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Orientering fra
Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek

Resultat af
skolevejsundersøgelsen

Fællesrådet har været en del involveret i

sikkerheden omkring skolevejene til

Næshøjskolen. Det er Fællesrådets op-

fattelse, at skolepatruljer vil forøge sik-

kerheden for børnene på en effektiv og

trafikøkonomisk måde. Men politiet kan

ikke anbefale skolepatruljer, fordi der er

for mange indgange til skolen.

Den seneste skolevejsundersøgelse do-

kumenterer, at børnene føler utryghed

ved tilkørselsforholdene til skolen, især

krydset Gl. Stillingvej/Næshøjvej. Skole-

vejsundersøgelsen foreligger i en rap-

port, som blev godkendt i foråret af by-

rådet. Undersøgelsen udpeger 40 for-

skellige steder, hvor forholdene bliver op-

fattet som kritiske. Krydset Gl. Stilling-

vej/Næshøjvej er prioriteret som nr. 14,

og med de midler, som dengang var

afsat i første fase, ca. 2-3 mio kroner,

ville det nok gå lang tid før forbedringer-

ne kunne realiseres i Harlev.

Men som en del af det netop vedtagne

budgetforlig blev der imidlertid afsat 10

mio kroner til sikring af skolevejene og til

stier. Dette betyder, at projekterne kan

realiseres noget hurtigere. Budgetforliget

er ikke udmøntet endnu, så tidsplanen er

ikke udarbejdet.

I det følgende beskrives i uddrag skole-

vejsundersøgelsen med fokus på krydset

Gl. Stillingvej/Næshøjvej.

Utryghed

39 forskellige elever har udpeget krydset

Gl. Stillingvej/Næshøjvej som utrygt.

Begrundelserne er mange og her følger

svarene:

Bilerne holder ikke 

tilbage 14 elever = 36%

Der er mange biler 32 elever = 82%

Det er svært at få øje  

på de andre trafikanter 2 elever = º5%

Det er svært at 

krydse vejen 20 elever = 51%

Der er ingen fortov 

eller cykelsti 2 elever = º5%

Der er ingen lys 

på vejen / stien 3 elever = º8%

Bilerne kører meget 

stærkt 13 elever = 33%

Egne kommentarer 13 elever = 33%

De mange biler er den primære årsag til

elevernes utryghed. 82% af eleverne

føler sig utrygge, fordi der er mange biler

i krydset. Cirka halvdelen af eleverne har

desuden angivet, at det er svært at kryd-

se vejen.

13 elever har valgt at supplere de fortryk-

te begrundelser med øvrige kommen-

tarer, der uddyber, hvorfor de føler sig

utrygge i krydset. Flere elever fremhæver,

at bilisterne ikke respekterer fodgænger-

feltet. En elev skriver eksempelvis: ”Det

mest trafikerede sted i Harlev er lige

uden for skolen. Der er mange biler og
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tung trafik pga. indkøbscenter m.m. Kun

1 fodgængerfelt som ikke bliver respek-

teret af trafikanterne og kun cykelsti på

den ene strækning langs skolen.”

2 elever skriver, at det er et ”farligt

kryds”. 3 elever ønsker, at der enten ind-

føres skolepatrulje, eller at krydset sig-

nalreguleres. En anden elev skriver om

utrygheden: ”Om morgen er der meget

trafik, og det er det, jeg ikke kan lide.”

Uheld

I krydset Gl. Stillingvej/Næshøjvej er der

de seneste 5 år registreret 1 uheld, et

såkaldt ekstrauheld, som er et uheld

mellem krydsende køretøjer uden sving-

ning. Uheldet skete i mørke og tørt vejr.

Projekt

Gammel Stillingvej er i dag trafiksaneret

nord for Næshøjvej. Det foreslås, at sam-

me type sanering føres yderligere 60 me-

ter mod syd, således at der bliver anlagt

kantstensbegrænsede delte stier og en

hastighedsdæmper i form af en indsnæv-

ring til ét spor med forsætning.

De delte stier føres ubrudt forbi krydset

ved Næshøjvej, som ombygges til brolagt

overkørsel på begge sider af Gammel

Stillingvej. 40 km/t zonen flyttes ligeledes

ca. 60 meter mod syd. Det eksisterende

fodgængerfelt fjernes, som erstatning

ombygges hellen nord for krydset i øst-

siden, således at den kan fungere som

venteplads for lette trafikanter. Dermed

skal eleverne kun krydse en vognbane.

Projektet deles i 2 faser, hvor første fase

indeholder den nye indsnævring mod

syd, ombygningen af sidehellen mod

nord, nedlæggelse af fodgængerfeltet og

skiltningen af den udvidede 40 km/t

zone.

Fase 2 er færdiggørelse af de kantstens-

begrænsede delte stier og overkørslerne.

Økonomisk overslag: Fase 1 ca. 100.000

kr. og fase 2 ca. 350.000 kr.

Erhvervsområde ved Gammel

Silkeborgvej ved rundkørslen

Århus Kommune påtænker at udarbejde

en lokalplan for erhvervsområdet ved

Gammel Silkeborgvej ved rundkørslen.

Formålet med lokalplanen er at give

mulighed for at området kan anvendes 

til erhvervsformål i kommuneplanens

virksomhedsklasser 1 – 4.

Området er beliggende syd for motor-

vejen Århus – Låsby ved Gammel Silke-

borgvej, og har en størrelse på ca. 4,5 ha

og er beliggende i både byzone og land-

zone.

Området er omfattet af kommuneplanens

delområde 34.01.10 ER og 34.01.21 ER

med følgende rammebestemmelser:

Erhvervsformål med virksomheder hen-

holdsvis i virksomhedsklasserne 1 – 3 og

2 – 5. Maksimalt 2 etager. Maksimale

bygningshøjder på 10 m. På ejendomme

mod Silkeborgvejs forlægning (motorve-

jen) skal bebyggelsen opføres med faca-

devirkning.

Lokalplanen vil blive udarbejdet i over-

ensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan 775 – boligområde

vest for Højlundvej

Som vi skrev i sidste nummer af Paraplyen

er denne lokalplan godkendt af byrådet

til offentlig fremlæggelse. Offentligheds-

fasen udløber i begyndelsen af novem-

ber, og Fællesrådet har indsendt indsigel-
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ser om grundstørrelser på de sydligste/

vestligste grunde, som foreslås til ca. 700

kvm.

Fællesrådet har fået mange henvendelser

fra beboere i området, som har ønske

om en større grund, f.eks ca. 1200 kvm.

Større grunde betyder færre huse og det

vil harmonere fint med afgrænsningen

mod skov og fredet område, og vil være

en blidere overgang mod skov og mose.

Fællesrådet er orienteret om de indsigel-

ser, som Harlev Framlev Grundejerfor-

ening har indsendt. I store træk er det de

samme indsigelser, som kom frem under

borgermødet i Gl. Harlev forsamlingshus

i forbindelse med den overordnede

ramme, lokalplan 605, som dækker hele

Kettinggård området. Fællesrådet kan

støtte indsigelserne fra grundejerfor-

eningen.

I øvrigt har de veje, som anlægges på

Kettinggård udstykningen fået navne.

Den store, gennemgående vej, som er

Rødlundvejs forlængelse, kommer til at

hedde Ketting Parkvej, og den starter

ved rundkørslen og slutter ved udmun-

dingen i Kettingvej. Den mindre, som er

Næshøjvejens forlængelse, kommer til at

hedde Kettinggårdsvej. Den starter også

ved rundkørslen og slutter i den kom-

mende udstykning. Den vil være en blind

vej.

Revision af Kommuneplan 2001

Den nugældende kommuneplan blev

vedtaget i byrådet den 19. december

2001. Kommuneplanen er den overordne-

de ramme for de kommende 8 års udvik-

ling i Århus Kommune. Den er også det

retlige grundlag for udarbejdelse af kon-

krete lokalplaner. Så det er altså meget

vigtige planbestemmelser, som indgår i

en kommuneplan.

Byrådet har netop vedtaget en køreplan

for den kommende kommuneplan, som

skal vedtages senest i 2009. Denne gang

kobles udarbejdelse af Planstrategi og

Agenda 21 redegørelse sammen og

kommer til i fællesskab at udgøre det for-

beredende element for den kommende

kommuneplan.

Den overordnede tidsplan angiver aktivi-

teter allerede i 2006/2007, hvor fælles-

rådene involveres. I maj 2007 afholdes

en byrådskonference om Planstrategi og

Agenda 21 redegørelse. Herefter er der

aktiviteter indtil endelig vedtagelse af

Kommuneplan 2009.

Ligesom sidste gang vil Fællesrådet pri-

oritere arbejdet med disse planer meget

højt. Det er vigtigt at være på forkant når

de næste 8 års udvikling indenfor infra-

struktur, bolig- og erhvervsudvikling fast-

lægges.

Den proces, som der nu lægges op til, er

særlig interessant, fordi Århus Kommune

som følge af Strukturreformen nu er

planmyndighed for det åbne land. En

kompetence, som før var hos amtet. I

vort lokalområde er det særlig interes-

sant, idet kommunen nu skal til at plan-

lægge f.eks. udvikling af detailhandel,

planlægning af vore landsbyer og place-

ring af store installationer, f.eks vindmøl-

ler.

Fællesrådet vil allerede indenfor det

næste halve år påbegynde arbejdet og

forventer at tage initiativer til at inddrage

beboerne allerede i starten af 2007. Der

er mange spørgsmål, som trænger sig

på. F.eks. udviklingen øst for Gl. Stilling-
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vej, så Fællesrådet vil bestræbe sig på at

skabe en debatform, så alle har mulighed

for at blive hørt.

Juleudsmykning i Harlev

Fællesrådet har fået en del henvendelser

om juleudsmykning. Især forældre til små

børn efterlyser juleudsmykning omkring

den centrale del af butiksområdet. Andre

bydelscentre har både juletræer og gran-

grene med lys, så hvorfor ikke i Harlev.

Fællesrådet har givet bolden videre til

nogle af de handlende og Harlev Framlev

Grundejerforening, som har haft en del

drøftelser. Herfra meldes, at man 2004

forsøgte med et juletræ med lys på Nor-

dea-trekanten ud mod krydset Gl. Stil-

lingvej/Næshøjvej. På grund af hærværk

droppede man juletræet i 2005. Det blev

simpelthen for dyrt.

I foråret har der igen været drøftelser

blandt de handlende og grundejerfor-

eningen for at få etableret juleudsmyk-

ning igen. Desværre har det ikke været

muligt at få tilsagn om at deltage fra alle

de handlende, hvorfor planerne er drop-

pet.

Fællesrådet er imidlertid bekendt med, at

nogle af de handlende har planer om

juleudsmykning på egen grund og om

forskellige juleaktiviteter. Og det er

udmærket.

Fællesrådet beklager meget denne ud-

gang, og undrer sig over, hvorfor det lige

netop ikke kan lade sig gøre i Harlev. Der

mangler ellers ikke udsmykning andre

steder i kommunen eller nabobyerne.
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Dorthe Sehested Vestergaard Borgkvist, 

autoriseret optometrist samt 

lyd- og motorikkonsulent 

indehaver af Klinikken på Nyvangsvej 19,

8462 Harlev Tlf.: 40 98 15 00 

www.SYNogINDLAERING.dk

Formand for foreningen www.visuel.info

Læseproblemer, dobbeltsyn, hovedpine, ske-

len og dovent øje volder mange mennesker

problemer i dagligdagen. Men det største

problem er vel egentlig, at disse mennesker

affinder sig med, at ingen kan hjælpe dem.

Og det er ærgerligt, især når jeg oplever

konstant fremgang og i mange tilfælde hel-

bredelse i mit daglige arbejde med børn og

voksnes synsproblemer.

Uddannelse:

I 1996 startede jeg klinikken efter at have

været i USA for at supplere min grundud-

dannelse som optiker, hos bl.a. forfatter og

dr. i optometri Harry Wachs (med speciale i

perception og kognition) og dr. i optometri

Donald Getz (med speciale i skelen og do-

vent øje). Flere kurser i bl.a. neurologi af for-

sker Dick Bruenech (Phd speciale i de ydre

øjenmuskler) i Norge samt et årskursus hos

dansk børnelæge og forfatter Bente Peder-

sen og motoriklærer Anne Brodersen.

Koordination af øjets muskler:

Mine konsulenter og jeg optræner samt gen-

optræner øjenmusklers koordination samt

opfattelse med synet (synsperception) og

handling med synet (syns kognition). Vi ar-

bejder med koordination mellem øjets 6 ydre

muskler, og opbygger et samarbejde med

det andet øjes 6 ydre muskler, så der opnås

7

Klinikken på Nyvangsvej 19

samsyn (samarbejde mellem højre- og ven-

stre øje). Dette kan øge læsehastigheden og

bedre dybdesynet. De indre fokuserings

muskler bliver også motioneret, så fokuse-

ringen bliver så ens som mulig, herved und-

gås at bogstaverne slører ved læsning.

Perception og kognitiv tankegang:

Vi arbejder også meget på opfattelsen med

synet, samt handlingen i synsfunktion, da

vores erfaringer har vist, at der ofte er en

langsommere/forsinket synsopfattelse med

en klap for det ene øje, end med en klap for

det andet øje, dette kan give en form for

mismatch. Når forsinkelsen er optrænet kan

læsehastighed øges. 

Udover dette arbejder vi meget med visuali-

seringen (det at tænke i billeder), der også

skal fungere ens med klap for skiftevis højre-

og venstre øje. Visualiseringen skal også

fungere mens øjnenes ydre muskler bevæ-

ges, ellers kan det være svært at huske det

læste, så genlæsning er nødvendigt. 

Det er vigtigt, at kunne huske med synet,

især her i Danmark da vi skal benytte det til

at stave med. Vi har i det danske sprog

mange skjulte bogstaver f.eks. h, d, p, g. Vi

har også mange bogstaver, der siges som

en vokal men staves med en anden, f.eks.

lyder nemt som ”næmt” og kun ved en god

visuel hukommelse, kan man huske hvordan

ordet skal se ud. 

Derfor er det svært at stave dansk og meget

vigtigt at få den visuelle hukommelse ens og

god. Ligeledes arbejder vi med den logiske

del af synet, hvis der er problemer med ma-

tematikken. Det er vigtigt at synet f.eks. kan

forstå at et kilo bly og et kilo fjer har samme
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vægt, selv om massefylden ser meget an-

derledes ud.

Samarbejde:

Vi arbejder ofte sammen med andre fag-

grupper og får henvisninger fra pædagoger,

lærere, optikere, kiropraktorer, fysioterapeu-

ter, sundhedsplejersker, læger og øjenlæger

m. fl. Det er ikke en nødvendighed at have

en henvisning. Klinikken er åben for alle in-

teresserede, kom at se hvordan vi arbejder

på vores ”åbent hus” dage.

Her gengives udpluk af nogle få af vore

mange klienters historier, så det giver et

lille indblik i hvad vi kan hjælpe med:

Kurt og Helles dejlige datter har modtaget

17 lektioner og er gået fra læsetrin F til B1

på # år. Dette unaturligt store spring er kon-

trolleret af to forskellige læselærere for at

være sikker på at der ikke var tale om en fejl.

Her er forældrenes egen historie af deres

datters udvikling:

Vores datter er en glad og charmerende pige

på knap 11 år med masser af energi og gå

på mod. Hun laver i dag lektier uden de

store konflikter og er ivrig efter at lære nye

færdigheder, herunder forskellige former for

sport. Hendes koncentrationsevne er blevet

væsentlig forbedret i det seneste år, hvilket

kommer til udtryk i hendes indlæringsevne.

Hun læser uden at bruge finger til hjælp og

føler større læseglæde. Desuden er hun be-

gyndt at skrive lange genfortællinger af en

læst tekst eller videofilm, hvor hun tidligere

afskyede alt hvad der havde med skrivning

at gøre. Også stavningen er blevet forbedret.

Hendes selvværd er steget, hvilket hele fa-

milien oplever. Der er stort set kun “normale

konflikter”, men tro os, sådan har det ikke

altid været.

Dobbeltsyn efter cykelulykke:

En glarmester kom til klinikken med dobbelt-

syn efter en cykelulykke. Arbejde og bilkør-

sel var umulig og sygehuset havde meddelt

at bedringen ville komme i løbet af 2 måne-

der, men der kunne også gå et år før det

hele faldt på plads. Efter 3 ugers træning af

øjnene var dobbeltsynet forsvundet.
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Harlev Bibliotek er her endnu
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Harlev Fællesråd og mange borgere gjorde

en stor indsats i forbindelse med den store

kommunale sparerunde. Måske er det så-

ledes, at først, når det reelt går op for os, at

vi kan miste biblioteket, så forstår vi, hvor

meget det virkelig betyder. Det er et kulturelt

samlingssted og er med til at binde vort lo-

kalområde sammen.

Vi har ønsket at støtte biblioteket aktivt

fremover og har derfor stiftet foreningen

”Harlev Biblioteks Venner”. Harlev-området

er i stærk vækst, og der er ingen tvivl om, at

biblioteket fremover vil få større og større

betydning. Det er vigtigt for de byområder,

som ligger uden for det centrale Århus, at

man har et godt bibliotek, og vi vil på sigt

arbejde på at få bedre biblioteksforhold,

både i lokalemæssig forstand, men også 

i forhold til åbningstider.

Det er vigtigt at børn og unge kan vokse op

med et bibliotek i deres nærhed, og det er

bestemt også vigtigt, at man som ældre kan

have et bibliotek nær sin bolig. – Vi arbejder

for et bæredygtigt bibliotek.

Hvis man ønsker at blive medlem, kan det ske

ved henvendelse til foreningens kasserer, Arne

Nielsen, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev. (Tlf.: 

86 94 13 79 e-mail: arne.nielsen@r-m.com)

Det årlige kontingent er 25 kr. for enkelt

medlemskab samt 40 kr. for en husstand

(melder man sig ind nu, gælder det frem til

31. december 2007).

Venlig hilsen

Sognepræst Lone Hindø (formand),

chefkonsulent Arne Nielsen (kasserer) og

socialrådgiver Birgitte Hougaard (sekretær)
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Harlev Biblioteks Venner
– en ny forening

Af Dorte Vind

Det er mit indtryk, at der er stor glæde over,

at Harlev får lov til at beholde biblioteket.

På personalets vegne vil jeg gerne give ud-

tryk for stor tak til alle, som har bidraget til

at bevare biblioteket. Rigtig mange (ca. 1400)

har skrevet under på, at de ønskede bibliote-

ket bevaret. Adskillige har gået rundt, stemt

dørklokker, snakket og samlet underskrifter

ind. Mange har skrevet læserbreve til aviser-

ne. Harlev Fællesråd har stået for koordine-

ring af underskriftsindsamlingen, aflevering

af underskrifterne til Byrådet, samt foretræ-

de for Økonomiudvalget.

Og det hjalp – hvor herligt. Tak for hjælpen!
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Af Ninna Mikkelsen

Sådan synger vore drenge og piger, når de

som soldater marcherer fra hus til hus, for at

samle ind til en fælles fest. Denne tradition

går mange år tilbage og er helt speciel for

Østjylland.

Alle drenge og piger fra 4. til 7. klasse kan

deltage. Alle soldaterne har en hvid skjorte

på, hvor der sidder et bandoler, som er syet

af rødt stof og pyntet med guldbånd. På

hovedet har de en blå skråhue. De har hver

især et sværd og hvert hold har en fane.

Som i det virkelige liv har de også nogle

titler efter rang. Der er en “KONGE” en

“PRINS” og en “GENERAL”, som holder 

styr på alle soldaterne.

I år var der 14 tilmeldte drenge og piger. De

mødte op hos “KONGEN“ om morgenen den

26. februar 2006. Alle blev iført skjorter og

udstyr. De blev delt op i 5 hold og sendt af

sted på aftalte ruter rundt i byen. Et af hol-

dene blev kørt ud af byen, for at synge i

landsbyerne omkring os. Ved middagstid

mødtes alle hos “PRINSEN”, hvor der skulle

indtages et måltid mad og snakken gik ly-

stigt om, hvilken oplevelser soldaterne havde

haft på turene. Nogle steder blev der både

budt på slik, kager og sodavand. Mætte og

friske marcherede soldaterne af sted igen.

Der skulle besøges mange husstande

endnu. Efter et par timers gang, var det

“GENERALEN” som var vært for en kop

varm kakao og boller. Det var også tiltrængt,

da soldaterne var ved at være trætte i bene-

ne. Harlev-Framlev området er blevet stort.

Alle sluttede af hos “KONGEN“, hvor der

blev serveret aftensmad. Det havde været en

god dag for alle, – fyldt med masser af frisk

luft og gode oplevelser.
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”Atter er det fastelavn, 
det er en herlig tid”

Tirsdag aften den 28. februar 2006 skulle

der festes. Alle i byen var inviteret til Framlev

Forsamlingshus. Det var nu godt, at ikke alle

tog imod tilbuddet, men det var rigtig dejligt

at se alle de unge mennesker, der mødte op.

Aftenen forløb med fastelavnssang, kro-

ninger og uddeling af ordner til soldaterne.

Der blev slået ‘katten af tønden’, og spist fa-

stelavnsboller og drukket sodavand. Festen

sluttede med et rigtigt diskotek, som fik

byens ungdom ud på dansegulvet, imens de

voksne kunne trække sig afsides for at drik-

ke en kop kaffe eller te.

Et vellykket arrangement, der blev økono-

misk støttet af Super Best, Harlev Bageri,

Nordea, Statoil og Fakta – endnu en gang

tusind tak. Også en stor tak til borgerne i

Harlev-Framlev og omegn for deres bidrag til

soldaterne, en tradition, som vi håber, der vil

fortsætte mange år endnu.

Tag godt imod SOLDATERNE når de kommer

til dit hus, søndag den 18. februar 2007.

På vegne af “KONGEN“s, “PRINSEN“s og

“GENERALEN“s forældre.



FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Af Dorte Vind

Borgerservice tæt på dig!

Som en videreudvikling af Borgerservice på

Rådhuset er det planen, at lokalbibliotekerne

i fremtiden skal være den lokale indgang til

kommunen. I første omgang lægger Harlev

og Lystrup biblioteker ud med at klare de

mest almindelige situationer, hvor du som

borger har brug for kontakt med kommunen.

Man kan nu henvende sig på Harlev Biblio-

tek og få information og vejledning omkring

blanketter, skemaer og ansøgninger. Des-

uden hjælper vi med at bruge Århus Kom-

munes muligheder for selvbetjening på net-

tet. Vi er en slags udvidede superbrugere til

det, man som borger selv kan klare via Inter-

nettet. Vi kan vejlede i forbindelse med ud-

skrivning og udfyldelse af blanketter. Vi kan

modtage flytteanmeldelse, anmodning om

nyt sygesikringsbevis og ansøgning om bo-

ligstøtte. Vi modtager blanketterne og sen-

der dem videre til behandling i kommunen.

Vi kan vejlede omkring oprettelse af e-boks,

pinkode og digital signatur. Vi hjælper gerne

med at finde svar og oplysninger på Århus

Kommunes Hjemmeside. Er der noget, vi

ikke selv kan svare borgeren på, har vi en

hotline til den ”rigtige” Borgerservice, hvor 

vi kan få hjælp med det samme. Uden for

Borgerservices åbningstid kan vi notere

spørgsmålet, undersøge det senere og

vende tilbage med en opringning eller en 

e-mail til borgeren.

Borgerservice på Harlev og Lystrup Bibliote-

ker er foreløbig en forsøgsordning. I løbet af

det næste halve år skal vi samle erfaringer,

som så skal indgå i udviklingen af Borger-

service på lokalbibliotekerne.

Så er du i en situation, hvor du har brug for

kontakt med kommunen, så henvend dig på

Harlev Bibliotek, som er borgerservice – tæt

på dig.
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Harlev Bibliotek – 
nu også med Borgerservice
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Af Dorte Vind

Arne Nielsen er som medlem af Fællesrådets

forretningsudvalg indgået i Paraplyens re-

daktionsgruppe.

Arne Nielsen er uddannet lærer fra Jelling

Seminarium i 1963 og har indtil 1998 arbej-

det i Folkeskolen, dels som lærer på Vester-

gårdsskolen i Viby, Rougsøskolen i Ørsted

og Næshøjskolen i Harlev, dels som leder. 

I perioden 1970 – 1980 var han viceskole-

inspektør på Næshøjskolen, fra 1980 til 1994

viceskoledirektør ved Århus Skolevæsen og

fra 1994 til 1998 skolechef i Odense Kommu-

ne.

Fra 1998 har han været tilknyttet konsulent-

firmaet Rambøll Management.

Konsulentvirksomheden har budt på mange

spændende opgaver specielt indenfor un-

dervisningssektoren. Det er også blevet til

opgaver uden for landets grænser. Blandt

andet har han bygget et rådgivningscenter

op for truede børn og unge i Estland, Let-

land og Litauen. I Litauen har han været

med i et stort antikorruptionsprojekt i den

offentlige sektor inden Litauens optagelse i

EU.

Arne Nielsen repræsenterer Harlev Jagt-

forening i Fællesrådet. En del fritid bliver i

sæsonen brugt på jagt, der også omfatter

rensdyrjagt i Norge en gang om året.

Friluftsaktiviteter i øvrigt betyder meget for

Arne Nielsen og en del tid bliver om somme-

ren brugt i sommerhuset ved Boeslum sam-

men med familien. Her er der gode mulig-

heder for fiskeri, kajaksejlads og vandreture.

En skitur helst til Norge er en af de faste

aktiviteter i årets kalender.

Arne Nielsen er formand for Foreningen

Norden i Århus lokalafdeling og for Århus

Amtskreds. Endvidere er han med i lands-

styrelsens forretningsudvalg, som næst-

formand i landsforeningen.

Nyt medlem af Paraply udvalget
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