dit nærmiljø. Se mere på Digterparken.dk
eller crimprev.dk.
Er du ikke bruger af internettet kan du
kontakte:
Det Kriminalpræventive Råd
Odinsvej 19
2600 Glostrup
Tlf. nr. 43448888
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