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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
25. november 2017 – deadline: 23. oktober 2017

� 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.
Tryk: Laser Tryk A/S · Oplag 2250 eks.
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valg behandlede sin holdning til
høringssvaret den 24. august, og
udvalget for byplanlægning fik
sit oplæg til et høringssvar god-
kendt.

Nedenfor bringer vi vort hørings-
svar i uforkortet form, idet vi
mener, at det giver det bedste
informationsniveau for alle.

”Kommuneplan Afdelingen
https://aarhuskommuneplan2017.
dk/debat/opret-indlaeg/

Harlev Fællesråd har følgende
konkrete ønsker til Kommune-
plan 2017:

1. At perspektivplanarealet øst
for Stillingvej ændres fra land-
zone til byzone.

2. At der iværksættes en plan-
lægning for området med
henblik på, at der kan åbnes
for byggeri i den kommende
kommuneplanperiode.

3. At arealet syd for Harlev, der i
forslaget til kommuneplan
2017 foreslås som nyt bolig-
område, ikke ændres til byzo-
ne.

Begrundelser:
Ad 1 og 2.
I forbindelse med behandling af
Kommuneplanerne i 2005, 2009
og 2013 har skiftende byråd en-
stemmigt bekræftet, at der skal
ske en udbygning i Harlev i om-
rådet øst for byen.

(Ny By)
Gennem flere år har kommunen
endvidere foretaget jordopkøb til

3PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 80 – September 2017

Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

formålet. Kommunen ejer i dag
51 ha jord i planområdet.

I 2013 blev det besluttet i forbin-
delse med behandling af Kom-
muneplan 2013, at den overord-
nede planlægning skulle påbe-
gyndes i byrådsperiode 2014 til
2018.

Fællesrådet ser gerne at en så-
dan planlægning iværksættes, da
der er meget stor efterspørgsel
efter boliger i landlige omgivel-
ser tæt på Aarhus City, gerne en
planlægning, der indbefatter va-
rierede boligtyper med placering
i grønne omgivelser og med
skyldig hensyntagen til energirig-
tigt byggeri, samt et center med
erhverv og offentlige institutio-
ner.

Med byrådets tilladelse til at
etablere en bebyggelse i Årslev
(Årslev Fælled) på såkaldt bar
mark finder vi, at der er større
bevågenhed over for også at ud-
bygge i omegnsbyerne.

Mange ældre og enlig bliver bo-
ende i deres ofte store parcelhu-
se, fordi der ikke udbydes varie-
rede boligtyper herunder mindre
boliger i området. Det forhindrer
muligheden for at børnefamilier
kan købe sig ind i den eksiste-
rende boligmasse i Harlev.

Mange børnefamilier fra Aarhus
vælger omegnskommunerne, når
de ønsker at flytte fra lejligheder
i midtbyen, her finder de et
langt større udbud i nye udstyk-
ninger, hvor man kan realisere

Som det er fremgået af dags-
pressen, så skal vi nu til af sor-
tere vort husholdningsaffald
igen. Netop i disse uger leveres
nye affaldscontainere til alle i
Aarhus Kommune. Vi har en
længere redegørelse om disse
ændringer, som vil berøre alle
husstande i vort lokalområde.

Endvidere bringer vi nedenfor
en fyldig redegørelse for det po-
litiske arbejde med Kommune-
plan 2017, og især om udbyg-
ningsplanerne for vort område.

Orientering om
Kommuneplan 2017 og
udbygningsplaner
Som det nok er læsere af Para-
plyen bekendt har vi de seneste
år brugt meget energi og indsat-
ser på at ændre kommunens
planer om at udskyde udbyg-
ningsplanerne øst for Harlev på
ubestemt tid.

Vi er nu kommet ind i en fase,
hvor det bliver alvor. Senest i
december skal Kommuneplan
2017 vedtages af byrådet, med
eller uden vore ønsker om ud-
bygning.

Den aktuelle status er, at hø-
ringsfristen for indsigelser mod
planen udløber den 4. septem-
ber 2017. Derefter påbegyndes
den afsluttende behandling i by-
rådet med forventelig flere ud-
valgs behandlinger. Her får alle
også mulighed for at gøre sine
argumenter gældende i form af
foretræde for Teknisk Udvalg.
Harlev Fællesråds forretningsud-



drømmen om egen bolig.

Infrastrukturen er i orden, med
fremragende vejforbindelser i al-
le retninger og en effektiv bus-
drift ind til byen. Også for de
borgere, som ønsker at bo i Aar-
hus Kommune, men som pend-
ler i bil til arbejdspladser uden
for Kommunen, er beliggenhe-
den perfekt.

Ad.3.
Harlev Fællesråd har ikke på no-
get tidspunkt ønsket, at udvide
boligområdet syd for Harlev
mod Tåstrup bortset fra den
igangværende udstykning på
den tidligere gartnerigrund.

Vi har respekteret ønskerne om,
at der skal være en rimelig frizo-
ne imellem Tåstrup landsby og
Harlev.

Det pågældende forslag vil alli-
gevel ikke på sigt kunne løse
behovet for en tilpas befolk-
ningsudvikling så kapaciteten på
daginstitutioner og skole kan ud-
nyttes.

Øvrige bemærkninger
I Kommuneplan 2017 er der især
2 emner, som har betydning for
vort område:

A) Skolekapacitetens sammen-
hæng med byudvikling og

B) arealer på bar mark til åben
lav boligbebyggelse

Disse emner er behandlet og for-
klaret i bilag 7 til kommunepla-
nen.

M.h.t. skolekapacitet, har vi no-
teret, at der vil komme et fald i
elevantallet på 64 elever i perio-
den indtil 2025 på Næshøjsko-
len. En faldende tendens, som

kan mærkes allerede nu. Så der-
for er vi tilfredse med, at Kom-
muneplanen anbefaler, at der
opføres flere boliger i Harlev
området.

Vi er også tilfredse med, at der
skal igangsættes en særlig plan-
lægning med henblik på at ska-
be tættere byer inden for eksiste-
rende bygrænse og et mere
mangfoldigt udbud af boligtyper.

De seneste tal fra borgmesterens
afdeling viser, at der i 2026 vil
være 107 ledige klasser i 11 sko-
ler i yderområderne af kommu-
nen. Prognoserne siger også, at
hvis kapaciteten på disse skoler
skal bibeholdes på nuværende
niveau, så skal der bygges 5600
nye boliger i disse områder. Ale-
ne i Harlev skal bygges 700 nye
boliger inden 2026 for at skolen
vil være på samme elevtal som i
dag.

Derfor rækker de 130 parcelhus-
grunde mellem Harlev og Tå-
strup, som pludselig og overra-
skende er bragt i spil i Kommu-
neplanen, ikke ret langt. Et om-
råde, som aldrig har været fore-
slået, og et område, som end ikke
er udlagt som perspektivareal.

Til gengæld har arealet øst for
Stillingvej været udlagt som per-
spektivareal siden 2001 til om-
dannelse til en ny by. Jordejere
og borgere har således gennem
mange år været vidende om og
accepteret, at der vil ske en om-
dannelse øst for Harlev.

Det fremgår af Kommuneplanen,
at der opføres ca. 175 parcelhu-
se årligt i Aarhus Kommune. Det
fremgår også at med dette om-
fang, er der kun grunde tilbage
til 4 år. Dvs. at der i 2021 ikke
er ledige grunde til parcelhuse i
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kommunen.

Det er da meget alarmerende, og
kræver handling allerede i denne
Kommuneplan periode. Og ikke,
som det fremgår af forslaget,
først i forbindelse med næste
fulde revision af Kommunepla-
nen om 8 år.

Det er vores opfattelse, at en ud-
vikling af perspektivarealet øst
for Harlev ikke på nogen måde
vil kunne konkurrere med de
nye byer i Lisbjerg og Nye, som
bl.a. vil få fordel af letbane be-
tjening.

Det ligger Fællesrådet meget på
sinde, at udviklingen i Harlev ik-
ke stopper. Vi mener, der fortsat
skal være byvækst i vort områ-
de, så vi kan bibeholde og ud-
vikle alle de funktioner, vi som
børn og voksne, alle har været
brugere af, både indenfor pas-
ningsområdet, fritidsområdet,
skoleområdet og ældreområdet.

Med venlig hilsen
Harlev Fællesråd

Arne Nielsen (Formand)
Ejgil Rahbek (Formand for By-
planudvalg)”
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I efteråret starter den ny affalds-
sortering i Aarhus Kommune.
Nye affaldsbeholdere er på vej.

20. september dumper et brev
med information og vejledning
til affaldssortering ind ad brev-
sprækken i alle hjem i Aarhus
Kommune. Det markerer starten
på den nye affaldssortering af
glas, plast og metal samt papir
og småt pap. I Aarhus midtby
har de allerede været i gang i et
års tid, men for alle andre – og
det er ca. 80 pct. af kommunen
– er det her, startskuddet går.

Den nye affaldssortering betyder,
at du får en eller flere nye af-

faldsbeholdere til affaldssorte-
ring. I alt skal der deles flere
end 60.000 beholdere ud. Det
gælder både de to-hjulede be-
holdere i indkørslen og de fire-
hjulede beholdere i f.eks. bolig-
foreningen.

De første affaldsbeholdere deles
ud i august. De sidste forventes
at være delt ud sidst i oktober.
Her i Harlev sker uddelingen af
de to-hjulede beholdere til f.eks.
villaer i uge 33, mens større be-
holdere til f.eks. boligforeninger
primært deles ud efterfølgende.

De nye affaldsbeholdere må
først tages i brug, når du får din

sorteringsvejledning den 20. sep-
tember. Får du din beholder se-
nere, kan du gå i gang, så snart
du får beholderen.

Bor du et sted med en fælles af-
faldsløsning, for eksempel i en
boligforening med skakte eller
affaldsgårde, kan der være særli-
ge forhold. Snak med din vice-
vært. Brevet med information og
vejledning får du under alle om-
stændigheder den 20. september.

Hvad går den nye
affaldssortering ud på?
Målet med den nye ordning er at
indsamle mere glas, plast, metal,
papir og småt pap til genanven-

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 80 – September 2017

Ny affaldssortering 
rykker tættere på
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delse. Mere præcist 4.500 ton
mere om året, når ordningen er
fuldt implementeret i hele Aar-
hus Kommune.

De mange ton kan bruges til at
lave nye materialer af, hvilket er
meget mindre ressourcekræven-
de end at producere f.eks. nyt
aluminium.

Det giver en gevinst for miljøet,
og det sparer på ressourcerne.

Hvordan foregår den nye
affaldssortering?
Mange husejere vil få en to-delt
affaldsbeholder, hvor det ene
rum er til glas, plast og metal og
det andet til papir og småt pap.
De to-delte beholdere tømmes af
en skraldebil, der også er to-delt,
så affaldet holdes adskilt.

Andre steder vil der være sepa-
rate beholdere: Én til glas, plast
og metal og én til papir og småt
pap. Ved større fællesbebyggel-
ser har mange bestilt kuber eller
ønsker på sigt at etablere ned-
gravede affaldsbeholdere som i
midtbyen.

Det skal være nemt og bekvemt
at sortere sit affald i hverdagen.
Derfor afleveres glas, plast og
metal i samme affaldsbeholder.
På den måde er der brug for
færre skraldespande – både i
køkkenet og udenfor. De tre af-

faldstyper sorteres fra hinanden
på et fuldautomatisk sorterings-
anlæg, inden materialerne bliver
sendt videre til genanvendelse i
nye produkter.

Følg med
Du kan finde mere information
om den nye affaldssortering på
www.sortermer.nu.

Følg med på Facebook/Sorter-
Mer for at blive opdateret på
den nye affaldssortering.

Hvad kan det blive til?
•   2 konservesdåser kan blive
til 1 ny ringeklokke
•   100 øl- og sodavandsdåser
kan blive til 88 nye dåser
•   At lave 1 kg ny aluminium
skaber 85 kg affald. At genan-
vende 1 kg aluminium skaber
kun 3,5 kg affald
•   50 vandflasker kan blive til 1
skoletaske
•   1 kg aviser kan blive til 30
æggebakker

5 tommelfingerregler
for god affaldssortering
1.   Fri for rester
Emballagerne skal være tomme.
Rester mv. forringer materialets
værdi, og det kan betyde, at de
ikke kan genanvendes.

2.   Let rengjort

Skyl emballagerne let i koldt
vand eller genbrugsvand f.eks.
kartoffelvandet eller en rest op-
vaskevand.

3.   Uden låg
Skru altid lågene af emballager-
ne. Låg og emballage er ofte af
forskelligt materiale og skal be-
handles hver for sig.

4.   Rent & tørt
Vådt eller snavset papir og pap
går nemt i forrådnelse. Det sæn-
ker kvaliteten og muligheden for
genanvendelse.

5.   Ingen plastikposer
Glas, plast, metal, papir og småt
pap skal lægges løst i beholde-
ren. Genbrug din pose eller læg
den i restaffald, hvis den er be-
skidt.
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Af bibliotekar Lise Fauslet

Programmet for Harlev Bibliotek
dette efterår, er fyldt med aktivi-
teter for alle.

Fire mandage viser vi film for de
yngste, på trappen i biblioteket.
Se datoer og tidspunkt på vores
hjemmeside: www.aakb.dk.
For de lidt større børn har vi 3
gange med Banana King Ga-
mingaften. Her styrer Morten
spille konsollerne og laver små
turneringer og oplevelser. Ga-
ming aftenerne er: torsdage d.
12/10, 9/11 og 7/12, kl. 17.30-
20.00.

Denne sæson har vi også 3 Ba-
bycaféer. Det er et lokalt tilbud
til forældre og børn på barsel.
Caféerne er udviklet i samarbej-
de med Sundhedsplejerske Jette
Pedersen og Irene Blume fra
Harlev Dagtilbud. Læs mere om
program, datoer og tid på biblio-
tekets hjemmeside.

I samarbejde med Harlev Biblio-
teks Venner, byder vi på et efter-
år med bl.a. foredrag, højtlæs-
ning og udstilling.

Foredrag med dr. Theol.
Svend Andersen
Torsdag d. 21. september, kl.
19.00-21.00
Befrielse for ansvar. Menneskeliv
og kristendom i luthersk per-
spektiv.

Gratis, tilmelding ikke nødven-
dig.

Bogsnak – inspiration til
læsning ved tre
bibliotekarer

Mandag d.9. oktober, kl. 16.30-
18.00
Gratis, tilmelding ikke nødvendig.

Læs og snak! – Harlev
læsekreds
Torsdag d. 26. oktober, kl 19.00-

Svend Andersen

Nyt fra biblioteket

The eye neidhardt



skellige emner. Der kan nævnes
selvtræner, arrangementsudvalg,
caféudvalg og udvalg for udeliv.
Der er også en række selvstyren-
de grupper som madhold, maler-
hold, billard og bowling og man-
ge flere. Dertil kommer også et
selvstændigt pårørende/ beboer-
råd.

Det er planen, at DET NYE BRU-
GERRÅD skal tiltræde til nytår
2018. Derfor vil der i løbet af ef-
teråret blive holdt nogle møder,
hvor så mange som muligt kan
komme til orde.

Det er planen, at der afholdes en
slags generalforsamling, hvor alle
kan komme til orde, og hvor der
vælges 3 – 5 personer til at sidde
i det nye råd/bestyrelse.

Mit ønske er, at alle voksne i by-
en vil tage godt imod dette nye
tiltag, at vi sammen kan sikre, at
der stadig er mange aktiviteter på
Næshøj, og hvor Næshøj stadig er
et hyggeligt sted at komme. End-
videre skal det fortsat være et
godt sted for beboerne at leve og
bo i.
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21.00: ”Den svævende tankbesty-
rer” af Bent Vinn Nielsen.
Torsdag d. 23. november, kl.
19.00-21.00: ”Jeg hedder ikke
mIriam” af Majgull Axelsson.
Bøgerne kan afhentes på biblio-
teket ca. 1. mdr. før. Tilmelding
sker ved afhentning af bogen. 

Gratis.

Skumringstime –
Højtlæsning i
stearinlysenes skær!
Mandag d. 13. november, kl.
19.00-21.00.
Sognepræst Rebecca Holst An-
dersen læser op fra Ulla-Lena
Lundbergs roman ”Is”.

Gratis, tilmelding ikke nødven-
dig.

Fotoudstilling med værker
af Helle Neidhardt
30.november-30.januar
Fernisering torsdag d. 30. no-
vember, kl. 16.30-17.30, hvor
Harlev Biblioteks Venner serve-
rer glögg og pebernødder.

I mere end 30 år har der været
tradition for, at der er et bruger-
råd på Lokalcenter Næshøj med
valg hver andet år. Denne tradi-
tion ændres nu.

I korte træk går det ud på, at der
etableres et nyt råd, hvor alle
voksne i byen har stemmeret og
kan vælges og ikke kun områdets
seniorer, men alle, der har inter-
esse i lokalcenteret herunder og-
så foreninger og andre brugere,
kan deltage.

Der vil i efteråret blive holdt in-
formationsmøder om det nye til-
tag, og der vil også komme mere
information i aviserne. I aviserne
vil det sikkert være under over-
skrifterne ”Vi tegner nærdemo-
krati” og ” Slip kræfterne fri.”

På Næshøj har vi i øjeblikket flere
udvalg, som arbejder med for-

Fomand for Brugerrådet 
Inger Graversen

Information fra bru-
gerrådet på Næshøj
Af formand Inger Graversen, Brugerrådet
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lokal indsamling blandt andet
gennem Harlev festen.

I forlængelse af det velbesøgte
Borgermøde i Framlev Forsam-
lingshus den 27. april 2017 ar-
rangeret af Harlev Fællesråd er
Idræts- og Kulturcenter blevet en
synlig politisk sag. Desværre
blev vi ikke begunstiget af yder-
ligere økonomiske midler fra
Kommunen, hvor vi havde an-
søgt om økonomisk støtte på
2,5. mio til byggeriet fra ”Puljen
til Idrætsfaciliteter 2017”.

Politisk interesse
Men med baggrund i Borgermø-
det har flere politiske partier fra
byrådet med Rådmand Thomas
Medom (SF), politisk ordfører
Peder Udengaard (S) samt grup-
peformand Hans Skov (V) i spid-
sen vist stor interesse for visio-
nen og projektet. Medio maj må-
ned har styregruppen Harlev

Af Martin Trærup

Idræts- & Kulturhusprojektet be-
væger sig i efteråret ind i en me-
get vigtig og central fase. Byen,
byens foreninger, byens er-
hvervsliv og ikke mindst byens
borgere bliver endnu vigtigere
medspillere.

Ultimo september starter den
private indsamling, der har til
formål at skaffe de økonomiske
midler, der skal til for at gen-
nemføre anlægsbyggeriet. Men
inden startskuddet til indsamlin-
gen lyder, berettes her om pro-
jektstatus, vejen mod målet og
baggrunden for opstarten af den
lokale indsamling.

Styregruppen bag Harlev Idræts-
& Kulturcenter har hen over for-
året 2017 primært arbejdet ad to
veje, et – at skabe og sikre poli-
tisk interesse og to – at etablere

Idræts- & Kulturcenter derfor
haft foretræde for nævnte parti-
er.
Mødets entydige konklusion er,
at Harlev har behov for udbyg-
ning af eksisterende idræts- og
kulturfaciliteter inden for den
nærmeste fremtid. Aarhus Kom-
mune har med tidligere tilsagn
på 4.0 mio. allerede tilkendegi-
vet dette forhold. Tidsplanen,
med byggestart foråret 2019,
som styregruppen i skrivende
stund arbejder ud fra, virker re-
alistisk, og projektøkonomien
matcher de tilsvarende projekter
i kommunens yderområder.

Derfor blev styregruppen på
mødet opfordret til at fortsætte
det målrettede arbejde, samt be-
vise og sikre lokalsamfundets
støtte til projektet – også økono-
misk, hvilket naturligt understøt-
ter projektets troværdighed.

Harlev Idræts- & Kulturcenter

Harlev Idræts- & Kulturcenter, Illustration august 2017
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regruppen vil løbende synliggø-
re og fortælle om indsamlingstil-
tag, de økonomiske mål og den
politisk- og projektorganisatori-
ske udvikling. Vi kan derfor kun
opfordre jer alle til at bakke op
om de kommende initiativer
samt huske at følge os på face-
book-siden ”Harlev Idræts- &
Kulturcenter”. Har man i øvrigt
lyst til at hjælpe med de kom-
mende opgaver eller har ideer til
tiltag, kan man via facebook
skrive til styregruppen eller tage
personlig kontakt. Tak.
Afslutningsvis kan det nævnes,
at den selvejende Institution
”Harlev Idræts- & Kulturcenter”

Sidst men ikke mindst er flere af
byrådets medlemmer interesse-
ret i fortsat konstruktiv dialog
omkring projektet, hvilket bety-
der, at der senest ultimo okto-
ber afholdes endnu et statusmø-
de. Ved denne lejlighed udvides
mødekredsen med rådmænd for
henholdsvis Kultur- og Borger-
service Rabih Azad-Ahmad (R)
samt Børn og Unge Bunyamin
Simsek (V).

Harlevfesten 2017
markerer startskuddet
på den lokale indsamling
Ultimo september, nærmere be-
stemt 23. september, afholdes
Harlev Festen 2017. Festen har
siden marts måned været ud-
solgt, og hele 580 feststemte
gæster vil fylde Næshøj Hallen,
hvilket tydeligt vil markere et
festligt startskud på den lokale
indsamling. Festen afholdes i et
stærkt samarbejde mellem Har-
lev Idrætsklub og Harlev Idræts-
& Kulturcenter, og hele over-
skuddet går til Harlev Idræts- og
Kulturcenter.
Festen er den første i en lang
årrække og vil byde på fælles
spisning, underholdning, dans
og musik: Tennis Band og DJ
Morten Bach. Publikummet
spænder vidt og viser derigen-
nem byens potentiale, opbak-
ning og sammenhold. Yngste
deltager er 18 år og ældste 80
år. På forhånd skal der i den
forbindelse lyde en stor tak til
alle aktive i festen, såvel frivilli-
ge, sponsorer som deltagere.

I forlængelse af festlighederne
og langt ind i året 2018 vil byen
summe af initiativer, der har til
formål at rejse projektøkonomi-
en. Blandt andet kan nævnes
husstandsindsamling efter sam-
me model, som blev brugt ved
billetsalg til Harlev Festen. Sty-

med stor sandsynlighed stiftes
primo 2018, da arbejdet med de
juridiske formalia er ved at falde
på plads. Henover foråret har
styregruppen afholdt oriente-
ringsmøder med flere af projek-
tets vigtigste lokale interessen-
ter, hvilket forsætter hen gen-
nem efteråret. Ligeledes afhol-
des møderækker med Aarhus
Kommune, Næshøjskolen, Sport
& Fritid, flere fonde, Idrætssam-
virke, DGI og naturligvis lokale
interessenter.
Vi ser frem til et spændende ef-
terår og håber på fortsat stor
opbakning – det er nu, det gæl-
der.

INFLUENZAVACCINATION 2017 i
LÆGEHUSET GL. STILLINGVEJ 409, HARLEV J

Vi holder ”ÅBENT HUS”
for vore patienter til influenzavaccination

Uge 40: Mandag d.2.okt.    kl. 09.30-13 og kl. 14-15.30
Tirsdag d.3.okt.    kl. 09.30-13 og kl. 14-15.30
Tirsdag d.10.okt.  kl. 09.30-13 og kl. 14-15.30 

Uge 44: Mandag d.30.okt.  kl. 09.30-13 og kl. 14-15.30

For vore patienter der bor på Næshøjcenteret og  Sabro lokal-
center: vaccineres Onsdag d.4.okt. på centrene mellem 9.30-15

Patienter i eget hjem der ikke kan komme i konsultationen, kan
kontakte lægehuset m.h.p. vaccination i eget hjem
Mandag d. 9.okt.efter aftale

GRATIS: til 
- alle over 65 år
- førtidspensionister
- patienter med kroniske sygdomme
- gravide mere end 12 uger henne i graviditeten
- svært overvægtige ( BMI over 40)
- anden alvorlig sygdom
- Samboende med personer der er alvorligt syge og som

ikke selv kan vaccineres.
(HUSK sygesikringskort)

Med venlig hilsen
LÆGERNE  Ellen Ladegaard, Carsten Krogh Jørgensen
Anne Nielsen og Martin Joensen
Gl. Stillingvej 409, 8462 Harlev J
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Vi bringer nogle billeder fra afte-
nen. Det skal siges, at Luca, som
vi havde annonceret som Børn
og Unge borgmester, blot er
medlem af Børn og Unge Rådet i
Aarhus Kommune. Den ”rigtige”
borgmester har vi ingen korrek-
tioner på.

Vi siger tak til begge for deres
flotte Sct. Hans taler.

Vi er så småt i gang med at få
lavet et nyt kort over 8462 Har-
lev – og vil i den forbindelse
gerne have input fra byens bor-
gere mht. at navngive de forskel-
lige stier, som er spredt rundt i
hele 8462.

Har I nogle forslag – eller måske
gamle navne – på ”jeres” sti – så
send en mail til grundejerfor-
ening@hfg.dk.

Sct. Hans aftenen var velbesøgt.

Orientering fra Harlev-Framlev
Grundejerforening
Af Lisbeth Johnsen Sekretær i Harlev-Framlev Grundejerforening

Borgmester Jacob Bundsgaard holder båltale Luca holder båltalen for du unge

Spejderne havde rejst en flot
indgangsportal til Byparken

Foto: Aksel Buchard




