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HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR?

� AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen – brug den flittigt, 

men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER!

� KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne 
med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!

� PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd – Mac eller PC format.

Eller på mail: post@harlevfr.dk

� NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
3. marts 2018 – deadline: 1. februar 2018

� MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

� Næshøjskolen
� Harlev Bibliotek
� Hørslev-Samvirket
� Harlev Frimærkeklub
� Harlev-Framlev lokalhisto-
riske Arkiv

� Vuggestuen Den Grønne
Gren

� Harlev og Framlev Kirkers
Menighedsråd

� Meny
� Venstre i Harlev-Framlev
� Grundejerforeningen Harlev
Vest

� Tåstrup Borgerforening
� Brugerrådet Lokalcenter
Næshøj

� Grundejerforeningen Aralia-
vej

� Lillering Forsamlingshus
� Andelsboligforeningen Næs-
høj

� Andelsboligforeningen Bøge-
parken

� Harlev Idrætsklub
� Harlev Jagtforening
� Socialdemokraterne i Harlev
� Fritidsklubben Midtpunkt
� Andelsboligforeningen Tegl-
højen

� Rødlundparken
� Børnehaven Næshøj
� Framlev Borgerforening
� KFUM Spejderne i Harlev
� Konservativ Vælgerforening
� Harlev Brugsforening
� Harlev Basketball Klub
� Børnehaven Pilehaven
� Institionen Regnbuen
� Søberg Agro
� Grundejerforeningen Rød-
lundvej 495-533

� Salon Saksen
� Harlev-Framlev Vandforsy-
ning

� Institionen Kompasset
� Parcelforeningen Harlev af
1999

� Harlev-Framlev Grundejer-
forening

� Nordea
� Harlev Biblioteks Venner
� Harlev Erhvervsforening
� Tandlægehuset i Harlev
� Bofællesskabet Rødlund-
vænget 2

� Andelsboligforeningen Rød-
lund

� Gl. Harlev Borgerforening
� Harlev Fitnessmaster
� Aarhus Aadal Golf Club
� Banko Støtteforening

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
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Ad.3.
Harlev Fællesråd har ikke frem-
sat ønske om en udvidelse af
boligområdet syd for Harlev
mod Tåstrup bortset fra den
igangværende udstykning på
den tidligere gartnerigrund.
Dette skyldes, at vi har respekte-
ret ønskerne om, at der skal væ-
re en rimelig frizone imellem Tå-
strup landsby og Harlev.  
Vi kan acceptere kommunens
forslag om en udvidelse af bolig-
områder, såfremt der sker en
indskrænkning af den forslåede
udvidelse således, at der tages
behørigt hensyn til ønsket om
en frizone. Hvor snittet skal læg-
ges kræver en dialog herom. Et
mindretal fastholder dog, at der
ikke skal udlægges bebyggelser
mellem Harlev og Tåstrup ud-
over den igangværende såkaldte
gartnerigrund udstykning.   

Ad. 4.
Harlev Fællesråd har erfaret, at
der er fremkommet ønske fra
Knud Petersens Planteskole om
et areal vest for byen mod skov -
en. Dette ønske ser fællesrådet
positivt på, idet det er placeret
langt fra de to landsbyer Lillering
og Tåstrup, og det overholder
reglerne om afstand til skoven.  

Disse to forslag, herunder en
indskrænket boligudvidelse mod
Tåstrup, jf. pkt. 3, vil dog langt-
fra, hverken enkeltvis eller sam-
let, kunne løse behovet for en
tilpas befolkningsudvikling så
kapaciteten på daginstitutioner
og skole kan udnyttes. 
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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Så uanset disse forslag og andre
mindre udbygninger i området
fastholder fællesrådet, at den en-
delige løsning er en bebyggelse
Øst for Stillingvej.  

Seneste nyt om det
politiske arbejde med
Kommuneplanen
Onsdag den 15. november 2017
førstebehandlede byrådet Kom-
muneplan 2017 med de ændrin-
ger, som er fremkommet på bag-
grund af de indkomne hørings-
svar. M.h.t. vort område foreslås
nu, meget overraskende og sen-
sationelt, at området Øst for Stil-
lingvej udlægges til byudvik-
lingsområde i den kommende
byrådsperiode samt at man fore-
slår afholdelse af en idekonkur-
rence for områdets udvikling. 

Det er Fællesrådet naturligvis
meget glade for, det er jo det, vi
har arbejdet for de sidste mange
år. Vi vil gå konstruktivt ind i ar-
bejdet med en idekonkurrence.
Det er vigtigt, at der laves en
helhedsplan, som binder bestå-
ende byområde sammen med
det nye, samt at der udarbejdes
en sikker løsning på trafikken på
Stillingvej.

En anden ændring er, at arealet
mellem Harlev og Tåstrup redu-
ceres i forhold til det oprindelige
forslag. En løsning, som falder
helt i tråd med Fællesrådets øn-
ske, som udtrykt i høringssvaret.
Se ovenfor.

I forbindelse med behandling af
Kommuneplan 2017 har Fælles-
rådet indsendt høringssvar. Ved
en beklagelig fejl blev det for-
kerte høringssvar indrykket i
sidste nummer af Paraplyen, og
vi bringer nedenfor de afsnit,
som indeholder det rigtige hø-
ringssvar. Endvidere bringer vi
høringssvar om Veje, Stier og
Grønne områder i dette num-
mer, da der ikke var plads i sid-
ste nummer.  

Desuden bringer vi nedenfor se-
neste nyt om det politiske arbej-
de med Kommuneplan 2017, og
især om udbygningsplanerne for
vort område.

Rettelser til høringssvar:
Harlev Fællesråd har følgen-
de konkrete ønsker til Kom-
muneplan 2017:

1. At perspektivplanarealet
øst for Stillingvej ændres
fra landzone til byzone.

2. At der iværksættes en plan-
lægning for området med
henblik på, at der kan åb-
nes for byggeri i den kom-
mende kommuneplanperi -
ode.

3. At arealet syd for Harlev,
der i forslaget til kommu-
neplan 2017 foreslås som
nyt boigområde, indskræn-
kes, så der tages behørigt
hensyn til borgerne i Tå-
strups ønske om en frizone
mellem Harlev og Tåstrup

4. At et nyt område vest for
Harlev inddrages som nyt
omdannelsesområde.



Afløser for
aktivitetskalenderen
Harlev Fællesråd har i mange år
udgivet en aktivitetskalender,
som alle foreninger frit kunne
bruge til offentliggørelse af alle
typer foreningsnyt.
Bibliotekar Dorte Vind havde i
alle årene opgaven med at ind-
samle og videreformidle forenin-
gernes arrangementer og nyhe-
der. Men da hun gik på pension
i 2015 var det ikke muligt at vi-
dereføre kalenderen i oprindelig
form.
Derfor besluttede Fællesrådet i
2016 at der skulle oprettes en
Harlev Portal, som bl.a. kunne
indeholde de samme oplysnin-
ger, som aktivitetskalenderen.
Det har Paraply-udvalget arbej-
det videre med og mange for-
skellige løsninger er drøftet. 
Det gik hurtigt op for udvalget,
at en løsning, som fremadrettet
skulle være holdbar og appellere
til alle årgange, skulle være en
løsning, som skulle bruges på al-
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Paneldeltagerne og ordstyrer Frank Kejlberg

Dette er forsiden på App’en. Fra forsiden har man tilgang til 8 funktioner samt menu.
Funktionerne er Nyheder, Kalender, Links, Sponsor, Tilbudsstander, Søg i Tilbud, Handel lokalt og
Hjertestarter.
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le typer af tekniske platforme,
dvs. PC, IPad, Iphone, Tablets
og mobiltelefoner. 
Derfor blev løsningen at udvikle
en Harlev App, som lever op til
disse krav. Appen er så langt
fremme, at den vil kunne down -
loades ultimo 2017. Den er ud-
viklet i et samarbejde mellem
Harlev Framlev Grundejerfor-
ening, Harlev Fællesråd og tredje
part.
Den stilles frit til rådighed for lo-
kalsamfundet for at digitalisere
informations-flowet i lokalområ-
det på kryds af borgere, forenin-
ger, institutioner og erhvervslivet.

Tanken er at samle information
om kalenderopslag og nyheder
fra foreninger, institutioner og
erhverv på et sted, og gøre dem
tilgængelige for alle borgere på
en ukompliceret måde.

Appen skal ses som et supple-
ment til de allerede eksisterende
medier, så som Facebook, hvor
mange foreninger har en grup-
pe. Appen er ikke tænkt som et
debatforum.

Fællesrådet håber, at alle borge-
re vil tage godt imod appen og
bruge den hyppigt.

Valgmøde i Sognehuset
Den 9. november afholdt Fælles-
rådet valgmøde i Sognehuset. Al-
le opstillingsberettigede partier
var inviteret, og alle undtaget et
parti mødte op. I Fællesrådet var
vi meget spændte på om frem-
mødet ville være tilfredsstillende
i betragtning af at vi i juni af-
holdt et såkaldt borgermøde un-
der samme betingelser. I juni
kom der ca. 160 borgere. Denne
gang ca. 75 borgere, og under
disse omstændigheder er det helt
tilfredsstillende. Debatten var
god og konstruktiv.

Høringssvar til
Kommuneplan
Herunder følger det høringssvar
til kommuneplan, som der ikke
var plads til i sidste nummer.

Kommuneplan Afdelingen
https://aarhuskommuneplan2017
.dk/debat/opret-indlaeg/
Harlev Fællesråd har følgende
konkrete ønsker til Kommune-
plan 2017:
1. At der etableres en rundkørsel

på rute 511 Stillingvej
2. At der etableres en sikker pas-

sage i form af en tunnel under
Stillingvej

3. At der anlægges cykelsti på
Harlev Kirkevej mellem Gl.
Harlev og Harlev

4. At der prioriteres bedre stifor-
bindelser (trampestier, gang-
stier, cykelstier) generelt mhp.
at skabe bedre sammenhængs -
kraft i lokalområdet.

Begrundelser:
Ad. 1.
Vi har i de senere år erfaret en
markant stigning i trafikken på
Stillingvej. Årsagen til dette er
bl.a., at trafikken omdirigeres via
omkørselsskilte fra E45 til rute
511 mellem Stilling og Harlev.
Desuden er Herningmotorvejen
åbnet, og rute 511 benyttes af
mange som genvej til motorvejs-
systemet i alle retninger.
Den øgede trafik på rute 511
især i myldretiden vanskeliggør,
at passagen over Stillingvej kan
afvikles smidigt. Skolebussen har
endog ændret rute af samme år-
sag. Dertil kommer, at mange bi-
lister har svært ved at overholde
hastighedsbegrænsningen på 80
km/t.
Grundet ovenstående samt med-
sendte fil vedr.: Etablering af
rundkørsel på rute 511 Stillingvej
mener vi, der er vægtige argu-
menter for at prioritere en rund-

kørsel på rute 511 i krydset ved
Ketting Parkvej, Harlev Kirkevej
og Stillingvej.
Vi ønsker desuden, at der arbej-
des på at indføre hastighedszo-
ner på strategiske steder på rute
511 forbi Tåstrup, Harlev og
Framlev. Supplerende foreslår vi,
at der skiltes med, at vejen kryd-
ses af skolebørn, idet rute 511
”skærer sig ned” gennem skole-
distriktet.

Ad. 2.
I den senest vedtagne planstrate-
gi er der strategiske indsatsområ-
der omhandlende flere stier, mo-
bilitet og øget sammenhæng-
skraft, hvilket er helt i overens-
stemmelse med vores ønsker.
Jf. argumenter i Ad. 1 og i den
vedhæftede fil vedr.: Etablering
af rundkørsel på rute 511 Stil-
lingvej samt ønsket om at bevare
den gode sammenhængskraft og
muligheden for aktivt at trans-
portere sig til skole og fra A til B
på en tryg og sikker vis, vil vi
kraftigt opfordre til, at der etab-
leres en sikker passage i form af
en tunnel under Stillingvej.
Det vil mindske trængslen på ve-
jene, skabe trafiksikkerhed for
skolebørn og øvrige borgere fra
”oplandet”, have positiv indfly-
delse på miljøet samt øge bor-
gernes muligheder for at bevæge
sig ud i den skønne natur om-
kring Harlev herunder Årslev
Engsø, Brabrandsøen og ikke
mindst den ny-anlagte Åbo skov.

Ad. 3.
Grundet argumenter fremført i
dette høringssvar (Ad. 1-4) samt
vedhæftet fil vedr.:
Projektønske: Cykelsti på Harlev
Kirkevej mellem Gl. Harlev og
Harlev er der i lokalområdet et
stort ønske om at anlægge cykel-
sti på Harlev Kirkevej mellem
Gl. Harlev og Harlev. Dette bak-
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kes op af Harlev Fællesråd og er
et højt prioriteret anlægsønske,
da vi anser en cykelsti adskilt fra
vejen som en forudsætning for
en trafiksikker skolevej og en
forbedret fremkommelighed for
alle bløde trafikanter i området.

Ad. 4.
Vi oplever at bo i et skønt lokal-
område omgivet af rekreative
områder og megen skøn natur.
Fra forskningen ved vi, at:
– Afstanden til grønne områder

og muligheden for at bevæge
sig trygt og sikkert derud er af
afgørende betydning for, hvor-
vidt borgerne gør det.

– Folk, der cykler regelmæssigt,
kan sænke risikoen for at ud-
vikle kræft og hjerte/karsyg-
domme med op til 30 %.

– Børn, der bevæger sig aktivt til
skole, øger deres koncentra-
tionsevne i op til 4 timer efter,
de er ankommet til skolen.

– Børn, der går eller cykler til
skole, kan sænke risikoen for
at udvikle diabetes og
hjerte/karsygdomme med op
til 50 %.

– Aktiv transport er godt for
trængslen på vejene og trafik-
sikkerheden.

– Aktiv transport sparer samfun-
det for ca. 2 kg CO2 pr. kørte
10 km.

Der er derfor mange gode grun-
de til, at vi i Harlev og omegn
meget gerne vil arbejde for og
understøtte etableringen af gode
stiforbindelser i og omkring Har-
lev. Det være sig både trampesti-
er, bedre gangstier, cykelstier
etc. Vi ønsker at ”binde” lokal-
samfundet sammen og under-
støtte en god mobilitet og bære-
dygtige transportformer.
Derudover er det værd at over-
veje etablering af en ”mobilitets-
zone” ved pendlerpladsen nord

for Harlev, hvor man vil have
mulighed for at stille bilen og
skifte til offentlig eller aktiv
transport ind til Aarhus via cy-
kelstien langs Silkeborgvej ind til
Aarhus. Der etableres sådanne
pladser rundt i kommunen, men
ikke i Harlev.
Gode stiforbindelser og god mo-
bilitet vil tilmed være fordelagtigt
for cykelturismen!

Med venlig hilsen
Harlev Fællesråd

Merethe Jelsbak Raundahl 
(Børn og Unge udvalg)

Tina Møller Dam 
(Trafik, Veje og Byplanlæg-

ning, Natur og Miljø udvalg)

Bilag 1 til høringssvar
Etablering af rundkørsel på rute
511 Stillingvej:
På vegne af borgere i Tåstrup og
Gl. Harlev anmodes Harlev Fæl-
lesråd om at arbejde for, at der
etableres en rundkørsel, samt at
der etableres en cykeltunnel til
erstatning for krydset mellem
Ketting Parkvej, Harlev Kirkevej
og Stillingvej, jf nedenstående
kort.
Kort der viser det nuværende
kryds, Stillingvej - Ketting Par-
kvej og Harlev Kirkevej.
Begrundelsen for forslaget om
etablering af rundkørsel og cy-
keltunnel er følgende:

Krydset er med sin udformning
og oversigtsforhold vanskelig at
passere, især ved udkørsel fra
Ketting Parkvej. I sydlig retning
har Stillingvej en svag drejning
mod sydøst, og det betyder, at
trafikken syd fra ofte først ses,
når den er tæt på krydset. Det er
især et problem ved venstresving
fra Ketting Parkvej ud på Stilling-
vej. Ydermere er det et faktum,
at ikke alle bilister overholder

hastighedsbegrænsningen på 80
km/t på denne strækning.
Uoverskueligheden i krydset
skyldes også, at biler, der kom-
mer til krydset fra Harlev Kirke-
vej ses sent på grund af svinget
på Harlev Kirkevej, kort før
krydset. I krydset er der sket fle-
re alvorlige uheld, også med dø-
delig udgang.
Trafikmængden er generelt ste-
get i forbindelse med udbygnin-
gen af den vestlige del af Harlev
og det faktum, at Ketting Parkvej
har fået karakter af en ”ringvej”.
Det gælder især i myldertiden
om morgenen og eftermiddagen
(07.00 - 0830 samt 15.30 - 17.30).
Desuden har den nylige skilt-
ning af omfartskørsel i forbindel-
se med trafikstop på Jyske mo-
torvej E45 ved Skanderborg og
Stilling betydet, at Stillingvej i
perioder er tæt pakket med bi-
ler.
Da børn fra Gammel Harlev skal
krydse Stillingvej for at komme
til skolen i Harlev (Næshøjsko-
len), vil det være oplagt, at der i
forbindelse med etablering af en
rundkørsel også etableres en cy-
keltunnel. Krydset på Stillingvej
ligger på en strækning, hvor ve-
jen terrænmæssigt er placeret
højere end de tilstødende mar-
ker, og det vil derfor være for-
holdsvis enkelt at etablere en
tunnel under vejen og dermed
sikre en sikker cykelforbindelse
under Stillingvej.

Det anbefales, at der som mini-
mum, inden rundkørslen kan
etableres, sikres en hastigheds-
begrænsning i begge retninger
på Stillingvej før krydset på
maks 60 km/t, således at risiko-
en for nye alvorlige uheld mini-
meres. Det anbefales endvidere,
at alt trævækst omkring krydset
fjernes for at sikre optimale ud-
sigtsforhold.
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Bilag 2 til høringssvar:
PROJEKTØNSKE:
CYKELSTI PÅ HARLEV KIRKEVEJ
MELLEM GL. HARLEV OG HAR-
LEV
Gennem mange år har der været
fremsat ønske om etablering af
dobbeltrettet, belyst cykelsti mel-
lem Gl. Harlev og Harlev.
Borgerforeningen i Gl. Harlev
har dette ønske som det højest
prioriterede på sin projektliste.
Det har imidlertid vist sig at være
uhyre vanskeligt at få vores øn-
ske sat på prioritetslisten over
fremtidige anlægsarbejder i plan-
afdelingen i Teknik og Miljø ved
Aarhus Kommune. Senest i som-
mer er der etableret en 2i1 vej
på Harlev Kirkevej. Det betragter
vi som en midlertidig forløber
for den cykelsti, som vi fortsat
ønsker os. Vi hilser dog hastig-
hedsdæmpningen og initiativet
velkomment som en god start på
at løse de forsatte eksisterende,
trafikale udfordringer. Hvis ikke
skolebussen mellem Gl. Harlev
og Harlev benyttes af skolebør-
nene, må de cykle på den farlige
strækning til/fra skole samt
udenfor skoletid til/fra fritidsakti-
viteter. Vejen op til Harlev er på
ingen måde trafiksikker og inde-

bærer, at den stærkt trafikerede
Stillingvej skal passeres op til fle-
re gange dagligt. Pga. skolerefor-
men har trafikmønstret ændret
sig. Skoleeleverne skal nu færdes
på samme tidspunkt som bilister-
ne i spidsbelastningstidspunkter-
ne. Befordring med bus er ligele-
des blevet væsentligt forringet, ef-
ter sporvejenes busdrift blev re-
duceret. Derfor skal mange
gå/cykle op til Ketting Parkvej for
at komme videre med bussen fra
Harlev. Hvis det fortsat skal være
attraktivt at bo i området for så-
vel unge som ældre, er det af
stor vigtighed, at al færdsel kan
foregå forsvarligt. En dobbeltret-
tet, belyst cykelsti, der korrespon-
derer med de eksisterende cykel-
stier i Harlev og fører forbi bus-
stoppestederne (f.eks. Ketting
Parkvej) og Næshøjskolen, vil
være at foretrække. Passagen
over Stillingvej ønsker vi foregår
via tunnel. Det er uforsvarligt at
lade børn stå midt i et hellean-
læg, hvor tung trafik tordner af
sted med 90 km i timen. Afled-
ningen af trafikken væk fra mo-
torvejen for at følge Stillingvej
forbi Harlev har gjort, at trafik-
trykket er steget yderligere på
Stillingvej. Den samlede trafik-

mængde virker også til at være
øget. Vi har behov for ny trafik-
tyngde og –hastighedsmåling og
har udtrykt ønske om en ny
analyse af dette. Vi undrer os
over, at prioriteringen af denne
cykelsti ikke vægtes mindst lige
så højt som den planlagte cykel-
sti til Tåstrup. Et sammenhæn-
gende stisystem kunne udbyg-
ges ved at koble vores cykelsti
sammen med anlægsarbejdet
ved etableringen af cykelstien til
Tåstrup.
Den nye lokalplan Ketting Park -
vej på gartnerigrunden vil blot
gøre behovet endog yderligere
present, idet der vil blive endnu
flere trafikanter, der skal krydse
Stillingvej. Endelig er der et stort
behov for, at de lokale fra hele
området kan få let adgang til at
anvende den nye Åbo Skov
uden at skulle køre i bil. Det er
af største vigtighed, at der ska-
bes en sikker skolevej mellem
Gl. Harlev og Harlev hurtigst
muligt. Ligeledes at øge tilgæn-
geligheden og trafiksikkerheden
for alskens motionister og besø-
gende til områdets attraktioner
på optimal vis.

Nyt fra Harlev-Framlev 
Grundejerforening
Af Niels-Ole Karlsen, 
Formand

Bænk ved regnvandsbassinet på
Ketting Parkvej

Vi har gjort det IGEN!
Hvis man ikke allerede har set
det - har vi anskaffet og opstillet
en ny bænk ved søen på Ketting
Parkvej, så man kan sætte sig og
få et hvil – hvad enten man
spadserer eller cykler. Vi håber,
at mange vil gøre brug af bæn-
ken.

Vinteren nærmer sig - måske
med sne i vente - men der er
desværre enkelte veje, som ikke
får ryddet sne - grundet reglen
om min. 75% medlemmer på
den enkelte vej. Så skynd Jer at
melde Jer ind - det kan nås end-
nu.

Samtidig vil vi gerne benytte lej-
ligheden til at ønske vore mange
medlemmer en Glædelig Jul!



med Sundhedsplejerske Jette Pe-
dersen og Irene Blume fra Har-
lev Dagtilbud til 3 gange Baby-
café – for børn og forældre på
barsel. 
Torsdag d. 8. februar, torsdag d.
8. marts og torsdag d. 19. april.
Alle tre dage kl. 11.30-12.30.

Alle tre caféer tager aktuelle te-
maer op, og der er mulighed for
at mødes og snakke, udveksle
erfaringer og drikke en kop kaf-
fe sammen. Gratis, tilmelding ik-
ke nødvendig.
Vi viser film for de yngste, børn
fra 2-5 år, fire mandage kl. 10-
10.30.
Der er også mulighed for at spil-
le bord-rollespillet Pathfinder
den sidste lørdag i hver måned.
Tilmelding nødvendig. Læs mere
på om vores arrangementer på:
aakb.dk/bibliotek/harlev.
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Nyt Fra Biblioteket

Mandag d. 19. februar kl. 16.30-
18.00: ”The island and the
 whales”. En fængslende film om
Fær øernes storslåede natur og
om traditioner, sammenhold og
tillid i skyggen af en usikker
fremtid.

Mandag d. 19. marts kl. 16.30-
18.00: ”Mellem bjergene og ha-
vet – et portræt af digteren Hen-
rik Nordbrandt.”
Else Rygård tegner gennem sam-
taler, digte og minder et portræt
af et sammensat menneske. 
Vi serverer kaffe/the til filmene.
Gratis, tilmelding ikke nødven-
dig.

Harlev Læsekreds har 3 bøger
på programmet denne sæson.
Læsekredsen mødes:
Torsdag d. 25. januar, kl. 19-21:
Ida Jessen: Doktor Bagges ana-
gram
Torsdag d. 22. februar, kl. 19-21:
Jesper Bugge Kold: Land i datid
Torsdag d. 22. marts, kl. 19-21:
Dorthe Nors: Skulder, spejl,
blink
Bøgernes kan hentes på bibliote-
ket ca. 1. mdr. før. Tilmelding
ved afhentning af bogen. Gratis.
Derudover indbyder vi sammen

Af Lise Fauslet
Efterårssæsonen er ved at være
slut, men vi har stadig nogle go-
de arrangementer i kalenderen
de næste uger.
Torsdag d. 30. november kl.
16.30-17.30 holder Harlev Biblio-
teks Venner fernisering på årets
fotoudstilling med vores lokale
kunstner Helle Neidhardt. Til fer-
niseringen bliver der serveret
gløgg og pebernødder. Det er
gratis,, og alle er velkomne.
For børn holder vi Gamingaften
i Banana King spillehjørnet tors-
dag d. 7. december. Kl. 17.30-
20.00. Det er Morten der styrer
spillet. 

I januar tager vi hul på en ny
sæson på biblioteket. Sammen
med Harlev Biblioteks Venner
præsenterer vi 9 spændende ar-
rangementer:

Torsdag d. 8. februar, kl. 19-21
kommer forfatter Katrine Marie
Guldager forbi biblioteket. Hun
vil tale om ”En uskyldig familie
– tilblivelse og oplæsning”. Ar-
rangementet koster 40 kr., tilmel-
ding er nødvendig via hjemmesi-
den.

Torsdag d. 8. marts, kl. 19-21
indbyder vi til Krimiaften: Vid-
ste du, at man bliver klogere af
at læse krimier? Bibliotekar og
krimiekspert Mie Henriksen fra
Hammel fortæller hvorfor og gi-
ver læsetips til både garvede og
nye krimilæsere. Det er gratis,
og tilmelding er ikke nødvendig. 
Den kommende sæson prøver vi
noget nyt på Harlev Bibliotek:
Dokumandag. To mandage vi-
ser vi dokumentarfilm på trap-
pen i biblioteket. 

Katrine Marie Guldager

the eye neidhardt
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karakteristiske for tre forskellige
naturtyper: Surt overdrev, rigkær
og kalkoverdrev. Disse plante-
samfund, kræver alle en lysåben
natur. I dag er disse arealer, på
grund af den tiltagende tilgro-
ning med træer og høje urter,
under risiko for helt at forsvinde.
Aarhus kommune har i samar-
bejde med otte lodsejere indgået
en femårig aftale om afgræsning
af området. Kreaturerne ejes af
en lokal landmand Mogens Ras-
mussen der står for tilsynet med
dyrene. Inden det i alt 1,1 km
lange indhegning blev etableret
fældede kommunen en del af de
grantræer og pilebuske der var
under opvækst, fortæller Iben
Knudsen som er projektansvarlig
for Aarhus kommune. Kommu-
nen vil i de kommende år følge
udviklingen i områdets plante-
samfund således, at græsnings-
trykket tilpasses de planter, som

Af Christian A. Jensen
Otte kreaturer er kommet på ar-
bejde i Tåstrup Mose bag en ny-
etableret indhegning mellem
flygtskydebanen og Lillering
Skov. Kreaturerne skal her tygge
sig igennem den tilgroning, som
i dag er til hinder for at orkide-
er, engblommer og kodrivere
kan genetablere sig i området.

Naturen i Tåstrup Mose er en
del af et Natura 2000 område.
Formålet med Natura 2000 er, at
vigtig dansk natur kan sikres en
såkaldt gunstig bevaringsstatus.
Naturen i Tåstrup Mose er sam-
mensat af en mosaik af forskelli-
ge plantesamfund, som bl.a. af-
spejler forskellene i jordbundens
vandmætning, mængden af næ-
ringsstoffer, og jordbundens sur-
hedsgrad. På det indhegnede
areal, der dækker fire hektar,
findes der plantesamfund, der er

gerne skulle fremmes af indsat-
sen.

Naturen forbedres nu 
i Tåstrup Mose

Det indhegnede omrade på fire hektar er vist med den gule streg
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De glade græsningskøer hilser på bag den nye indhegning i Tastrup Mose

Det indhegnede område
på fire hektar
Selv om området er indhegnet er
der stadig adgangsforhold gen-
nem to låger. Når man går ind i
området skal hunde føres i snor
og man skal tage hensyn til dy-
rene. Syd for indhegningen kan
man stadig gå fra flugtskydnings-
banen langs mosen op til Lille-
ring Skov.
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Golfturneringen blev spillet på
Aarhus Aadal Golf Club fredag
den 14. juli i almindelig dansk
sommervejr med både sol og
regn.

Kl. 8.30 mødte 14 friske vetera-
ner 60+ til morgenkaffe, rund-
stykker og en lille skarp. Trods
truende skyer var humøret som
sædvanlig højt. Ingen kom igen-
nem alle 18 huller uden at regn-
tøjet måtte frem flere gange. Da
alle igen var tørre, var der smør-
rebrød i restauranten. Igen en
hyggelig dag sammen med an-
dre golfere fra Harlev. 

Golf veteranturnering 2017
Af Niels Ole, Lis og Bente

Vinderne i år blev:
Damerækken Lissie Pedersen
Herrerækken Vagn Juhl-Larsen
Stort tillykke til vinderne.

Vi fortsætter traditionen med ve-
teranturneringen 60+ den anden
fredag i juli måned.

I 2018 er det fredag den 13. juli.
Vi håber at se jer alle sammen
igen næste år, også dem som
var forhindret i år, så sæt derfor
allerede nu x i kalenderen og
husk lige at fortælle det til an-
dre golfere, som er bosiddende
i postnummer 8462. 




