
 

 

  

Læs:  
 Om naboskab mellem 

trolde og mennesker 
 Hvordan du kan hjælpe 

med at holde vores 
område skønt 

Læs om: alle årets fester og 
traditioner 
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Sankt Hans aften 2018 i Digterparken 
vil blive husket! 
Det var ikke en helt almindeligt Sankt Hans aften lørdag den 23. juni 2018. 
Hele Danmark havde været badet i sol og varme i de foregående 3-4 uger, og 

med minimalt regn havde myndighederne ingen anden mulighed end at 

udstede et afbrændingsforbud. På landsplan var der 52 kommuner, hvor der 

var helt eller delvist afbrændingsforbud. 

Forbuddet omfattende faktisk også bål, der var placeret i søer og havne, 

ligesom det var forbudt at bruge fyrværkeri. I det hele taget opfordrede 

myndighederne kraftigt til, at man ikke engang samlede træ og haveaffald 

sammen til et bål, da det udgjorde en brandrisiko.  

Bestyrelsen var lidt i vildrede. Skulle man aflyse eller afholde som vanligt? 

Løsning blev at fastholde. Selvom der manglede flammer, så var der levende 

musik, øl, vand, båltale, is, slik og heksekonkurrence. 
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Husk at brug Digterparken.dk  
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. På 

www.digterparken.dk findes der 

masser af information og billede 

fra vores skønne område. 

 

Årets gang i Digterparken 
Vi har det sidste år oplevet at 

Digterparken er blevet gravet op. 

Første skulle vi have nye lygtepæle 

og dernæst rykker fibernettet ind, 

og sammen vil det forhåbentligt 

være med til at gøre vores område 

endnu mere attraktivt.  

Gigabit er ikke helt færdige med at 

grave i området, og der er kommet 

en del efter tilmeldinger, så vi må 

have lidt tålmodighed. Hvis nogen 

oplever at renoveringen efter grave 

arbejdet ikke er helt 

tilfredsstillende så kontakt 

bestyrelsens vejansvarlig – info 

finde på hjemmesiden, så vil vi 

lave en samlet tilbagemelding. 

C. Th. Sørensen - Digterparkens 
skaber 
Digterparken er udstykket af jord, som 

har hørt under gårdene Knudsminde, 

Dommergaarden og Borupgård. 

Udstykningsprojektet blev godkendt i 

1960. 

Professor ved kunstakademiet, 

landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, kom 

med helt nye tanker vedrørende 

boligområdet, idet han som den første 

foreslog lukkede boligveje med 
vendepladser og facadeløse 

tilkørselsveje. 

April 2019 

Vel mødt til Skt. Hans i 
Digterparken  
23. juni 2019 

Det var ikke et kæmpe tilløbsstykke som 

det har været de foregående år, men 

arrangementet var godt besøgt og de 

fremmødte hyggede sig på trods af de 
manglende bål. Og alle fremmødte kan nu 

også prale af at have deltaget det år, hvor 

Digterparken var SÅ tør, at der intet bål var 

til Sankt Hans. 

Planerne vakte dengang stor opsigt og blev gengivet i alle større dagblade 

og fagtidsskrifter. 

C. Th. Sørensen var sin tids førende danske landskabsarkitekt og regnes i 

dag, blandt verdens mest fremtrædende, inden for området. Han fornyede 

havekunsten ved at lade sig inspirere af den moderne billedkunst samtidig 

med, at han mere end nogen anden rettede sit fags opmærksomhed mod den 

sociale virkelighed. 

 

http://www.digterparken.dk/
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BorgerTip - Kan bruges til alle fejl og mangler i det 
offentlige rum 

 
 

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. F.eks. alle asfaltveje og 

fortove, lygtepæle, elforsyning, skilte, og 

vandforsyning. Der kan både være tale om 

akutte skader og driftsforstyrrelser, f.eks. på 

gadelys, eller blot manglende 

vedligeholdelse og rengøring, f.eks. 

snerydning, fejning eller fjernelse af graffiti. 

Det kan også dreje sig om manglende lys i 

lygtepælene. 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. Det smarte er, at 

man som borger ikke skal bekymre sig om 

hvem der har driftansvaret, men at app’en 

sørger for at sende registreringen det rigtige 

sted hen (f.eks. Ørsted, SEAS-NVE, e.l.)  

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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Det sker oftere og oftere at medlemmer af Digterparkens grundejerforeningsbestyrelse bliver kontaktet af 

grundejere omkring parkering af biler i vores område. Lad det være slået fast med det samme, at 

grundejerforeningens bestyrelse på ingen måde er myndighed på området og derfor hverken kan gøre fra 

eller til formelt. Men derfor vil vi alligevel gerne bringe dette emne op i vores blad og gøre alle 

opmærksomme på, hvilke udfordringer uhensigtsmæssigt parkerede biler giver i området, og hvordan vi alle 

kan gøre det lidt bedre ved at hjælpe hinanden. 

I Digterparken har vi både kommunale veje (alle veje med asfalt) og private fællesveje (dem med SF-sten). 

Fælles for alle vejene er, at det er færdselslovens §28 samt den kommunale politivedtægt, der foreskriver 

hvorledes biler må parkeres. Og det er politiet der er myndighed på området. 

I grundejerforeningens deklaration, som er det tætteste vi kommer på nogle retningslinjer, står endvidere 

følgende:  

§7 Almindelige bestemmelser 

C. Der kan kun anlægges 1 overkørsel til hver parcel. På hver parcel skal endvidere anlægges mindst 1 

parkeringsplads i forbindelse med overkørsel til parcellen. Parkering uden for parkeringspladserne af ikke 

personautomobiler, bortset fra den parkering, der er absolut nødvendig til af - og pålæsning, er forbudt. 

Bestyrelsen ved godt at gæster og besøgende ikke kan forventes at kunne holde inde på grundene og oplagt 

må parkere på vejene. Ligeledes er bestyrelsen opmærksom på at flere grundejere har mere end en bil og at 

det på mange grunde simpelthen ikke er muligt at etablere flere parkeringspladsen. Alligevel vil vi henstille 

til at alle grundejere så vidt muligt sørger for, at det er muligt at parkere alle egne biler tilhørende 

grundejerne inde på grundene. 

Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer alle grundejere til at tale med hinanden og finde pragmatiske 

løsninger. Dvs., hvis du eller dine gæster har et behov for at parkere en bil på vejene, så tag kontakt til dine 

naboer og forhør dig hvorledes dette kan gøres med så lidt gene som muligt.  

Biler og parkering i Digterparken 

Hvad er dit navn? Mit er Fastelavn …. 
Traditionen tro blev der afholdt fastelavn for Digterparkens 

børn og voksne i februar 2018 ved boldbanen.  De glade 

deltagere trodsede kulden og mødte op i flotte og festlige 

udklædninger for at slå katten af tønden og hygge.  I lighed 

med tidligere år blev der budt på kaffe, the og varm chokolade 

fra Kalles kaffevogn, og der var købt dejlige fastelavnsboller til 

alle.  Som noget nyt var der mulighed for at stå lidt i læ og 

nyde kaffe mv. under grundejerforeningens nyindkøbte 

pavilloner. 

Der blev delt præmier ud til bedst udklædte, og naturligvis også 

til alle kattekonger og –dronninger.  Blandt de vindende var 

bl.a. "Elvis", en ridder, en Smølf, en bager, en indianer, en der 

var klædt ud som en gave, en robot, et juletræ, en rød drage og 

en der kom udklædt som en"sæk med tomme flasker".  En 

dejlig dag, hvor det som altid var en glæde at se de mange 

fantasifulde udklædninger og glade naboer. 

 

Husk at i vi ses igen til Fastelavn  
23. februar 2020 
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”Så tænk over hvor du parkerer din bil!” 

Så vis hensyn: 

Renovation. Vi får jævnligt hentet renovation og storskrald. Hvis personbiler 

holder uhensigtsmæssigt på de små veje, vil det ikke være muligt for de store 

lastbiler at komme frem til alle skraldebøtter. Det betyder, at ikke alle 

grundejere får hentet renovation.   

Brand og anden udrykning. Det skal være muligt for brandvæsenet samt 

anden livsvigtig udrykning, f.eks. ambulancer, at komme frem til alle adresser. 

Det vil virkelig være en katastrofe og muligvis med tab af menneskeliv, hvis 

dette ved en uheldig ulykke ikke vil være muligt. 

Snerydning. Om vinteren har vi snerydning fra kommunen på kommunale 

veje og bekoster selv snerydning på de private fællesveje. Vi har nogle gange 

oplevet, at snerydning ikke har være muligt p. g. a. uhensigtsmæssigt parkerede 

biler. Tænk specielt over ikke at holde på fortovet på de store veje. Vi vil gerne 

have ryddet fortovene – og det er ikke muligt hvis der holder en bil halvt oppe 

på fortovet, for så kan snerydningskøretøjet ikke komme forbi. 

Vendepladser. Et særligt forhold gør sig gældende på vendepladserne. Disse 

er, som navnet antyder, tiltænkt til at vende på. Dog ser vi at flere vendepladser 

mere bliver brugt som permanente parkeringspladser. Det er ikke meningen, og 

specielt på de lange stikveje er det temmelig uhensigtsmæssigt. 

 

Tænk over hvor du parkerer din bil og tal med dine naboer. 

 

Rundt i digterparken, findes der fire søer; Skovsøen, Troldesøen, Digtersøen og Kanalsøen. 

Søerne er det, geologerne kalder dødishuller, altså huller, der er dannet under afslutningen af sidste istid. Da isen 

trak sig tilbage, blev der efterladt store isklumper, mere eller mindre dækket af moræneaflejringer, og hvor de 

har ligget, er søerne opstået. 

Skovsøen er den første sø, man møder når man kører ind i området, og umiddelbart nord for Skovsøen lå i 

fordums tid en Troldeskov. Sagnene fortæller at troldene og menneskene her på egnen levede fredeligt side om 

side i mange, mange år. Men under en vandring på en af de mørke stier gennem Troldeskoven hændte det 

engang, at to tåbelige småpiger fra Sønder Omme i Jylland udtrykte tvivl om, om der overhovedet eksisterede 

trolde. Til alt uheld hørte overtrolden dette, og han blev så rasende, at han fik de andre trolde til at hjælpe sig, og 

i løbet af kort tid havde de trukket det meste af Troldeskoven helt ned i et hul i jorden, og hullet fyldtes med 

vand. Hvor Troldeskoven engang lå, ligger altså nu Troldesøen. 

Udover at søerne bærer på sagn som denne og den rekreative værdi, har de også et praktisk formål, idet de 

fungerer som regnvandsbassiner. Udlad derfor at hælde olie og kemikalier i rendestensbrønde o. lign. Det kan 

give forurening i søerne – og måske, nok engang vække troldenes vrede. 

Fra istid til nutiden – En fortælling om Troldesøen, om 
naboskab mellem trolde og mennesker 
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2. oktober 2017  

Oprettelse af 
Borgertip 

2 

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

Ny vejbelysning – endelig 

 I efteråret 2018 lykkedes det endelig Ballerup kommune at komme i mål med etablering af ny vejbelysning 

i Digterparken. Projektet blev forsinket næsten et år, da det hurtigt viste sig at ledningerne var i så dårlig 

stand, at de måtte udskiftes i stort set hele området. 

Men samtidig gav det mulighed for det, der kaldes samgravning. Ballerup kommune inviterede fibernet-

leverandører til at deltage i projektet og dermed få mulighed for at kunne levere fibernet til Digterparken 

efter projektets afslutning. Bestyrelsen blev bedt om, på meget kort tid, at skaffe dokumentation for, hvor 

mange grundejere der potentielt ville være interesserede i at tilmelde sig fibernet-leverancen. Og der var 

nærmest kø ved postkasserne hos de to bestyrelsesmedlemmer, tilbagemeldingerne kunne afleveres hos. Vi 

var meget overvældede over tilbagesvarene, og vi kunne på ca. 14 dage aflevere et meget overbevisende 

materiale til kommunen. Firmaet Gigabit valgte på den baggrund at gå med i samgravning med kommunen. 

I det sene efterår 2018 blev de sidste veje endelig bekræftet færdige efter etablering af den nye 

vejbelysning. Firmaet Gigabit er herefter gået i gang med etablering af fibernet, så vi oplever alle nu (igen) 

gravearbejder i området. Tidshorisonten for færdiggørelse af Gigabits arbejder er p.t. ikke kendt, men det 

forventes afsluttet i 2019. 

I forbindelse med den nye vejbelysning langs Digterparken fjernede kommunens entreprenør nogle 

strømføringer, som er blevet etableret for rigtig mange år siden, og som muligvis ikke var lovlige. Disse 

strømføringer gav mulighed for strøm til Sommerfesten, til Skt Hans og til juletræet på hjørnet af Ludvig 

Holsteins Alle og Digterparken. Samtidig forsvandt strømmen til Poesiens Blå Blomst. Da vi blev 

opmærksomme på den manglende strøm, tog bestyrelsen straks kontakt til kommunen. Heldigvis var 

kommunen meget hjælpsomme med etablering af midlertidig strømføring til juletræet, og efter et par dage 

med en meget uheldig føring over Ludvig Holsteins Alle, fik vi ændret løsningen til den midlertidige 

luftledning, der har prydet ved juletræet i december og januar. Kommunen har betalt strømmen, for julen 

måtte jo reddes, var vi enige om. 

Kommunen er nu i gang med udarbejdelse af plan for genetablering af strømføring til Poesiens Blå Blomst, 
da dette kunstværk er kommunens. Bestyrelsen afklarer muligheden for etablering af strømføring til 
udtagene i de grønne områder, så vi fortsat kan afholde Skt Hans og Sommerfest på traditionel vis. 

Nye Bænke 
Efter at vi i flere år har gået og talt om, at nu var 
vores bænke helt slidt op og vi måtte finde nogle 

nye der både passede i området og var lavet af noget 
træ der kunne holde i mange år, fik vi lavet nogle 
nye, som er blevet sat fast i jorden med beton for at 
de skulle blive hvor de er. De nye bænke har fået 

fræset ordet Digterparken ind på ryglænet. 
 
Bestyrelsen synes det har været med til at forskønne 
området og håber de bliver til glæde for alle der har 

lyst til et hvil - eller bare til at sidde og nyde vores 
dejlige område. 



  

Juletræstænding 

17. november 2019 
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Julestemning blandt 
glade naboer 
Søndag den 25. november 2018 

samledes tæt ved 200 af Digterparkens 

glade beboere til juletræstænding ved 

det store juletræ. Både børn og voksne 

var mødt frem for at nyde gløgg, kakao 

samt juleslik og –kager, og se juletræet 

blive tændt til tonerne af julemusik.  

Både før, under og efter 

juletræstændingen, der skete ved samlet 

nedtælling og klapsalver, var der 

hyggeligt samvær med diverse naboer.  

Et dejligt arrangement, der får stigende 

positive tilkendegivelser, og som 

udgangspunkt er kommet for at blive.  

Hvis der fremover er samme positive 

stemning og tilslutning, kan vi jo håbe 

på, at julemanden kommer forbi og 

hilser på. 

 

En Sommerfest med slag i 
Sommeren 2018 vil vi nok sent glemme… Græsset var gult, søerne 

var (næsten) tomme og mange kæmpede for at holde de vigtigste have 

planter i live. 

Heldigvis kom Digterparken helskindede igennem, og august bød på 

grønt græs igen, og lige i tide til vores årlige sommerfest. 

Arrangementet var vel besøgt af små som store, der kom for at være 

en del af det dejlige fællesskab vi har her i Digterparken. 

Pølser blev grillet, ”vand” blev drukket og nogle børn gik hjem med 

nyfundet guld fra børne loppemarkedet. 

Men især en ting hold gang i stemningen - ”wipe-out” forlystelsen 

prøvede ihærdigt at få alle ned med nakken, men det tog ikke modet 

fra hverken børn eller voksne, som hoppede og dukkede i timevis. 

Der er bestemt ingen tvivl om, at ”wipe-out” forlystelsen vender 

tilbage. 

Vi takker alle som mødte op og gjorde dagen speciel, og vi håber at 

endnu flere vil være med næste år. 

 Svanens død - Svanepælens 
endeligt 

 Svanepælen blev opstillet i sommeren 

1997 ved bænken syd for Digtersøen. 

Skulpturen var udført af den tyske 

kunstner Wolfgang Ellermann fra 

Ballerup Billed- og Kunstskole. 

Men ak - intet varer evigt. Og Svanepælen 

led desværre døden denne sommer på 

grund af tidens tand. Træet var rådnet, og 

pælen knækkede og blev herefter fjernet. 

I det digt, der fulgte med Svanepælen, har 

kunstneren endda forudset pælens endeligt 

i de sidste linjer: 

Den grimme ælling slynger sig til svanen 

og dukker op på plænen 

som skruet op fra jordens skød 

og ak, så skøn 

indtil sin død!  

Selv om Svanepælen ikke gjorde meget 

væsen af sig, mens den prydede vores 

område, vil den dog blive savnet. 

Sommerfest 

18. august 2019 



 

Generalforsamling 2019 & Borgermøde – På rådhuset 
 

Det sker i Digterparken 

April 2019 Grundejerforeningen Digterparken  

Tirsdag den 30. april kl. 19:30 
 

Årets ordinær generalforsamling afholdes i år på: 

Ballerup Rådhus, Atriet. Adresse:  Hold-an Vej 7. 

Se vedtægter og deklaration på www.digterparken.dk. Referat fra 

sidste års generalforsamling findes på hjemmesiden, under 

downloads” 

I forbindelse med generalforsamlingen afholder kommunen 

Borgermøde vedr. hastighedsforanstaltninger på Digterparken. 

http://www.digterparken.dk/

