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Orientering fra Fællesrådet 
 

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

Den 21. marts 2019 afholdt Fællesrådet ordinært repræ-
sentantskabsmøde. Referater herfra og den efterfølgende 
konstituering blev offentliggjort i juni nummeret af Pa-
raplyen. I dette nummer fortæller vi bl.a. om Paraplyens 
fremtid i en papirudgave. 
Endvidere har vi ved tidligere lejligheder omtalt pla-
nerne om harmonisering af offentlige veje. Vi bringer 
senest ny herom.    

Harmonisering af offentlige veje

Arbejdet med den såkaldte harmonisering af offent-
lige veje, som vi berettede om i de sidste to numre af 
Paraplyen, har mødt stor modstand fra flere områder i 
Aarhus. I Lystrup har en gruppe grundejere oprettet en 
Facebook gruppe med navnet NEJ TIL HARMONISE-
RING AF VEJE I AARHUS KOMMUNE. Forretnings-
udvalget er af den opfattelse, at vi skal støtte et sådant 
initiativ ved at melde os ind i gruppen. 

Endvidere har Fællesrådet tilsluttet sig en skrivelse fra 
en stor gruppe fællesråd i Aarhus Kommune. Skrivelsen 
vil blive tilsendt alle byrådsmedlemmer i uge 35.
Skrivelsen med indsigelserne mod harmoniseringen er 
følgende:

Citat start:

Beslutningen om at ”harmonisere” vejene i Aarhus er på 
mange måder en  forkert beslut-ning som det fremgår af 
nedennævnte. 
Grunden til denne fejlagtige beslutning skyldes, at Byrå-
det ikke blev orienteret tilstrække-ligt i forbindelse med 
den INDSTILLING der blev udarbejdet af daværende 
rådmand Kristi-an Würtz den 18. januar 2017. 
Ulovligt lovgrundlag:  Byrådet blev oplyst om, at det 
var den nye vejlov der lå til grund for beslutningen, 
men det viste sig senere - jfr. brev fra T&M den 5. 
marts 2018 - at det var den gamle vejlov der lå til grund. 
Vejdirektoratet meddelte Aarhus Kommune den 5. april 
2018 at det var den nye vejlov der skulle ligge til grund 
for beslutningen.
Lighedsprincippet  er ikke blevet overholdt, da det kun 

er veje der har et vejlaug der får mulighed for at komme 
med forslag til istandsættelsen inden privatiseringen. 
Den mulig-hed har de veje der ikke har et vejlaug ikke.
Aftaleloven skal vurderes af en domstol, da Kommunen 
kan risikere at betale erstatning til grundejere fordi afta-
len om vedligeholdelse (som har bestået i mindst 50 år) 
mellem grundejerne på kommuneveje og Kommunen 
aldrig er blevet opsagt.
Taksationskommissionen skal tage stilling til, om Kom-
munen er erstatningspligtig over-for grundejerne hvis de 
har lidt tab ved en offentlig vejs nedklassificering.
Økonomisk uansvarligt, da vejene IKKE bliver sat i 
stand som en del af den løbende vedligeholdelse. Det 
sker ved at tage en bydel af gangen, og derfor vil mange 
veje blive istandsat inden de trænger til det.  Det er da 
pudsigt, at samtlige 27 veje i Lystrup trængte til vedlige-
holdelse det samme år.
”En samlet trafikal vurdering” er ikke lavet - som vejlo-
ven bestemmer. Vejdirektoratet har i skrivelse af den 11. 
oktober 2018 udtalt, at Kommuner altid skal foretage en 
vurde-ring af det konkrete, trafikale behov forud for en 
nedklassificering. 
Beslutningen må ikke kun være begrundet i økonomiske 
forhold. Dette står der i Vej-lovens §15.
Beslutningen om harmoniseringen blev vedtaget på 
budgetmødet den 19. sept. 2014, hvor forligspartierne 
blev enige om, at forventningerne var at der fra år 2037 
vil være en årlig besparelse på 10 mill. kr..  Der er ikke 
andre begrundelser end økonomien for ”harmonise-rin-
gen” af vejene.
Citat slut. 

Fakta grunden

Fællesrådet har fået en henvendelse fra direktør Michael 
M. Jørgensen fra firmaet Investor Asset Management. 
Af ejerne af den såkaldte Fakta grund har Michael fået 
til opgave at finde anden anvendelse af grunden. Han 
ser samtidig nogle muligheder for at lave en form for 
omdannelse af hele området til et mere centrum præget 
bebyggelse omkring Meny, bageren og de øvrige bebyg-
gelser. 
Med blandet bebyggelse indeholdende f.eks ældreboli-
ger.
Gennem tiderne har fællesrådet ved flere lejligheder haft 
emnet om en center bebyggelse oppe at vende sammen 
med kommunen i forbindelse med udarbejdelse af de 
8-årige Kommuneplaner. Men noget konkret er der ikke 
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kommet ud af det.
Derfor tog forretningsudvalget en snak med Michael, 
idet hans overvejelser og tanken om centrum forekom 
spændende. Det er aftalt med ham at vi holder kontakten 
vedlige og koordinerer, når der skal udarbejdes kommu-
nalplaner. 
   
   
Spejderhuset skal renoveres

Spejderhuset på Vestervej skal renoveres, som vi skrev 
om i september 2018. Planerne, som bl.a. indebar nye 
facader mod haven og ud mod Vestervej, samt en række 
ombygninger i bestående hus med bl.a. et 70 m2 lokale 
med plads til 40-50 personer, et værksted på 30 m2, blev 
udfærdiget og forelagt kommen i forbindelse med en 
anmodning om med-financiering. Fra kommunens side 
blev det til et afslag, og hvad gør man så i god spejde-
rånd. Man giver ikke op. 
Ledelse er gået i gang med planerne med en anden tak-
tisk/praktisk indfaldsvinkel. Fællesrådet, som fra starten 
har været positiv overfor planerne, blev kontaktet igen, 
og den 26. juni blev holdt et indledende møde med 
deltager fra den kommunale verden og fra forskellige 
foreninger i Harlev, herunder fællesrådet. 
På mødet deltog Lone Hindø fra Byrådet, Martin 
Trærup, Egon Leegaard og Merethe Raundahl, fællesrå-
dets formand, som i dette tilfælde også repræsenterede 
HIK. 
Alle deltagere fik en varm velkomst og blev sat grundigt 
ind i projektet. Derefter fulgte en rigtig god dialog 
parterne imellem og hovedbudskabet er, at der er op-
bakning til spejdernes projekt fra både HIK, HI&K og 
Fællesrådet. 
Projektet lægger vægt på naturen, fællesskabet, fri-
luftslivet og muligheden for at udfolde sig praktisk i 
forskellige former for ”væresteder”.
HI&K og spejderne supplerer hinanden rigtig godt 
og parterne, herunder Fællesrådet. aftalte at orientere 
hinanden og søge muligheder for at øge samarbejdet på 
tværs fremadrettet.   

Møde i Tryghedsnetværket

Der er afholdt møde i Tryghedsnetværket, hvor politiet 
også er fast deltager. I Næste nummer af Paraplyen vil 
vi informere om de beslutninger, der er taget. 

Støtte til Multihal

Fællesrådet støtter op om etablering af en ny forening til 
dannelse af en forening til etablering af et nyt Idræts- og 
Kulturcenter. Den 26 juni blev afholdt stiftende general-
forsamling, hvor fællesrådet var repræsenteret. Den nye 
forening kommer til at hedde HI&K og vil være en del 

af HIK foreningssystem. På mødet blev valgt følgen-
de bestyrelse: Tom Bøge, Søren Nedergaard, Martin 
Trærup, Egon Leegaard og Jacob Damgaard.   

Aftale med menighedsrådet om Paraplyen

Gennem snart mange år er Paraplyen og Sognebladet 
udkommet som eet blad, som man nok har bemærket. 
Udgifter til grafisk opsæt, tryk og omdeling blev delt 
med 50% til hver. 

Ved flere lejligheder har vi i Paraplyen berettet om drøf-
telser i forretningsudvalget, om denne løsning ikke var 
for dyr for fællesrådet i forhold til behovet og i forhold 
til andre løsninger, f.eks kun at udkomme elektronisk 
via Harlev Appen og på hjemmesiden eller et reduceret 
antal papir udgaver til fremlæggelse og afhentning for-
skellige steder i byen offentlige kontorer og forretninger.  
På det senest afholdte repræsentantskabsmøde blev for-
retningsudvalget pålagt at fremkomme med en løsning 
enten i papir men i et mindre oplag eller anden løsning. 
På forretningsudvalgsmødet den 17. juni 2019 blev der 
enighed om at fremkomme med et forslag til menig-
hedsrådet om en ændret omkostningsfordeling af både 
redigering, grafisk opsætning, trykkeudgifter samt 
udbringning. 
Aftalen blev godkendt af menighedsrådet dagen efter og 
går i korthed ud på følgende:
Aftalens varighed: Løber indtil 2021, hvor et nyvalgt 
repræsentantskab skal tage stilling til det videre forløb.
Omkostninger til uddeling og administration heraf over-
tages fuldtud af menighedsrådet.
De samlede udgifter til produktion, opsæt og tryk dæk-
kes med 60% af menighedsrådet og 40% til fællesrådet.
Udgifter til grafisk opsæt og redigering deles med 50% 
til hver.   

Kirkestien mellem Edelhofvej og Gammel Harlev 
Gennem flere år har Harlev Fællesråd forsøgt at få 
Aarhus Kommune til at retablerer og bundsikre den 
gamle markvej mellem Edelhofvej og Gammel Harlev. 
Det lykkedes langt om længe og i 2018 var stien klar til 
brug. 
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Selvom stien bliver brugt flittigt, så er den ved at blive 
noget tilgroet af græs og anden bevoksning som det 
fremgår af billedet nedenfor, og kommunen har ikke 
vedligeholdt stien ordentligt, enten som en forglemmel-
se eller fordi de mener det er unødvendigt. Fællesrådet 
har fået flere henvendelser om den manglende vedlige-
holdelse, og tager kontakt til kommunen for at få stien 
vedligeholdt.,   

Aftenens båltaler var fhv. skoleinspektør og formand for 
Fællesrådet i Harlev, Arne Nielsen, som holdt tale om 
Dannebrogs fald fra himlen i 1219 i Tallin.
Alle hyggede sig i det gode vejr, så der var lang kø ved 
både isvogn og ølvogn.

Alt i alt en rigtig dejlig dag med stor succes. En del 
spurgte endda, om vi ikke kunne holde Sct. Hans på den 
måde hvert år, men det er foreningens pengekasse ikke 
stor nok til.

Harlev - Framlev Grundejerforening
50 års jubilærumsfest
Af Lotte Bostrup, formand for HFG 
Foto Aksel Buchard

Det var med spændt forventning, at vi skulle holde Harlev 
Framlev Grundejerforenings 50 års jubilæum. Vi havde 
haft mægtig travlt op til dagen - så det var dejligt, at vejret 
viste sig fra den pæne side.
Vi havde regnet med 300-400 personer til spisningen, men 
vi druknede i vores egen succes, der blev solgt ca. 600 
billetter, og der kom vel mellem 700-800 mennesker over 
dagen.

Jubilæet gik over al forventning, folk var glade og tilfredse.
Klovnen underholdt børnene på bedste vis - og køen til 
ansigtsmaling var lang. Hoppeborg og hoppepude vakte 
stor glæde, og spejderne have travlt med heksefremstilling 
til bålet.

Der var mange aktiviteter for børn

Bålet var flot Annika, Mia og Anne fra sangkoret i Skanderborg sang bl.a. 
Midsommervisen

Arne Nielsen holdt båltalen om Dannebrog
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Af Inger Graversen, formand for Næshøjrådet, 
foto: Aksel Buchard

Spørgsmålet stilles af Inger og Else, som er i cafeen om 
mandagen og fra vores kollegaer i løbet af ugen.

På Næshøj er der mange frivillige, men der er også 
plads til dig. 
Vi er nogle, som servicerer de kunder, 
som kommer i cafeen, men vi hjælper også til omkring 
middagen for beboerne. 
Det er et let og hyggeligt arbejde, og der er også altid 
tid til en kop kaffe og en hyggesnak med ens kollega. Vi 
er de fleste dage to i cafeen, men der er også dage, hvor 
der kun er en, derfor vil vi gerne have nye kollegaer. 

Der er frivillige andre steder på Næshøj - for eksempel 
i køkkenet.

På Næshøj er der i løbet af året flere arrangementer. 
Der er allerede den 16. september hotdog-aften, og den 
3 oktober er der en spise-sammen-aften. Til de arrange-
menter, som holdes i løbet af året, er der altid frivillige, 
som giver en hånd med i samarbejde med Christina fra 
køkkenet. 
Det har indtil nu været de frivillige fra cafeen og køkke-
net, som har meldt sig som hjælpere, og der er der også 
plads til nye hjælpere.

Har du lyst til at være vores nye kollega, kan henven-
delsen ske til Christina i køkkenet på tlf 41 85 76 46 
mellem 7.00-14.00 alle hverdage.

Der er også frivillige andre steder på Næshøj. 
Der er nogle, som går tur med nogle beboere torsdag 
formiddag. Det er rigtig godt, men der er beboere, som 
er mere friske til en tur  om eftermiddagen. Nogle vil 
gerne alene afsted med en frivillig - andre vil gerne 
sammen med andre en tur i drivhuset med eftermiddags-
kaffen. 
Er det noget, som har fanget din interesse, kan du 
henvende dig til forstanderen Lott Hessner på telefon 41 
87 66 66.

Efteråret er lige om hjørnet, og vi starter alle på efter-
årets aktiviteter. Det sker både hjemme privat, men 
det sker bestemt også i alle de aktiviteter, som er på 
Næshøj. 

Mange emner er fortsættelse af aktiviteter fra foråret 
så som yoga, knipling, husorkester, bridge, bowling, 
malehold osv.  Lige netop malehold(!) - her er der snak 
om et nyt hold - måske med underviser. De to eksiste-
rende hold hjælper hinanden. Har du lyst til at prøve at 
male, men samtidig gerne vil, at der en underviser, kan 
du ringe til mig (Inger 27 24 87 59). Jeg formidler det 
gerne  videre.

Nyt fra Lokalcenter Næshøj

Vil du være vores nye kollega?
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Af bibliotekar Anja Nalholm Nielsen 

Sommerbogen – Danmarks største læsekonkurrence 
er vel overstået:

Sommerbogen er Danmarks største læsekonkurrence 
for de 7-14 årige. Den startede 14. juni og går i al sin 
enkelhed ud på at læse og anmelde en masse bøger i lø-
bet af sommerferien. Konkurrencen sluttede 24. august. 
Harlev Bibliotek fik nogle anmeldelser, men kan altid 
bruge flere. 
Gik dit barn glip af konkurrencen i år, er der mulighed 
for at deltage næste år. På hjemmesiden www.biblo.dk 
kan man holde øje med deadlines på Sommerbogen el-
ler blive inspireret til alt muligt andet på børneområdet.  

Bibliotekernes efterårsprogram:

Har du hentet Efterårsprogrammet fra Århus Biblio-
tekerne? Det kom på gaden i begyndelsen af august 
måned. Programmet bugner af gode litteraturoplevelser, 
foredrag, workshops, musik- og film aftener. Her er 
noget for både børn og voksne. Kom forbi Harlev Bib-
liotek og få dit eget eksemplar med dig hjem. Nedenfor 
kan du se, hvad der sker på selve biblioteket. Hoved-
delen af arrangementerne er i samarbejde m. Harlev 
Biblioteks Venner.

Strikkeklub:

I Næshøj Nyt er der en fortegnelse med navne og tele-
fonnumre på kontaktpersonerne til alle de aktiviteter, 
som er på Næshøj. Der er ligeledes altid en annonce om 
eventuelle arrangementer i bladet samtidig med opslag 
i cafeen.

Næshøj er kendt og berømt for alle sine madhold. Der 
er 7 hold, hvor man i fællesskab laver mad, hygger og 
snakker. Kontaktpersonernes navn og tlf. er på bagsiden 
af Næshøj Nyt. 

Der også 2 hold, hvor cafeen laver maden, så der er det 
kun hygge og snak. De 2 hold er om mandagen og ons-
dagen. Da mødes borgere fra byen kl. 11.30 til spisning. 

Har du lyst til at være med i et fællesskab om god mad, 
er du velkommen til at ringe til mig (Inger 27 24 87 59). 

Næshøj Nyt er bladet med mange informationer om 
huset - det er et blad som laves 10 gange om året. 

Bladet kan hentes på centeret, men der andre, som er 
så heldige, at naboen har et med hjem til dem. Måske 
du også har en nabo eller flere, som vil have glæde af 
bladet.

Bladet findes også i digital udgave på HarlevApp

Vi ses forhåbentlig til et eller flere arrangementer på 
Næshøj.

Nyt fra Biblioteket

Tjek dine lokale aktiviteter på HarlevApp
Du finder bl.a. 

Nyheder og Event.
 

Fælles lokal by-kalender med aktiviteter.

Find dine lokale butikker og Handel Lokalt.

Du finder også Lokale Tilbud og Konkurrencer.

Genvej til div. klubber og foreninger via link.
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Hvis du er interesseret i at strikke, mødes en del strik-
ke-entusiaster den første mandag i måneden og strikker 
sammen. Man mødes kl. 19.00 på biblioteket, og man er 
velkommen til at tage kaffe eller te med. Første gang er 
mandag 5. august.

Børnefilm for de 2 – 5 årige:

Mandag 26. aug. kl. 10.00 – 10.30
Mandag 30. sep. Kl. 10.00 – 10.30
Mandag 28. okt. kl. 10.00 – 10.30
Mandag 25. nov. kl. 10.00 – 10.30

På biblioteket viser vi søde og sjove børn for de mind-
ste. Tilmelding ikke nødvendig.

Barselscafe:

Er du nybagt forælder og lidt i tvivl om, hvad du skal 
gøre i forhold til dit barn, kan du mødes med ligesinde-
de og udveksle erfaringer og få gode råd fra forskellige 
fagfolk. 

Torsdag 19. sept. kl. 11.30 
Torsdag 31. okt. kl. 11.30
Torsdag 28. nov. kl. 11.30
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Forfatteraften med Jonas Eika Rasmussen: 

Mandag 16. sept. 2019 kl. 19.00 
Jonas Eika Rasmussen er en ung og spændende dansk 
forfatter. Han dimitterede i 2015 fra Forfattersko-
len samme år, som han udkom med sin debutroman 
’Lageret Huset Marie’. Eika har allerede modtaget stor 
anmelderros såvel som flere store litterære priser. For 
’Efter solen’ modtog han i 2018 Montanas Litteratur-
pris, Michael Strunge-Prisen og den nye pris Den svære 
Toer.
Han er også blevet indstillet til Nordisk Råds litteratu
pris 2019. Fri entré, men tilmelding via hjemmesiden.

Harlev læsekreds:

Har du lyst til at læse sammen med andre, så mødes vi 
og diskuterer nedenstående bøger:
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Torsdag d. 24. okt. kl. 19.00:   
Smaragdsliberen af Anne-Cathrine Riebnitzsky
Torsdag d. 21. nov. kl. 19.00:  
Dødevaskeren af Sara Omar

Bøgerne kan hentes på biblioteket ca. en måned før. 
Tilmelding sker ved afhentning af bog.

Livestreaming fra Søauditorierne - 
Mennesker i klimaets Brændpunkter

Mandag 5. nov. kl. 18.45 – 21.00
Foredrag ved professor i klimaforandringer Sebastian 
H. Mernild, Nansen Centeret, Bergen og journalisterne 
Lars From og Klaus Dohm, Jyllands-Posten. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Skumringstimen:

Mandag 11. nov. kl. 19.00
Nordisk biblioteksuge fejres på biblioteket, ligesom den 
fejres i store dele af resten af Norden. 
Når det er mørkest i vores lande, tænder vi et lys og 
læser. I år er teksten Babettes gæstebud af Karen Blixen. 

Vi serverer kaffe og småkager. 
Oplæser og den musikalsk ledsagelse vil fremgå af 
bibliotekets hjemmeside, når vi kommer længere hen 
på året. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Fernisering - Jazzede plakater af Mingus Riis-Holm

Torsdag 28. nov. kl. 16.30 – 18.00
Mingus Riis-Holm er en af områdets helt unge grafiske 
talenter. Udstillingen kan ses på Harlev Bibliotek fra 28. 
november 2019 - 31.januar 2020.

Om sine plakater skriver Mingus: ”For et stykke tid 
siden begyndte jeg at interessere mig for Jazz, og noget 
af det, jeg lagde mærke til, var ”Cover art” på plade 
coverne, hvilket inspirerede mig til at forsøge at lave 
kunst selv. 

Udstillingen er arrangeret af Harlev Biblioteks Venner, 
som også byder på gløgg og pebernødder til ferniserin-
gen.

Fri entré, tilmelding ikke nødvendig.
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Af Lars Bak Pedersen, 
Foto Ruth Kaae og Aksel Buchard

Onsdag den 14. august kl. 18.00 lød startskuddet til den 
11. udgave af den østjyske cykel-klassiker, Det Østjyske 
Bakkeløb (DØB), som med start og mål i Harlev har 
udviklet sig til et af de mest søgte og traditionsrige 
cykelløb i det østjyske område. 

Vejrguderne havde planlagt det fint i år, og trods dystre 
udsigter i ugen op til ændrede vejret sig de sidste par 
dage, og på dagen blev løbet afviklet i perfekt vejr til en 
tur rundt på de østjyske landeveje. 

Vi har oplevet en stor søgning gennem de seneste år 
og har haft omkring 500 deltagere i både 2016, 2017 
og 10 års jubilæumsløbet i 2018. Men i år brød vi alle 
rekorder og sluttede online forhåndstilmeldingen med 
rekordmange 509. De blev suppleret med 89 tilmeldte 
på dagen, så i alt deltog 598 i Det Østjyske Bakkeløb. 

Hovedparten på den lange rute på 63 km, en god flok 
havde fornøjelsen af 35 km, og endelig var ca. 150 – 
primært lokale familier og børn – ude og prøve kræfter 
med ruten på 14 km, der blandt andet byder på en bak-
ket tur mod Åbo og Ormslev, men også suppleret med et 
depot halvvejs, hvor sukkerdepoterne kan fyldes op – til 
særligt stor glæde for feltets yngste deltagere. 

Vi har gennem de seneste år fokuseret vores arbej-
de med at øge sikkerheden og skabe en professionel 
afvikling af løbet – det er en nødvendighed, når vi kan 
tiltrække så stærkt et felt bestående af mange dygti-
ge motionister, klub-ryttere og en betydelig gruppe 
licens-ryttere. 

Deltagerrekord ved 2019-udgaven af 
Det Østjyske Bakkeløb

Fra starten af 63 km løbet

Fra Gl. Harlev mod Stillingvej

Taget på toppen af Åbo-bakken

Taget på toppen af Åbo-bakken

Taget på toppen af Åbo-bakken
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Således havde vi også i år hjælp fra både politihjemme-
værnet, som hjalp med at afvikle løbet på udsatte poster, 
og i de hurtigste grupper blev feltet støttet af 6 motor-
cyklister fra BMW Race Marshalls. Alt sammen noget 
som deltagerne – udover den obligatoriske gratis pølse 
og øl/vand sponsoreret af Harlev Framlev Grundejerfor-
ening – kvitterer meget positivt for. 

Men den største og mest afgørende faktor bag suc-
cesfuld og sikker afvikling af et godt løb er den store 
indsats som ca. 75 frivillige lægger i at hjælpe til. Både 
på pladsen og i start/målområdet ved Næshøj og ude 
på ruterne gør de en kæmpe forskel. Det smitter af på 
deltagerne, hvilket igen smitter af på medhjælperne. Så 
med dette, og suppleret med de mange trofaste spon-
sorer bag DØB, kan man kan i den grad sige, at Harlev 
løfter i flok.

Igen i år går overskuddet fra DØB til realiseringen af 
Harlev Idræts- og Kulturcenter. Vi forventer et over-
skud, der ligger over de tidligere år, så et forsigtigt bud 
lyder på 65-70.000 kr, som lægges oven i det beløb, 
der i 2018 blev overrakt projektet. Tilbage i efteråret 
blev det akkumulerede beløb fra DØB på 248.064 kr. 
suppleret med en lokal DØB’belt op kampagne, som 
gav 189.456 kr., så der i alt blev overdraget 437.520 kr. 
til Harlev Idræts- og Kulturcenter. 

Styregruppen bag DØB, som består af Kim Lauersen, 
Carsten P, Kaj Sommer og Lars Bak Pedersen, mødes nu 
for at evaluere årets løb, og så starter planlægningen frem 
mod 2020-udgaven af DØB, der gennemføres den 12. 
august 2020 med start og mål ved Næshøjhallen i Harlev. 

Taget på Næshøj-bakken

Taget på Næshøj-bakken

Taget på Næshøj-bakken

Taget på Næshøj-bakken
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Tekst og foto: Aksel Buchard

Den 1. september flytter Helse Klinikken til et nyt sted, 
nemlig Framlev Østergård, Snåstrupvej 3 i Framlev. 

Indehaver Susanne Hansen har siden 1996 drevet Hel-
seklinikken i Harlev som lægeeksamineret fodplejer og 
autoriseret zoneterapeut. Først med adresse på Gammel 
Stillingvej 442 og siden 1. juni 2006 i kælderen på 
Vestervej 11. 

Nu glæder hun sig til at byde såvel nye som gamle 
klienter velkommen i nyindrettede og lyse lokaler på 
gården lige ved siden af Framlev kirke. 

Klinikken ligger med indgang fra den store gårdsplads, 
hvor der er god plads til klienternes bil eller cykel – og 
som det kan forstås, er der lette adgangsforhold, idet 
man ikke længere skal ned ad en kældertrappe. 

Susanne har en stor kreds af faste klienter/kunder – 
hovedsagelig fra nærområdet Harlev, Skovby og Galten, 
som får behandling i klinikken. 

Derudover besøger Susanne gerne klienter i deres hjem, 
altså er hun ofte på udebesøg. 

Hun kommer fast på Næshøjcentret og desuden i tre 
lokale bofællesskaber.

Nyt Liv i Framlev Østergård

 
Få jeres lokale aktiviteter med i HarlevApp

Vi er pt. over 2000 brugere.
Er du klub, forening eller lig. og ønsker nyheder, event 
eller aktiviteter med i HarlevApp, Så kontakt os for et 
login eller adgang til det nye Quick system, det tager 

ikke mere end 3 min. at lave et Quick opslag.
Du behøver ikke at være en haj til IT, kan du sende en 

sms kan du også lave en Quick på HarlevApp
Kontakt HarlevApp på:

HarlevApp@MinByApp.dk


