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Leder
Kære læser
Velkommen til dette nummer af grundejerforeningen Digterparkens eget blad. Der er nu gået
små 6 måneder siden sidste generalforsamling.
Det er tid, for en midtvejs opdatering fra bestyrelsen og lancering af en opdateret version
af hjemmesiden www.digterparken.dk
Efter jeg var blevet valgt som formand, meddelte jeg, at kommunikation ville være et af
de områder, hvor jeg ville prøve at gøre
en forskel.
Det har taget lidt tid at sætte sig ind i den forretnings orden, som bestyrelsen arbejder efter
og læse historik op i foreningens arkiver. Jeg
må konstatere at min forgænger Niels Georg
Kristensen har været meget systematisk med
registrering af fakta og hændelser, der er orden
i tingene.
Det har ligeledes været en fornøjelse at
komme ind i en bestyrelse hvor kompetente
medlemmer, har guidet mig ind i rutiner og
”sådan gør vi”.
Jeg har nærlæst vores Deklaration og mener
den trænger til en modernisering. Jeg ønsker
ikke her, at politisere over konkrete ændringer,
men alle der læser Deklarationen fra 1969, bør
kunne se, at afsnit om opførsel af ”sommerhuse til beboelse i sommer halv året” osv. ikke
har nogen berettigelse i 2005.
Jeg inviterer hermed til debat om en fornyelse.
Og hvor skal vi så debattere?
1.oktober har vi premiere på en ny version af
www.digterparken.dk Ikke prangende, ikke
kostbar, men med nye muligheder for at kommuniker sammen. Det er mit og bestyrelsens
håb, at mulighederne for at fremlægge forslag
og meninger i åbent forum, kan føre til en god
debat.
Fremtiden skal så afsløre om generalforsamlingen kan godkende inkomne forslag.

Når alt kommer til alt handler det jo om kommunikerer så godt at Digterparken bliver et
endnu bedre sted at bo, uanset om man er ung
eller ældre.
Med venlig hilsen
Teddy Gerberg
Formand

Et tilbageblik
Syv spændende år som formand for
Grundejerforeningen med en masse
gode oplevelser i og omkring Digterparken er gået, men hvor blev tiden
egentlig af, og hvad kom der ud af det?
Vedligeholdelse og udvikling af de
grønne områder er en af de vigtigste
forudsætninger for at opretholde
Digterparken som et attraktivt
kvarter, men det er også et af de
områder, der tynger budgettet. Med
generalforsamlingens samtykke er
det lykkedes få skabt en balance, der
sikrer, at området fremstår smukt og
velplejet året rundt. Naturlegepladsen,
der blev etableret ved en stor fælles
indsats, er det naturlige samlingspunkt
for mange af området børn, og det er
en fornøjelse at se dem boltre sig der
nede. Naturlegepladsen faldt da også
i så god jord i kommunens konkurrence om bedre friarealer, at vi løb
med en ﬂot præmie.
Vejvedligeholdelsen er til at overse,
da vejene er i relativ god stand, men
vintervejret og de gener, det kan
føre med sig, kan ind imellem kræve
sin mand. På den ene side er der
tilbagevendende diskussioner, når
budgettet på generalforsamlingen
skal vedtages, og på den anden ingen
ende på, hvilket serviceniveau i hvert
fald nogle grundejere forventer. Det
er gennem årene blevet til ikke så
få samtaler, hvor diplomatiets svære
kunst har måttet stå sin prøve, når
utilfredse grundejere har henvendt sig
med mere eller mindre relevant kritik
og krav.
Det at være med til at holde en vis
selvjustits i området, så de værdier,
der blev grundlangt med deklarationens bestemmelser om bebyggelse,
hegning og meget andet ved områdets udbygning, har også været et
væsentligt arbejdsområde. Det er
vigtigt at holde fast i og værne om
områdets åbne, grønne karakter, så
gennem årene er det blevet til en
del vejledninger til grundejere om
hvordan, der må bygges, hegnes, parkeres og meget andet.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger
har jo også været på dagsordenen, og
heldigvis kan vi glæde os over, at vi
ikke har fået lavet en masse hæslige
asfaltbump på vejene. At vi heller ikke
ﬁk lavet de foranstaltninger, som både
kunne bidrage til hastighedsdæmpning og forskønnelse af området er
måske mere beklageligt. Under alle
omstændigheder er det glædeligt, at

vi ﬁk sat fokus på problematikken, så
den debat, projekterne skabte, i sig
selv har virket hastighedsdæmpende.
Det er mit klare indtryk, at den har
ført til, at der køres ganske pænt og
hensynsfuldt i Digterparken.
Initiativet med etablering af Digternettet blev også bremset. Jeg er
overbevist om, at vi i en ikke særlig
fjern fremtid får behov for de faciliteter, der blev tilbudt, men om prisen
og teknologien var rigtig, kan kun
fremtiden vise.Vi må se, hvad vi til den
tid får for vores penge
Kommunikationen er også blevet forbedret gennem årene takket
være den nye teknologi. De årlige
bladudgivelse er blevet suppleret
med vores hjemmeside på www.
digterparken.dk, hvor der løbende
er informeret om stort og småt i
området.. Den første udgave, der med
stor entusiasme blev skabt af Kaj Andersen, er fortsat fundamentet i vores
hjemmeside.
Kaj var også forfatter til det jubilæumsskrift, der blev udgivet i
anledning af Grundejerforeninges 40
års jubilæum, og som på fornem vis
fortæller om tidens gang både her
og ude i den store den store verden.
Jubilæet blev selvfølgelig fejret med
en stor festmiddag på Baltoppen, hvor
borgmesteren overrakte et japansk
kirsebærtræ, der blev plantet på
hjørnet af Digterparken og Thøger
Larsens Alle til minde om dagen.
Arrangementerne omkring fastelavn
og Skt. Hans er selvfølgelig blevet
holdt i hævd og der er skabt en ny
tradition med den årlige sommerfest,
hvor hele Digterparken mødes til
byfest med underholdning, leg , snak
og en kølig fadøl.
Sidst men ikke mindst har formandshvervet givet mig en masse nye
relationer rundt om i Digterparken,
ikke mindst blandt nuværende og
tidligere bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil
godt benytte denne lejlighed til takke
alle for et godt og frugtbart samarbejde og ønske held og lykke med det
fremtidige arbejde. En velfungerende
bestyrelse, der gør en indsats for at
fastholde kvaliteterne i Digterparken,
er en forudsætning for at bevare
vores skønne område.
Af Niels Georg Kristensen

Digterparken oktober 2005

De ”grønne”
postkasser

Infostander
Vi har talt om i bestyrelsen at det kunne være
rart med en infostander, som vi kunne bruge
opslag af forskellig art vedrørende ting der
sker i digterparken.
Det har været svært at ﬁnde et ﬁrma der
sælger info-stander, så hvis der er nogle i
Digterparken der ved eller kender nogle der
sælger dem vil vi blive glade for, at hører fra jer.
Med venlig hilsen
Lisette Mørup Carlsson

Hvad undergrunden
gemmer ?

Af Teddy Gerberg

Der var 1, der var 2, der var 3 …
Hvilket formål har de grønne post skabe eller
bokse, som er opsat ved transformator huset
på Digterparken, ved krydset til Viggo Barfods
Alle og nu senest for enden af Kai Hoffmanns
Alle?
Post skabene er opsat for at gøre uddelingen
af breve og reklamer så effektiv som mulig og
for at sikre at beboerne så vidt muligt få deres
post tidligt på dagen.
Mængden af post der kan leveres på cykel, er
naturligvis begrænset af hvor meget der kan
være i cykel taskerne.
I de senere år er mængden af forsendelse
steget markant og ikke mindst postomdelte
reklamer fylder godt op på cyklen. Normalt
kører der 3 postbude på ruter i Digterparken, og for at disse bude ikke skal tilbage til
Ballerup Posthus, når cykeltaskerne er tomme,
køres dagens resterende post ud med bil.
Denne post anbringes i de grønne skabe vi ser
i vores område.

Af Teddy Gerberg

Den står sådan lidt malplaceret midt i det
smukke område ved Digtersøen. Mange
indbyggere i Digterparken er passeret forbi,
måske uden at bemærke den. Nærmere
bestemt står den ved siden af stien der fører
over broen mod Kælkebakken.
I året 1887 stod der på dette sted, en borerig
og arbejde sig ned i den lerede jord. Formålet
var at skaffe adgang til rent drikkevand. Ca. 14
meter nede, var der kontakt til grundvandet
og man fortsatte med at bore et rør ned, til
en dybde på 28 meter for at sikre det rigtige
tryk.Det er uvist i hvor mange år brønden
var i brug. Den er nu lukket men kontrol-

leres med jævne mellemrum af Københavns
Amt. Den praktiske kontrol udføres af
Hedeselskabet Miljø og Energi A/S.
”Vi gør det for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning, siger Anette Andersen
fra Hedeselskabet, ”i den forbindelse er
viden om eksisterende boringer og brøndes
tilstand, især vigtig, da brønde af dårlig kvalitet kan give forurening af grundvandet, f.eks.
ved direkte nedsivning af forurenet overflade
vand”, siger hun videre.
Seneste besigtigelse af brønden ved
Digtersøen blev gennemført i juni 2005, og
konklusionen var klokkeklar: Alt var i orden
og kvaliteten god.

Ifølge postbud ”Willy” som han vil kaldes,
er der klare regler, ”vi kan kun anbringe
adresserede breve i et aﬂåst skab, hvorimod
reklamer godt kan anbringes ved siden af
skabene” siger han og fortæller videre, at den
nyligt opsatte stander for enden af Kai Hoffmanns Alle, er en konsekvens af at ruterne er
lagt om i Digterparken.
Tidligere har placeringen af de grønne skabe,
skabt en livlig diskussion omkring om de
skænder området.
Det er en klar holdning fra bestyrelsen i
Digterparken, at placeringen af grønne post
skabe, skal ske i samarbejde med de nærmeste
grundejere, og at de allerede opsatte skabe
skal vedligeholdes så de fremtræder så pænt
og diskret som muligt.
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Dyreliv
Af Lisette Mørup Carlsson

Vi bor i et område med meget dyreliv, ikke
bare i luften men også i vandet. Der bliver
ﬁsket rigtig meget i alle vores søer og i år er
der blevet etableret en ny ﬁskebro nede ved
legepladsen. Der er allerede mange børn i området der har opdaget at ﬁskebroen er blevet
sat op og der står mange også mindre børn
med deres ﬁskenet og prøver lykken.
Vi har her fanget Simon, Lasse og Frederik
som har fanget en stor gedde den målte 84
cm og var en stor krabat med mange skarpe
tænder, den blev tilberedt og spist efter alle
kunstens regler.

NESA sætter turbo på kabellægningen
Af Pierre Riget

Året er 1999. Det er i starten af december
måned. Det er fredag og mange skulle til
julefrokost – undertegnede inklusiv. Mit ﬁrma
skulle mødes i Hillerød og som typisk mandevirksomhed vagte det skjult jubel at et hold
sygeplejesker havde valgt samme restaurant.
Nå, nu skal denne artikel ikke handle om min
julefrokost dette år, men mere om konsekvenserne af den store storm som netop
det år valgte at hærge landet – i øvrigt intet
at sammenligne med de orkaner som hvert år
rammer USA.
Stormen ramte som bekendt hårdt med
mange stormskader til følge, herunder
specielt væltet træer. Desværre har væltet
træer det med at tage andet med sig i faldet
og hvorfor ikke lige den strømledning som
forsyner et eller mange huse med strøm. Pling
– alt er mørkt. Nå det er jo meget hyggeligt,
vi ringer og fortæller Nesa om problemet
(lidt svært at komme igennem – men andre
har sikkert ligende problemer). Endelig kommer man igennem. Ja vi arbejder så hurtigt vi
kan lyder svaret. Frem med lysene, det er jo
egentligt meget hyggeligt.
Tiden går og 14 dage senere er man en af de
uheldige som stadig ikke har strøm – nu er
hyggen ligesom til at overskue.
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Her kommer så en lang og tung beskrivelse
af de problemer Nesa løber ind i. For kommunerne har jo aldrig penge og havde ikke
lige planlagt at skulle udskifte store områder
med ny belysning. Og kan det ikke vente.
Jovist kan vi vente. Nesa spørger næste kommune. Tilsidst ser Nesa et problem. Hvordan
skal vi overhovedet få fjernet alle luftledninger
når kommunerne bliver ved med at forhale
situationen. Nesa beslutter at gå i gang med
de kommuner som viser sig mest villige, og
prioriteres derfor højest. En undersøgelse
på Nesa’s hjemmeside viser desværre, at
Digterparken er det sidste område i Ballerup
(sammen med Egebjerg) som får fjernet vores
luftledninger.

Og det er netop hvad Nesa besluttede af
gøre. De fremrykkede planerne for nedgravning af kabler for at undgå problemer med
strømforsyningen ved storm. I dag 6 år efter
er de dog stadig ikke færdige. Lad os få lidt
fakts på bordet.

Og når vi nu er igang med at grave kabler ned,
hvorfor så ikke også lægge nogle ﬁberledninger, tænker den driftige direktør. Så tænkt, så
gjort. Nesa Fibernet bliver således et ”åbent”
net, hvor alle i princippet kan tilbyde ydelser
(TV, internet, IP-telefoni og lign.). Hvorvidt
det bliver en kommerciel succes, skal testes i
år, bl.a. i Herlev og Ledøje-Smørum. Og husk,
man skal selv betale for tilslutning til sit eget
hus. Hvis interessen er stor, kan jeg sagtens
forestille mig at vi skal se meget til gravemaskiner i Digterparken.

- Nesa manglede i 2002 at få kabellagt 3700
km kabler.
- Med udgangen af 2004 var 1000 km kabler
gravet ned.
- I 2003 blev den sidste 10kV luftledning
fjernet.
- Oprindelig skulle kabellægningen have taget
10 år fra 2002, Nu planlægges med at færdig-

Jeg håber med denne korte gennemgang, at
have afklaret hvad Nesa er igang med og hvad
deres nuværende tidsplan siger. Ønskes mere
information, har Nesa lavet en folder – Nesa
Aktuelt – som omhandler kabellægningen i
detajler. Den kan hentes på Nesa’s hjemmeside http://www.nesa.dk/kabellaegning.

HVORFOR HAR MAN IKKE
GRAVET KABLERNE NED?

Denne her ﬁsk har Simon fanget den målte
54 cm den var rigtig ﬂot og smagte godt.
Det er jo dejligt med så meget dyreliv og vi
syntes det kunne være sjovt hvis i også har
nogle billeder eller en god historie fra
Digterparken som vi kunne bruge til
hjemmesiden eller Digterbladet.

gøre arbejdet i 2009.
Når man skal grave luftledninger ned
kommer næste spørgsmål – hvad gør vi
med belysningen i masterne. Det er i princippet kommunerne som er ansvarlige for
belysning, men når man nu skal grave hvorfor
så ikke også sætte ny og moderne belysning
op. Smart tænkt af Nesa. Men som folkevisen
lyder – hvem skal nu betale?
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Sankt Hans 2005

vi en praktfuld klar og næsten skyfri aften.
Dette kunne også aﬂæses på antallet af fremmødte i år.
Aktivitetsudvalget havde traditionen tro hyret musikgruppen fra de sidste par år. De gør
et vældigt godt job og vi er meget tilfredse
med deres indsats. I år lykkedes det også at
få genoptaget vores gamle tradition med at
gå en tur rundt om Digtersøen – meget ﬂot.
Foruden at få mulighed for at hilse på naboer
og bekendte, har vi fået lavet en heksekonkurrence. Den var blevet en stor succes
i år, idet der komme rigtig mange ﬂotte og
gode hekse fra beboerne. De 3 bedste blev
hyllet og tildelt præmier lige inden vi satte
ild til bålet.Vi skal takke alle som ønsker at
deltage i heksekonkurrencen. Den skal nok
komme igen næste år.
Tilbage var nu blot at nyde bålet til en kold
øl eller vand.
Vel mødt igen næste år.

Sommerfest
Fastelavn 2005

Der har igennem mange år været afhold
Sankt Hans fest ved bålpladsen. Der har
ligeledes været forsøgt at tilføre arrangementet forskellige nye muligheder. Vi – bestyrelsen – synes, vi efterhånden har fundet
et passende niveau for arrangementet både
hvad angår musik og tilbud til grundejerne.

Årets første traditionelle aktivitet i Digterparken, er den årlige tøndeslagning i forbindelse
med Fastelavn. Fastelavnsfesten er igennem de
sidste 10 år blevet mere og mere besøgt, i takt
med at der ﬂytter ﬂere og ﬂere børnefamilier
til området. Indkøbet af fastelavnsboller
nærmere sig således 300, hvilket må betragtes
som en meget stor tilslutningsgrad.

Sankt Hans er ikke noget uden et stort
bål! Desværre har det igennem de sidste
4-5 år vist sig svært at deﬁnere hvad stort
betyder. Bestyrelsen har derfor de sidste
par år måtte stoppe tilførslen af haveaffald,
når vi har vurderet at bålet bliver rigeligt
stort. Størrelsen skal især vurderes ud fra
hvor længe det brænder.Vi vurderer, at bålet
maksimalt må efterbrænde i ca. 1 døgns tid
(vi har været oppe på 4-5 dage).
Vi skal derfor på det kraftigste anmode alle
grundejere til at overholde et evt. stop for
tilførsel af affald. Ligeledes skal vi anmode
om ikke at lægge affald tidligere end 14 dage
før Sankt Hans. Dette er mest af hensyn
til evt. dyrevildt som anvender affaldet til
gemmested. Såfremt disse enkle regler ikke
bliver overholdt, vil vi i bestyrelsen tage
de nødvendige forholdsregler, f.eks. helt at
stoppe muligheden for at komme af med
haveaffald. Tænk over, vi ofte har måtte bruge
ﬂere penge på at komme af med resterne fra
bålet, end det ville koste at købe et bål!
Når vi så har fået samlet bålet er der blot
tilbage at håbe på godt vejr. De sidste år har
vejret været meget dårligt, men i år havde

Som sædvanlig har aktivitetsudvalget sørget for
at indkøbe tønder af forskellig art og kvalitet.
Vi håber dermed at alle få en fornøjelig time
med at slå tønder ned. Efter tøndeslagningen uddeles boller, kakao og lign til alle børn.
De voksne kan for et mindre beløb købe en
gammel dansk, og derved holde frosten lidt på
afstand.
Festen afsluttes med at vi kårer 8 kattekonger
og dronninger samt får uddelt præmier for
bedste udklædninger. Det sidste kræver hvert
år stort besvær for dommerne, idet børnene
efterhånden er blevet meget fantasifulde.Vi skal
derfor takke de frivillige dommere for deres
indsats.
Sommer, solskin og en temperatur pænt over
20 grader, var rammerne omkring den årlige
sommerfest i Digterparken. Et meget ﬂot
arrangement, hvor både underholdning ”tyre
rodeo”, heste og ikke mindst omvendt elastik
spring, bidrog til stor succes. Mange børn og
voksne ﬁk en dejlig søndag eftermiddag i godt
selskab. Sommerfesten er blevet en ﬂot tradition, der planlægges gennemført igen i 2006.

Vi går fortiden med tanker om at gøre lidt
mere for de voksne, evt. i form af en separat
udklædningskonkurrence. Så vi håber alle sætter afsætter tid i kalenderen til næste fastelavsfest.
Vel mødt til næste år.
Aktivitetsudvalget.

5

Digterparken oktober 2005

De grønne områder

Fuldstændigt
vanvittigt

Af Kjeld Neumann

I de grønne områder er der konstant,
afhængigt af årets gang, arbejde, der skal
udføres: Græsarealerne skal slås. Hvor ofte
afhænger aldeles af vejrliget og til dels også
af, om der er tale om græsarealer, hvor der
enten ønskes en ”plæne” karakter eller mere
”natur” indtryk - der ikke kræver den samme
intensive pleje. En tæt plæne er pæn – blot
ikke på stierne. Kanterne må derfor afskæres
og sti arealerne også luges og rives afhængigt
af græs væksten.

Af Teddy Gerberg

Skolestien som forbinder Digterparken med
Egebjerg Skolen, er et af de aktiver, som er
med til at gøre vores kvarter attraktivt. En
sikker skolevej uden traﬁk, hvor ungerne kan
cykle sikkert.
Det er der desværre nogen der ikke har
forstået. Tunede knallerter og scootere, er i
hænderne på helt unge knægte en livsfarlig
cocktail. Med hastigheder omkring 70-80 km/t.,
er cykelstien omdannet til en racerbane, hvor
et sammenstød med et barn på cykel kan være
fatalt. Det hører ingen steder hjemme. Det er
forbudt at køre knallert eller scooter på Skole
stien. Der er opstillet forbudsskilte i begge
ender af stien, og nogen bør forklare disse
unge mennesker, at de skal respekteres

søen efterhånden groet til og stoppet af træer
og store rødder. De store regnmængder her
i sommer afslørede nødvendigheden af dette
tiltag.
Tilsvarende gælder arealerne omkring Skovsøen. Kanalerne fra LHA er blevet gravet fri
af generende træ tilvækst og den nødvendige udtynding har igen givet udsigt til søen
fra stiarealerne.

I år er arealet omkring Kælkebakken blevet
renoveret. De omkringliggende træarealer
er blevet udtyndet af ﬂere årsager. Dels var
tilvæksten generelt blevet generende og
hindrede udsigten til Digtersøen, dels har
børnene nu fået langt bedre kælkemuligheder,
og der er forsøgsvis lavet ﬂere ”hop”, som
børnene kan få glæde af – naturligvis helt
afhængigt af, at der overhovedet falder sne i
de nødvendige ”kælkemængder”.

Ny bro
Skovsøen er også blevet beriget med en ny
ﬁskebro anlagt ved ”den store legeplads”.
Den er næppe synlig ved kørsel på vejen,
men giver forhåbentlig en mulighed for dels at
nyde ænderne på tæt hold og dels måske give
næring til håbet om at fange en stor gedde !
Den lille legeplads (ved tennis banen) er
blevet delvis renoveret og appellerer især
til småbørn. De lidt større børn kan bruge
den store legeplads. Alle aldre kan dyste på
petanque banen.

Det skal nævnes, at renoveringen var nødvendig af mange årsager og ikke kun få at give
poderne bedre kælkemuligheder, - bl.a. var
tilløbet fra VBA stoppet og den fri passage til

Bestyrelsen håber, at mange vil lægge turen
omkring Kanalsøen, hvor den store gamle eg
ved søbredden nu igen ligger frit tilgængelig
og med græsplæne omkring.

Hunden er ikke alle menneskers bedste ven

Træer på
alléerne?
Af Kjeld Neumann

Var det ikke på tide, at vi ﬁk plantet træer
på de veje, som vi kalder alléer? Vi har nu i
mere end 40 år levet med den lille forglemmelse, at vore 10 m veje aldeles savnede, de
for en allé, så nødvendige træer.

Af Teddy Gerberg

I hvert fald ikke, når hundens naturlige efterladenskaber sidder godt og grundigt fast i vandrestøvlens tykke sål. Digterparkens grønne områder indbyder til gåture, når hunden skal
luftes. Det er helt forståeligt og bl.a derfor, er der ﬂere steder opstillet affaldskurve, hvor den
medbragte Høm Høm- pose kan droppes.

6

Husk det nu!

Jeg har ikke kendskab til alléer, hvorom man
kunne sige, at de nu også var pænere uden
træer! Nu forestiller jeg mig ikke, at vi skal
plante kastanjer eller andre høje træarter,
der kan medføre gener, men træarter, der
blive 3-5 meter høje. Måske skal der bare
være nogle få, der antyder, at man beﬁnder
sig på en allé? Mulighederne er mange !

Digterparken oktober 2005

Kæmpe-bjørneklo
i Digterparken
Af Kjeld Neumann

Renter

Tilskud

Snerydning m.v.

Møder og
forsamlinger

Sociale
arrangementer

Honorarer
Grønne områder
Øvrige

Overskud

Digterparkens økonomi
Af Jens Bredo

Af ﬁgurerne fremgår hvorfra Grundejerforeningens indtægter kommer,
og hvad indtægterne i hovedtræk blev anvendt til i 2004. Foreningens
formue udgjorde pr. 31. december 2004 kr. 775.000, hvilket skal ses i
sammenhæng med, at foreningen har vedligeholdelsespligten på samtlige
6 meter-veje (SF-sten) i hele Digterparken. Der henvises i øvrigt til det
tidligere fremsendte regnskab.
Herudover har Beboerhusfonden en formue pr. 31. december 2004
på kr. 1.327.000. Formuen kan alene anvendes til fællesanliggender og
kræver forudgående tilladelse fra Ballerup Kommune. Det løbende afkast af formuen kan anvendes til fællesanliggender men ikke daglig drift.
Afkastet er gennem de seneste år blandt andet brugt til etablering legeplads, ligesom den årlige sommerfest ﬁnansieres af beboerhusfonden.

Smuk, men farlig
er overskriften på en folder
udgivet af Hovedstadens Vandsamarbejde, der giver informationer om bjørneklo og gode
råd om bekæmpelse af den. Som
det fremgår af fakta boksen , og
som enhver kan konstatere ved
at færdes i den omkringliggende
natur, spreder den sig, i store,
høje bestande, der fortrænger
al anden vegetation og skaber
risiko for skader på mennesker.
På grund af plantens store evne
til at sprede sig skal den bekæmpes, i et samarbejde mellem den
enkelte grundejer, foreninger og
offentlige myndigheder
Fakta
Kæmpe-bjørneklo danner tætte
3-4 meter høje bevoksninger, der
fortrænger al anden vegetation.
Den dør, når den har sat frø, normalt efter 2 år. En stor plante
kan afsætte ca. 50.000 frø, der
ydermere kan overleve i jorden
i 10 år og stadig bevare deres
spireevne.
Derfor skal en etableret bestand
bekæmpes 2-3 gange i løbet af
sommerhalvåret i 7-10 år uden
afbrydelser for at være effektiv.

Pas på !!!
Plantesaften er giftig for
mennesker. Undgå hudkontakt med planterne.
At røre ved kæmpe-bjørneklo
kan give varige skader i form af
hududslæt. Brug handsker og
dækkende (vandtæt) tøj – pas
også på ansigtet. Udslettet opstår,
fordi planten indeholder saft, der
bliver giftig, når solen skinner på
den berørte hud. I direkte sollys
udvikles der væskefyldte blærer,
der kan forårsage vedvarende
udslæt. Det er derfor sikrest at
bekæmpe bjørneklo, når det er
overskyet.
Undgå at bruge buskrydder med
snøre, da denne kan hvirvle en
tåge op af giftig plantesaft.
Som det ses, er kæmpe-bjørnekloen en både sejlivet og særdeles
farlig plante, som børnene bør
lære at respektere.

Bekæmpelsesmetoder
Husk handsker og undgå
hudkontakt med planten !

Ukrudt
og
beskæring
Af Henning Petersen

En af de ting som kendetegner Digterparken, er at det er et frodigt
område med ﬂere søer og mange grønne områder. Disse ting går igen i
haverne, hvor der også er frodigt og grønt. I Digterparken ser vi gerne
at grundejerne lever op til kommunens regulativer for vedligeholdelse
og fjernelse af ukrudt. Det er den enkelte grundejer, der har pligt til at
stå for vedligeholdelsen af dette. Det kan lyde som en sur pligt, men
det giver dig både mulighed for gratis motion og du kan få hilst på sin
nabo eller andre forbipasserende, og dermed muligvis også inspirere
andre til at få fjernet deres ukrudt.
I Ballerup Kommune ligger der regulativer, der beskriver hvilke forpligtelser du har som grundejer.
De siger kort, at de private fællesveje og -stier og fortovene langs kommunevejene skal renholdes af de grundejere, hvis ejendom grænser op
til dem.I bestyrelsen har vi vejsyn cirka en gang om året.Ved seneste
vejsyn ﬁk 41 grundejere påtaler for manglende ukrudtsbekæmpelse, og
51 ﬁk påtaler om manglende beskæring.
Det mener vi i bestyrelsen er for stort et antal og håber dette er
væsentligt lavere ved næste vejsyn, der fortages i løbet af denne måned.

Det skal naturligvis med, at rigtig mange grundejere gør en rigtig stor
indsats for at leve op til forpligtelserne om beskæring og fjernelse af
ukrudt, men det er jo lidt træls, at det er de samme personer som ikke
bringer tingene på plads.
De veje som er mest befærdede er jo også de veje som alle lægger
mest mærke til og som er vort ansigt udadtil.
Dine pligter som grundejer om beskæring af din hæk er beskrevet i
deklarationen for Digterparken §7.f der siger:
Købere og fremtidige ejere af parcellerne er pligtige at anbringe og
vedligeholde et forsvarligt hegn om parcellerne efter hegnslovens
bestemmelser.
Mod vej må kun opsættes levende hegn (jfr. herved punkt i nedenfor),
som skal plantes mindst 30 cm. bag vejgrænsen og i øvrigt så langt
tilbage fra denne, at hegnet ingensinde kan vokse ud over vejarealet.
Kom gerne med dit synspunkt omkring beskæring og ukrudt på www.
digterparken.dk.
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Grundejerforeningen

Digterparken
Bestyrelsen
Formand
Teddy Gerberg
Kai Hoffmanns Alle 9
Tlf. 4464 9933

Bestyrelsesmedlem
Pierre Riget
Ludvig Holstein Alle 71
Tlf. 4465 3773

Kasserer
Jens Bredo
Viggo Barfoeds Alle 46
Tlf. 4464 4180

Bestyrelsesmedlem
Lisette Mørup Carlsson
Digterparken 10 A
Bestyrelsesmedlem
Helle Strandskov
Knudsminde Alle 10
Tlf. 4468 0706
Bestyrelsesmedlem
Kjeld Neumann
Viggo Barfoeds Alle 85
Tlf. 4497 9982
Bestyrelsesmedlem
Henning Petersen
Viggo Barfoeds Alle 73
Tlf: 4468 5164

Den nye hjemmeside / Nye muligheder

www.digterparken.dk har fået nyt design,
og bliver lanceret d. 10.oktober 2005.
Der vil I den forbindelse også være en række
nye funktioner på hjemmesiden.
Forum
Et debatforum for brugere på digterparken.dk
tillader medlemmerne at kommunikere med
hinanden via hjemmesiden. De unge kan
f. eks have deres egne tavler hvor de
planlægger fester o. lign.
Funktionerne I debatforummet er mange. Man
kan tilføje sit eget proﬁlbillede som bliver vist
når man skriver et indlæg I forummet. Man
kan se statistikker, søge på andre medlem-

mer, skrive personlige beskeder som ikke er
tilgængelige for andre og meget mere.
Nyhedsmodul
Som noget nyt bliver det muligt på digerparken.dk at skrive nyheder direkte på hjemmesiden fra Internettet. Denne funktion kommer
I første omgang kun til at være tilgængelig for
bestyrelsen.
Når en nyhed kommer på hjemmesiden, bliver
der mulighed for at kunne kommentere nyheden på hjemmesiden.
Billedgalleri
Billedgalleriet på hjemmesiden vil fungere

som mapper på en computer. Der vil være en
offentlig mappe hvor man kan uploade billeder
til, f. eks hvis du har en bil til salg I forummet.
Andre mapper styrer bestyrelsen som f. eks
billeder fra Sankt Hans festen 2005 osv.
Det er hensigten at inddrage interesserede
”lokalredaktører” blandt Digterparkens
beboere, som på sigt kan supplere bestyrelsesmedlemmerne. På den måde, vil vi skabe en
dynamisk hjemmeside, der bliver opdateret så
ofte som muligt.
Fra bestyrelsens side håber vi, at www.digterparken.dk vil blive et naturligt sted for dialog
omkring fælles forhold.

