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Stormen*Egon
Digterparken!slap!nådigt!da!stormen!Egon!kom!på!besøg!i!2014.!På!sEen!
ved!broen!over!Skovsøen!var!et!træ!væltet!tværs!over!sEen,!men!ellers!var!
der!ingen!skader!af!betydning.!Et!par!små!træer!som!væltede!og!diverse!
knækkede!gren!blev!det!El.!

!!!!!!!

!Formanden!orienterer!
!!Lise.e!Mørup!Carlsson!

!
!Det!har!været!et!travlt!år!i!
!Digterparken,!hvor!store!opgaver!har!
!betydet!nye!Eltag!El!glæde!for!alle!
!beboer.!Legepladsen!er!blevet!udvidet!
så!både!små!og!store!kan!lege!samme!
!sted.!Skov!området!ved!Skovsøen!er!
!blevet!kraLig!udtyndet!og!arbejdet!
med!de!grønne!områder!er!stadig!en!
!væsentlig!prioritet.!!
!!Vi!har!stadig!udfordringer!som!
!grundejerforening,!manglende!
!aPentning!af!renovaEon!om!vinteren,!
ny!byggesag!for!enden!af!Digterparken!,!
!modenisering!af!vedtægter!og!
!deklaraEon!og!diverse!nabo!sager!
fylder!stadig!meget!i!bestyrelsens!
!arbejde.!
!!Der!er!så!småt!ved!at!komme!fart!på!
!hus!salget!også!i!vores!område.!Det!
!betyder!at!priserne!er!ved!at!vende!
Elbage!El!et!niveau!som!før!krisen.!!
!
!Digterparken!er!et!dejligt!sted!at!bo!og!
nu!også!med!udendørs!ﬁtness!træning!
!El!alle…!God!fornøjelse.
!
Tekst,!billeder!og!layout:!bestyrelsen
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Oprydning*ved*skovsøen*
I!den!nordlige!ende!af!Skovsøen!er!der!fældet!træer,!tyndet!ud!og!åbnet!
op,!således!at!der!er!blevet!kig!El!søen.!Det!har!betydet!mere!luL!El!søen!
og!bevægelse!i!vandet,!hvilket!har!forbedret!vandkvaliteten.!I!starten!af!
marts!måned!blev!der!foretaget!en!oprensning!af!søen,!med!opgravning!
langs!bredderne.!ELer!oprydningsM!og!oprensningsarbejdet!er!sEerne!
blevet!re.et!op.!
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Nye*redningsstaNoner
Der!er!blevet!sat!nye!redningsposter!op!ved!Skovsøens!
legeplads!og!Digtersøen!ved!ﬁskebroen.!Begge!poster!
er!sat!hvor!der!er!mest!liv!ved!søerne,!og!dermed!størst!
risiko!for!eventuel!ulykke.!Skøjtesøen!har!også!fået!en!
ny!redningspost,!
De!nye!redningsposter!som!ersta.er!de!gamle,!er!en!
donaEon!fra!Tryg!Fonden,!som!vi!er!rigEg!glade!for!da!
sikkerheden!ved!vores!søer!er!en!af!de!Eng!bestyrelsen!
prioriterer!højt.!!
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Ballerup*BorgerNp*S*Ny*App*
Af#Ane#Poulsen#
Ballerup!kommune!har!udgivet!en!app!El!
smartphones!–!Ballerup!BorgerEp.!Med!app'en!
kan!man!som!borger!hurEgt!sende!et!Ep!El!
kommunen,!hvis!man!støder!på!Eng,!der!ikke!er!
som!det!bør!være.!I!app'en!er!Eppene!inddelt!i!
forskellige!kategorier:!Renhold,!GraﬃE,!Grønne!
områder,!ParkM!og!Byudstyr!og!endelig!Veje!og!
sEer.!De!ﬂeste!af!kategorierne!har!underM
kategorier,!lige!som!der!er!mulighed!for!at!skrive!
en!kort!tekst!i!sit!Ep!El!kommunen.!Man!kan!
desuden!vedhæLe!et!billede!El!Eppet!og!angive!
præcis!placering!via!telefonens!GPS.!Flere!fra!
bestyrelsen!har!brugt!app'en!El!at!melde!fx!huller!
i!kommunens!veje,!knækkede!aﬂøbsriste!og!
andet.!Kommunen!reagerer!hurEgt!på!de!
indmeldte!Eps,!men!det!er!ikke!alle!Eps,!der!
foranlediger!en!reparaEon!fra!kommunens!side.!
Det!er!kommunen,!der!afgør,!hvilke!Eps!der!skal!
reageres!på.!App'en!er!en!nem!og!smart!måde!at!
gøre!kommunen!opmærksom!på!Eng,!man!
mener!der!bør!reageres!på!på!kommunens!
områder.

Digterparken!er!naturligvis!også!på!Facebook.!
Målsætningen!for!gruppen!Digterparken*
Ballerup!er!fri!kommunikaEon!mellem!beboere!
og!naboer!i!Digterparken!Ballerup.!Her!er!
mulighed!for!at!dele!billeder!og!meninger!starte!
en!løbe!eller!cykel!gruppe!og!måske!gøre!en!god!
handel!
Siden!er!et!Elbud!El!alle!beboere!og!ikke!
administreret!af!Grundejerforeningen.!Her!
henvises!El!www.digterparken.dk!
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Hash*plante*i*Digterparken*
Et!mysterie!udspillede!sig!da!
formanden!fandt!en!lille!
plante!gravet!ned!ved!vores!
3!ny!plantede!træer!på!det!
grønne!område!ved!
legepladsen.!Planten!blev!
gravet!op!og!ved!nærmere!
eLersyn!viste!det!sig!at!være!
en!hash!plante.!Mon!nogen!
savner!den!:M)!
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Outdoor*Fitness…*en*ny*måde*at*møde*din*nabo*på…

I!2014!blev!det!på!Generalforsamlingen!i!
Grundejerforeningen!Digterparken!beslu.et!at!
investere!i!udendørs!ﬁtness!redskaber!El!
opsElling,!hvor!der!Edligere!havde!været!
legeplads!tæt!ved!Skovsøen.!

Sara!Wammen,!leder!gruppen!og!hun!har!sat!den!
udendørs!træning!i!system.!!

I!første!omgang!er!der!opsEllet!4!ﬁtness!staEoner,!
udført!i!metal!og!vejrbestandige!materialer!og!alle!
med!adgang!El!en!smuk!udsigt!over!søen.!!

Man!mødes!mandag!kl.!19!og!lørdag!kl.!9!ved!
stenene!ved!Digtersøen!og!alle!kan!deltage.!Det!
koster!et!beskedent!beløb,!men!så!er!man!også!
garanteret!korrekt!og!inspirerende!træning!af!
både!muskler!og!kondiEon,!for!Sara!er!både!
ergoterapeut!og!personlig!træner.!

De!er!blevet!taget!godt!imod!og!en!råkold!mandag!
aLen!i!slutningen!af!marts!genlyder!området!af!
pust!og!støn,!da!en!gruppe!moEonister!er!i!gang!
med!et!træningspas.!!

”Det!er!oplagt!at!bruge!de!grønne!områder!og!de!
nye!ﬁtness!redskaber,!de!er!jo!lige!uden!for!døren”!
siger!Sara!Wammen,!der!som!beboer!i!
Digterparken,!også!er!på!hjemmebane.!
”Vi!bruger!primært!kroppens!vægt!og!kombinerer!
med!enkle!hjælpemidler!som!sjippetov!og!
gummibånd,!det!handler!om!at!få!pulsen!op!på!
en!sjov!måde”!siger!Sara!og!understreger,!at!”alle!
kan!være!med,!det!kræver!ikke!specielt!udstyr!at!
deltage!udover!løbesko!og!fornuLigt!tøj”.!!
Humøret!er!højt!mellem!deltagerne!og!ﬂere!
understreger,!at!det!er!dejligt!at!kunne!starte!
træningen!lige!uden!for!døren!og!samEdig!lære!
nye!naboer!at!kende.!!
Se!video!på!facebook!i!gruppen!”Digterparken!
Ballerup”!
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Ny*dagligvare*buNk*på*Skovvej*

!

Den!23.!februar!2015!vedtog!Kommunalbestyrelsen!
endeligt!Lokalplan!nr.!137.
Planen!giver!mulighed!for!at!der!på!et!areal!ud!El!
Skovvej!kan!opføres!en!ny!dagligvarebuEk.!
Forslaget!El!Lokalplan!nr.!137!var!i!oﬀentlig!høring!
fra!den!30.!oktober!2014!El!den!4.!januar!2015.!
Midtvejs!i!perioden!blev!der!aPoldt!et!borgermøde!
om!planforslaget!på!Ballerup!Rådhus.!Kommunen!
modtog!ni!høringssvar!hovedsagelig!fra!beboere!i!
Lundegården!og!i!villakvarteret!omkring!
Digterparken!på!den!modsa.e!side!af!Skovvej.
I!forhold!El!det!Edligere!oﬀentliggjorte!forslag!blev!
lokalplanen!vedtaget!med!en!række!ændringer.
I!forbindelse!med!vedtagelsen!har!kommunen!på!
bygherrens!anmodning!indgået!en!frivillig!
udbygningsaLale!om!ombygning!og!signalregulering!
af!krydset!Skovvej!M!Digterparken.!!

Sidste!år!havde!vi!en!hel!svanefamilie!boende!i!
Digtersøen!og!Skovsøen.!En!enkelt!svane!har!overvintret!
og!føler!sig!Elsyneladende!godt!hjemme!i!området.!
Mange!beboer!har!mødt!den!stolte!fugl!på!vandringer!
på!både!veje!og!sEer.!Foto!Helene*Qvist

Hvis!man!vil!se!detaljer!om!forslaget!om!Fakta!og!
lyskryds!for!enden!af!Digterparken,!så!gå!ind!på!
www.ballerup.dk!og!søg!på!lokalplan!137.!

Køer*på*slap*line*i*Digterparken*

I!eLeråret!slap!en!ﬂok!køre!ud!fra!indhegningen!
bag!Viggo!Barfoeds!alle.!De!gik!gennem!
Digterparken!og!ud!på!Skovvej!og!fortsa.e!mod!
Herlev,!hvor!den!ene!blev!skudt.

Rådyr*i*og*tæt*på*Digterparken*
I!området!bag!Digterparkens!sportsplads!
(tennisbanen)!og!i!det!grønne!område!
MergeltoLen,!lever!der!en!ﬂok!på!3M4!rådyr!som!
oLe!kan!ses.!Flere!naboer!har!også!haL!besøg!helt!
inde!i!haverne.!Rådyret!er!mest!akEvt!omkring!
solopgang!og!solnedgang,!men!hvis!det!ikke!
forstyrres!er!det!også!gerne!akEvt!om!dagen.!
Bjarne*Jelsborg,!fra!Ludvig!Holsteins!Alle,!ﬁk!i!
februar!måned,!besøg!i!sin!have!og!var!hurEg!med!
et!kamera.
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En!anden!markant!fugl!i!området!er!en!ﬁskehejre!som!
oLe!er!på!jagt!i!vores!søer!og!nogle!gang!i!private!
ﬁskebassiner.!Den!kan!oLe!ses!ved!Skovsøen.
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Lad*os*holde*Digterparken*pæn*sammen*
Af#Jacob#Goltermann

Private*fællesveje**
I!Digterparken!har!vi!en!del!private!fællesveje.!
Generelt!er!alle!6!mMveje!(dem!med!SF!
belægning)!private!fællesveje.!Midler!El!
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!El!at!forhindre!skader,!og!derved!kan!
udgiLerne!El!meget!dyre!opretninger!holdes!
nede.!Riste!og!aﬂøb!på!private!fælles!veje,!frem!
El!kommunens!hovedledning,!er!en!del!af!de!
private!fællesveje.!!

Vejsyn*
Bestyrelsen!gennemfører!vejsyn!en!gang!om!året.!Vi!
går!rundt!på!samtlige!veje!og!ved!alle!parceller!og!ser!
på!følgende!!
1.! Grundejernes!vedligeholdelse!af!område!ud!for!
egen!parcel.!!
2.! De!enkelte!grundejeres!overholdelse!af!
reglerne!i!deklaraEonen.!!
3.! Den!generelle!Elstand!af!vejene.!!
Som!regel!går!bestyrelsen!rundt!to!og!to!og!det!giver!
normalt!anledning!El!mange!hyggelige!samtaler!med!
de!enkelte!grundejere.!Generelt!er!stemningen!god!og!
de!ﬂeste!grundejere!forstår!godt!de!hensEllinger!vi!
fremkommer!med.!Hvis!grundejerne!ikke!er!hjemme!
lægger!vi!en!seddel!i!postkassen,!akrydset!med!vores!
hensEllinger.!
Det!er!vigEgt!at!bemærke,!at!grundejerforeningens!
bestyrelse!ikke!er!myndighed!og!ikke!kan!udstede!
sankEoner!hvis!de!enkelte!grundejere!ikke!lever!op!El!
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!samEdig!kan!holde!fællesudgiLerne!nede.!
Vedlagte!graﬁk!viser!udviklingen!i!hensEllinger!El!de!

!
Den*enkelte*grundejers*
ansvar**
De!enkelte!grundejere!har!ansvar!for!at!
overholde!reglerne!i!lov!om!private!fællesveje.!
Ansvaret!er!yderligere!speciﬁceret!i!
Digterparkens!deklaraEon.!Overordnet!
gælder,!at!grundejerne!skal!sikre!
vedligeholdelse!og!forhindre!skader!ud!for!
egen!parcel.!
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Ny*legeplads!!
Af#Ane#Poulsen#
Generalforsamlingen!bevilgede!100.000!kr.!fra!
Beboerhusfonden!i!foråret!2014!El!at!etablere!en!
ny!”lille!legeplads”!El!de!helt!små!børn!i!
forbindelse!med!den!store!legeplads!i!den!sydlige!
ende!af!Skovsøen.!
Bestyrelsen!gik!straks!i!gang!med!at!ﬁnde!frem!El!
den!bedste!løsning!inden!for!den!givne!
økonomiske!ramme.!ELer!at!byggeElladelsen!fra!
kommunen!var!indhentet,!blev!arbejdet!sat!i!
gang!og!vi!håber!at!I,!som!vi,!er!glade!for!
resultatet.!
De!nye!legeredskaber!er!leveret!af!samme!ﬁrma!
som!har!leveret!resten!af!legepladsen.!På!den!
måde!sparer!vi!på!udgiLerne!El!vedligehold,!da!
det!kan!foretages!på!begge!dele!af!legepladsen!
samEdig.!De!nye!legeredskaber!er!olieret!og!vil!

Sommerfest*

Digterparkens!sommerfest!blev!
aPoldt!i!massivt!regnvejr.!Der!
blev!opsat!ekstra!telte!og!enkelte!
grundejere!trodsede!regnen!og!
grillede!pølser.!Børnene!
muntrede!sig!med!elasEkhop!
som!var!en!stor!succes.!
TradiEonen!tro!var!skydeteltet!
også!velbesøgt!og!der!blev!
konkurreret!om!at!scorer!ﬂest!
point.!Som!noget!nyt!havde!vi!en!
hip!hop!danser!som!underholdte!de!fremmødte.!!

!
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blive!olieret!igen!sammen!med!resten!af!
legepladsen!i!2015.!
Vi!håber!at!børn!såvel!som!voksne!vil!nyde,!at!alle!
legeredskaber!nu!er!samlet,!og!at!der!er!et!
særskilt!område!El!de!helt!små!børn!i!tæt!
Elknytning!El!den!”store”!legeplads.!

Fastelavn*
En!iskold!vind!fra!øst!blæste!ind!over!
sportspladsen,!da!Digterparkens!tradiEonelle!
fastelavns!tøndeslagning!fandt!sted.!Over!100!
deltagere,!her!af!mange!børn!festligt!udklædt,!
dannede!rammen!om!nogle!hyggelige!Emer.!
KreaEviteten!var!stor!og!blandt!vinderne!i!år!kan!
nævnes!"!rosinpakke",!"kosak"!og!en!"lille!blå!
bil".!ELer!kåringen!af!bedste!udklædte!var!det!Ed!
El!tøndeslagning!for!de!voksne!Som!noget!nyt!i!år!
var!der!en!kaﬀevogn!El!stede!med!varme!drikke!
og!i!følge!kaﬀemanden!blev!der!langet!over!150!
kopper!over!disken.!
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Udetræning*i*Digterparken*
Nu!har!du!chancen!for!at!træne!lige!
uden!for!din!hoveddør.!
Vi!bruger!naturen!og!Digterparkens!
faciliteter,!så!som!bordMbænke,!de!
store!digtersten!samt!de!nye!
ﬁtnessredskaber!som!ﬁtnesscenter.!
Jeg!hjælper!dig!gennem!god!og!
eﬀekEv!træning!på!ﬂere!forskellige!
hold.!Se!priser!og!træningsEder!på!
www.succeslivet.dk!!
Du!kan!kontakte!mig!på!
kontakt@succeslivet.dk!!

GENERALFORSAMLING

***************Sara*Wammen*
Jeg*har*Nd,*når*du*har*ondt!*

!

!

*Andreas*Buus*

!

!

!

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!en!Ed!online.!Hvis!der!ikke!er!
nogle!Eder!der!passer!dig,!kan!du!
kontakte!mig!på!telefon:!61!20!93!09!
eller!eMmail:!andreas@abfys.dk.!!
Jeg!Elbyder!også!massage,!hvis!der!
”bare”!er!behov!for!at!få!løsnet!op!for!
ømme!muskler.!

Ny#hjemmeside#
www.digterparken.dk#!
Her!på!sitet!kan!du!ﬁnde!
oplysninger!om!området,!lidt!
historie,!vedtægter!og!
generalforsamlingsMreferater,!
lidt!billeder,!samt!du!kan!
kontakte!bestyrelsen.!
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På Borupgård Amtsgymnasium.
Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19:30!
Se vedtægter og deklaration på:
www.digterparken.dk!
Referatet fra sidste års generalforsamling
findes på hjemmesiden under downloads
Referat generalforsamling 2014!

HUSK
Sankt Hans 23. juni 2015
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!
Sommerfest august 2015!
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!
!
Produceret af BALORAMA 2015!

