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Orientering fra
Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek

Trafiksikkerheden i krydset 
Gl. Stillingvej/Næshøjvej
Som et resultat af den omfattende skole-
vejsanalyse, som Århus Kommune fik
udarbejdet i årene 2005 til 2006, skal
krydset Gl. Stillingvej/Næshøjvej nu
gøres mere sikkert. Arbejdet vil blive
påbegyndt i denne vinter og skal efter
planen være færdig den 16. april 2008.
Alt efter vejrliget, naturligvis.

Hele krydset vil blive en 40 km zone,
som vi kender det ud for Gartnerhaven.
Krydset vil også blive indsnævret i alle
retninger, for at regulere bl.a. hastighed.
Fodgængerfeltet mod nord vil blive re -
guleret og den chikane, som eksisterer 
i dag ud for banken vil blive fjernet.

Endvidere vil der blive etableret cykelsti 
i den nordlige side af Næshøjvej, altså 
i den side, som vender mod Næshøjsko-
len. Cykelstien strækker sig fra krydset til
indkørslen ved hallen. Der vil også blive
cykelsti fra krydset mod syd ad Gl. Stil-
lingvej.

Fællesrådet er tilfreds med, at dette ar-
bejde nu endeligt kan blive påbegyndt. Vi
har arbejdet med at få gjort noget ved
trafiksikkerheden omkring Næshøjskolen
i en del år. Nu sker der så noget. Det er
altid positivt at konstatere, at det arbej-
de, som udføres i Fællesrådet, giver re-
sultater. Fællesrådet ser i øvrigt det på -

begyndte anlægsarbejde i sammenhæng
med yderligere trafikmæssige tiltag på
Næshøjvej. Se herom næste artikel om
standsningsforbud.

Standsningsforbud
på Næshøjvej
Fællesrådet får jævnligt henvendelse fra
borgere, som udtrykker bekymring for
trafikken omkring Næshøjskolen. Trafik-
ken forekommer kaotisk og er farlig for
de svageste trafikanter, især i morgen -
timerne. Dette er bekræftet og dokumen-
teret i Skolevejsanalysen fra 2006, og
krydset Gl. Stillingvej/Næshøj blev ved
den lejlighed prioriteret som det 16. far-
ligste stykke skolevej i Århus Kommune.
Fællesrådet har ved flere lejligheder
bragt forslag i spil, herunder forslag om
en skolepatruljeordning. Desværre kunne
en skolepatruljeordning ikke anbefales af
politiet af tekniske årsager. Blandt andet
var der for mange indgange til Næshøj-
skolen.
Næshøjvej bruges i stor udstrækning af
forældre til korttidsparkering, medens de
følger børnene ind til skolen. Fællesrådet
er vidende om, at ledelsen på skolen ved
flere lejligheder har bedt forældrene om
at bruge parkeringspladsen ved hallen,
som ligger 25 til 75 meter fra indgangene
til skolen. Dette har ingen effekt haft.
Fællesrådet har derfor drøftet forholdene
med skolebestyrelsen, og vi vil i fælles-
skab foreslå et standsningsforbud på
Næshøjvej. Dette har været forsøgt ved
flere lejligheder. Helt tilbage i 1980’erne
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blev ønsket fremført ved flere lejligheder,
men afvist af politiet. Men det er Fælles-
rådets opfattelse, at trafikken på Næs-
højvejen er forøget temmelig drastisk på
grund af den omfattende udbygning ved
Rødlundvej og vil blive forøget yderligere
som følge af trafikken til og fra det nye
boligområde på Kettinggård. Trafik-
mængden i dag er en helt anden, end
den var i 1980’erne.
Derfor opfordrer vi Vejkontoret til at un-
dersøge mulighederne for at indføre et
standsningsforbud på Næshøjvej fra
krydset og op til indkørslen til parke-
ringspladsen ved hallen. Vi er naturligvis
indstillede på, at et forbud skal vurderes 
i sammenhæng med de sikkerhedsmæs-
sige forbedringer, som allerede er sat i
gang.

Habitatområde 232 
Lillering Skov, Stjær Skov
Tåstrup Sø og Mose
Som vi tidligere har skrevet om i Paraply-
en er området ved Lillering Skov, Stjær
Skov, Tåstrup Sø og Mose udpeget som
et EU habitatområde. Dette betyder bl.a.,
at området har en særlig status som
 naturområde efter EU’s regler for natur-
beskyttelse.

I forbindelse med idefasen til den kom-
mende Vandplan 2009 skal Århus Kom-
mune også komme med ideer til indsats-
områder i forbindelse med Natura 2000
planen. Byrådet har netop færdigbe-
handlet kommunens høringssvar til både
Vandplan 2009 og Natura 2000 planer.

Habitatområde 232 Lillering Skov, Stjær
Skov, Tåstrup Sø og Mose har en meget
høj prioritet i kommunens planer. Ja, fak-
tisk prioriteres området højest af alle
kommunens habitatområder. Dette kan

komme til at betyde en del for områdets
fremtid som naturbeskyttelsesområde, li-
gesom det også kan komme til at berøre
en del lodsejere og borgere i området.

I høringssvaret indgår der temmelig de-
taljerede planer for området. Planer som
bygger på analyser af tilstanden i hele
området, herunder vandkvaliteten i Tå -
strup Sø og Mose.

Kommunen forudser, at det vil kræve en
stor og vedvarende indsats at nå i mål
med naturplanerne. Der er især store ud-
fordringer i forbindelse med sikring af
den nødvendige naturpleje og med at re-
ducere næringsstoftilførslen til sø, mose
og bække. Århus Kommmune ser her
muligheden for at inddrage oplandet om-
kring dette habitatområde i en helheds-
planlægning, som både reducerer
næringsstoftilførslen til Tåstrup Sø og
mose, og som øger områdets rekreative
værdi for lokalbefolkningen.

I forbindelse med høringssvaret har Dan-
marks Naturfredningsforening udarbejdet
et udkast til fredningsforslag. Dette for-
slag, som er et omfattende og meget de-
taljeret værk, indgår som supplement til
kommunens høringssvar, som er ind-
sendt til Miljøministeriet. Danmarks Na-
turfredningsforening prioriterer også om-
rådet højest og har gennem en længere
periode arbejdet intenst med området.
Fællesrådet er i kontakt med foreningen,
for at få mere detaljerede oplysninger om
deres fredningsforslag. Det vil vi berette
mere om i næste nummer.

Udvidelse af boformen
Snåstrup Vestergård
På baggrund af behov om en udvidelse
fra 4 fastboende til 8, har der været af-
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holdt naboorientering og orienteringsmø-
de den 7. januar 2008 om en ny bygning
med plads til de fastboende samt fælles-
faciliteter.

Den nye bygning udformes som en u-
form forbundet af fællesfaciliteter og per-
sonalefaciliteter. U-formen skaber en af-
slutning på den eksisterende bebyggelse
og samtidig opnås et udeopholdsrum i
tilknytning til de nye boliger.

Snåstrup Vestergård skal fortsat være et
tilbud til unge udviklingshæmmede med
adfærdsproblemer, og nu bliver der plads
til 8 fastboende. Det skulle kunne dække
behovet i de nærmeste år.

Harlev Fællesråd har givet udtryk for, at
projektet bør sættes i gang. På oriente-
ringsmødet for naboer var der ingen
modstand mod udvidelsen.
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HUSK  ORDINÆRT
REPRÆSENTANT-

SKABSMØDE

den 27. marts 2008 
kl. 19:30 

på Lokalcenter 
Næshøj i Cafeén

SKRIV TIL
PARAPLYEN

Husk at deadline
til næste nummer
er den 5. maj 2008
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Af Vibeke Dam Hansen

Vi har 2 børn – på 8 og 11 år. Der kunne
være rigtig rart, hvis de kunne føle sig tryg-
ge i trafikken i vores lille by. Men det gør de
ikke! 

Vi bor på Grønhøjvej, og børnenes skolevej
går derfor forbi bageren og gennem byens
»store kryds«. Og det skulle være sikkert.
Der er skilt med skolebørn på vejen uden for
bageren og fodgængerfelt i krydset. Men det
er åbenbart ikke nok. 

Jeg vil gerne dele nogle oplevelser med jer:

En mørk morgen kommer jeg gående med
min datter – vi har begge reflekser på – og
skal krydse vejen mellem SuperBest og ba-
geren – vel og mærke ved skiltet med skole-
børn. En bil kører ud fra den nederste udkør-
sel fra bageren, men blinker hverken til højre
eller venstre! Øh, tænker vi og bliver ståen-
de, for vi er jo de bløde trafikanter. Og godt
for det, for bilisten skulle nemlig forbi os!

Et halvt minut senere skal vi så over fod-
gængerfeltet: Der kommer en bil hen ad Stil-
lingvej fra venstre. Hov, der glemte bilisten
sørme også at blinke, da han skulle til højre.

En anden morgen står vi ved fodgængerfel-
tet og skal over til skolen. En bilist holder for
hajtænder til venstre for os, en anden bilist
holder for hajtænder overfor. Begge biler
skal krydse forgængerfeltet. Den første bilist
kører frem, men holder tilbage for os. Det
overser den anden bilist åbenbart, for hun

tager da bare venstre vejbane i brug, hvor vi
så er nået over i. Vi var 1 meter fra at blive
påkørt!!!!!!! Og min datter blev chokeret og
tør ikke selv gå i skole.

På dejlige sommerdage cykler vi rundt i Har-
lev. Og igen skal vi igennem byens kryds. Vi
holder for hajtænder og skal lige over vejen,
men her gælder færdelsesloven om vigepligt
åbenbart ikke, for flere bilister er af den op-
fattlelse, at de har ret til at svinge til venstre
og krydse »vores vejbane«, før vi kører over.

HVORDAN SKAL JEG LÆRE MINE BØRN
AT BEGÅ SIG I TRAFIKKEN, NÅR FÆRD -
SELSLOVEN IKKE BLIVER OVERHOLDT I
HARLEV? OG HER ER TALE OM BILISTER I
ALLE ALDRE! 

Jeg siger udtrykkeligt, at de skal forsøge at
få øjenkontakt med bilisterne, men det er
nogle gange rigtig svært, når bilisterne kig-
ger væk fra børnene, mens de overtræder
færdselsloven! 

Det ville være så rart, hvis jeg kunne slippe
mine børn fri i trafikken, velvidende at bor-
gere i Harlev gerne ville passe på vores alle
sammens børn. 

Og stor tak til alle jer, der kører fornuftigt og
endda holder tilbage for børnene, så de kan
komme sikkert rundt i byen. 

Med venlig hilsen
Vibeke Dam Hansen

Gælder færdselsloven ikke 
i Harlev?
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Snåstrup Vestergård

Af Arne Nielsen

Snåstrup Vestergård, Silkeborgvej 939, er et
bosted og aktivitetscenter for udviklings-
hæmmede unge.

I øjeblikket bor der fast 4 unge på gården,
mens der dagligt kommer 12-14 unge, der
enten stadig bor hjemme eller er flyttet til
beskyttede boliger eller bofællesskaber
andre steder i byen, for at deltage i de for-
skellige aktiviteter.
Kommer man på besøg, møder man en flok
meget glade unge og nogle engagerede
medarbejdere, der på gården har gang i en
række gøremål.
Der er dyrehold bestående af to køer, en
ged, nogle får og lam og der plejer også at
være grise. Men da jeg besøgte gården
havde der lige været slagtedag, så man ven-
tede på ny besætning.

Der hører også gartneri til gården, som be -
står i af dyrke tomater, agurker, chili og kryd-
derurter, samt forårs- og sommerblomster.
Endvidere har man en produktion af bræn-
de.
Gårdens produkter sælges efter princippet
stalddørssalg, dels fra en bod ved vejen,
dels ved at man henvender sig direkte til be-
boerne eller personalet på gården.
Produkter, der sælges, er: grise- og lamme-
kød, blomster, grønsager og brænde, og alt
er naturligvis økologisk. Alle er velkomne til
at gøre indkøb på gården.
Ud over driften af gården har man en række
aktiviteter andre steder i området. For ek-
sempel slår man græs på legepladsen på
Bygmarksvej, en præstegård i Skanderborg,
Galten Børnehave og Snåstrup Mølle. Der
foretages fast oprydningsarbejde nogle dage
på havnen hos Mærsk, på hotel Scandic og
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hos Bilka. I det hele taget sørger man for, at
så mange som muligt nogle dage om ugen
kommer ud og udfører arbejde for andre, så
man på den måde er med på en normal ar-
bejdsplads.
Lisbeth Krarup har som medarbejder været
med næsten fra starten for 12 år siden. Hun
er den der står for gårdens drift og fortæller,
at noget af det vigtigste ved at arbejde med
de unge er, at der er fast struktur på hver -
dagen.
Der udarbejdes ugeplaner, hvor den enkelte,
dag for dag, kan se enten ved tekst på en
tavle eller ved billeder, hvad der skal foregå,
hvem der skal arbejde sammen og hvem
man skal søge hjælp hos, hvis der er behov.
Et formål med det pædagogiske arbejde er
at lære de unge at omgås andre mennesker
og at klare sig selv, så de kan fungere i egen
bolig og have nogle faste aktiviteter – ”Gå

på arbejde” hver dag.
De unge har mulighed for at deltage i for-
skellige fritidsaktiviteter, enten sammen med
medarbejdere fra gården eller ved selv at
besøge en særlig klub for ligestillede, der
har til huse i Vanggårdscentret (Café Frede-
rik).
Efter nedlæggelse af amterne er Snåstrup
Vestergård en kommunal institution. Den er
en underafdeling af Havkærparken, der lig-
ger i Tilst. Anne Mette Hag er den daglige
leder/ koordinator. Til gården er der i alt til-
knyttet 7 medarbejdere, samt to faste natte-
vagter. Ikke alle er ansat på fuld tid.

Alle, både beboere og medarbejdere, glæder
sig til at få realiseret de byggeplaner, der er
omtalt andet steds i Paraplyen. Med nye
bygninger vil man få forbedret forholdene
ganske betragteligt.

Af Erik Andrésen, formand

Harlev-Framlev Grundejerforening har igen
afholdt generalforsamling. Den blev afviklet
mandag den 25. februar kl. 19.00 på Lokal-
center Næshøj.

Grundejerforeningen er ikke på nogen måde
forvænt med en større tilslutning. Bestyrel-
sen er derfor af den opfattelse, at det kan
tages som udtryk for, at medlemmerne er til-
fredse med det arbejde, vi udfører, eller – at
det er et tegn på fuldkommen ligegyldighed.
Det sidste tror vi ikke rigtig på, da vi ud fra
medlemstallet skønner, at hovedparten af
byens parcelhusejere er medlemmer. Der
mangler endnu en del og det er vort håb, at

dem vi savner vil komme på andre tanker og
være solidariske med flertallet og dermed
være med til at styrke vor forening, der på
den måde vil få endnu større gennemslags -
kraft.

Derfor, kære Harlev-borger, er det vigtigt at
du kommer ud af busken og tilmelder dig
foreningen og generalforsamlingen – og
giver din mening til kende. Det er af stor be-
tydning for bestyrelsen at få input fra med-
lemmerne om det arbejde, der gøres og det
som ligger foran. Det er af ligeså stor betyd-
ning, at bestyrelsen kan få lov til at drøfte
forskellige tiltag med medlemmerne og få
deres opbakning, ligesom bestyrelsen helt
klart er modtagelig for både ris og ros.

Harlev-Framlev Grundejer -
forening – generalforsamling
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Af Arne Nielsen

For 75 år siden dannedes Harlev – Framlev
Jagtforening.

I foreningens første love lyder formålet så -
ledes:

”Foreningens formål er at søge Vildtbestan-
den bevaret og forøget ved alle tjenlige mid-
ler, saasom Udøvelse af hensynsfuld Jagt,
Indførelse af særlige forøgede fredningstider,
Anskaffelse af levende Vildt til Blodfornyelse,
Vinterfordring, Fjernelse af omstrejfende
Hunde og Katte, Bekæmpelse af Krager 
og Væsel og andre for Vildtet skadelige 
dyr, Samarbejde med tilgrænsende Jagt -
foreninger eller Personer til Fremme af Vild-
tets Sag, Tilplantning af gamle Mergelgrave
o.l. til erstatning af Remiser, saafremt saa-
danne ikke findes i fornøden Mængde, For-
følgelse af Krybskytter o.sv.” 

Som medlemmer kunne optages enhver
uberygtet mand som var grundejer i Harlev-
Framlev eller Lejer af jagtterræn samme-
steds.

Det er jo ikke så lidt der bliver sagt i denne
formålsformulering. Man kan direkte og mel-
lem linjerne fornemme, hvilke problemer man
har haft at slås med den gang med strejfen-
de hunde og katte, krybskytter og blodforny-
else.

Formålsformuleringen i den nuværende Har-
lev Jagtforening er enklere:
”Foreningens formål er at samle jægere
inden for foreningens område og fremme

deres interesser i tilslutning til DJ´s formål”
(DJ betyder Danmarks Jægerforbund)

Som medlemmer kan optages enhver ube-
rygtet person og det er ikke længere en be-
tingelse, at være grundejer eller jagtlejer i
Harlev – Framlev.

Den jubilerende Harlev Jagtforening har
mange forskellige aktiviteter på programmet.

Hvert år afholdes 6 fællesjagter med delta-
gelse af 20 medlemmer af jagtforeningen.
Derudover afholdes 6 andejagter også med
deltagelse af 20 medlemmer
Der afvikles hundetræning med dygtige hun-
detrænere, hvor der også kan være deltage-
re, der ikke er interesseret i jagten, men
gerne vil have styr på hunden.
Et par meget dygtige instruktører i jagt-
hornsblæsning træner i vinterperioden både
øvede og begyndere i denne ædle kunst.

Harlev Jagtforening – 75 år
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Af Dorte Vind

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner
havde biblioteket nogle hyggelige og velbe-
søgte arrangementer i efteråret. Skumrings -
timen i november måned, hvor Anna Grete
Søberg læste højt af og genfortalte ”Kristin
Lavransdatter”, var en rigtig fin oplevelse. Til
bogcaféen ”Et strejftogt gennem nyere nor-
diske romaner” var der fuldt hus. Kaffen blev
indtaget stående rundt omkring i biblioteket.
Det var udmærket, så fik vi snakket og
strakt benene samtidig. 
Som en udløber af arrangementet blev der
nedsat en læsekreds, som under Arne Niel-
sens ledelse har holdt to møder siden. Det
første møde i november om Jens Christian
Grøndahls ”Røde hænder” og det andet
mø de i januar i år om Ida Jessens ”Det før -
ste jeg tænker på”. Vi har været 12-13 delta-
gere pr. gang. Snakken om bøgerne har væ -
ret livlig, seriøs og interessant, og jeg tror,
alle har fået noget med sig hjem fra disse af-
tener. Læsekredsen har planlagt endnu et
møde den 6. marts.
Nye arrangementer er planlagt i foråret. Når
dette blad kommer ud, har vi haft endnu en

bogcafé den 27. februar, hvor bibliotekar El-
sebeth Vindahl fortæller om Leif Davidsens
forfatterskab under titlen ”– men det begyn-
der altid med en hovedperson…”.
I april måned viser vi en udstilling af smyk-
ker. Eva Rahbek udstiller en række unika -
smyk ker fremstillet i forskellige materialer og
teknikker. Der er fernisering af udstillingen
mandag den 7. april kl. 17.

”Kom maj du søde milde” har vi valgt at
kalde et arrangement torsdag den 24. april,
hvor tanken er, at vi synger foråret ind med
sange fra Højskolesangbogen. Kulturud-
valgsmedlem og byrådsmedlem Steen Bor-
ding Andersen og byrådsmedlem Ejgil Rah -
bek har lovet at vælge sangene. Ved klaveret
sidder organist Anna Marie Thygesen, Bra -
brand. Der vil blive serveret en forfriskende
majbowle, og biblioteket supplerer med en
udstilling af sangbøger.
Hent en folder på biblioteket med yderligere
oplysninger om forårets arrangementer. Der
er også højtlæsning for mindre børn og in-
troduktioner til Internettet for begyndere.

Nyt fra Harlev Bibliotek

Også flugtskydning er der mulighed for at
deltage i. Det foregår i perioden april til sep-
tember torsdag aften 2½ time. Der følges
nøje regulativer for denne aktivitet, som godt
kan høres et stykke væk. Vi håber dog på
forståelse for denne vigtige aktivitet, der er
en betingelse for at jægerne bliver gode
skytter.

Vildtpleje og landskabspleje er også en vig-

tig del af foreningens aktivitet, som medlem-
merne tager del i.
Jubilæumsåret vil blive fejret på forskellig
vis. Blandt andet vil der på et tidspunkt i
2008 blive inviteret til åbent hus i Jagtfor -
eningen ved Tåstrup Mose, hvor interesse -
rede vil kunne få mere information om for -
eningens virksomhed.
Harlev Jagtforenings formand er: 
Jens Schødt Hansen
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Hund & Helse

Af Ejgil Rahbek
Hvis man vil vide noget om hunde, skal man
tage en snak med søstrene Betina Bach og
Anita Christensen, som er indehavere af
hundepensionen Hund & Helse. Som de selv
skriver, er Hund & Helse et Center for hunde-
adfærd og -velfærd. Paraplyen har været på
besøg på deres gård lidt uden for Stjær.
Gården, som er et nedlagt landbrug, er nu
indrettet med 10 bokse, som alle har udgang
til egne og fælles udendørsarealer. Boksene
er store, lyse og velindrettede. I det hele
taget bærer indretning og udstyr præg af, at
dette ikke kun er en hundepension i gængs
forstand. Og det er det heller ikke.

Både Anita og Betina har siden 1985 haft

hunde og hundetræning som fritidsbeskæfti-
gelse. Begge har gennemgået instruktørkur-
ser i DKK og DCH og begge har et alenlangt
CV, som omfatter mange opgaver, som har
det til fælles, at det har med hunde at gøre.
Lydighedsdommer, hundekonsulent i DKK’s
telefonkonsulenttjeneste, mentalbeskriver for
DKK og dyreadfærdsterapeut er nogle af de
opgaver, som søstrene har haft gennem
årene. 

Begge er opvokset i Åbyhøj og flyttede se-
nere til Risskov i en lejlighed, hvor der ikke
var ret meget plads til hunde. Senere har de
begge bosat sig på landet på ejendomme,
hvor der er god plads til hunde. Betina bor i
dag i nærheden af Framlev, på Labing Lan-
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der mulighed for at løbe sammen i et fælles
udendørsareal. Med i prisen er to daglige
lufteture, og yderligere aktiviteter kan til-
købes. 

Hvert år aflives ca. 15.000 hunde i Danmark
p.g.a. adfærdsproblemer. Det er efter Anitas
og Betinas opfattelse et alt for højt tal. Og
årsagen er i langt de fleste tilfælde, at hun-
deejeren ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i,
hvad det kræver at have hund, før de an-
skaffer sig én. Blandt andet derfor har de
oprettet kurser til træning af familiehunde.
Kurserne forløber forår og efterår, og de er
velbesøgte.

Udover arbejdet med hundepension og ad-
skilt fra firmaet med hundepensionen arbej-
der Betina og Anita også som instruktører
for STH med at uddanne servicehunde. STH
er en dansk organisation, som forestår træ -
ning og uddannelse af servicehunde til be-
vægelseshandicappede. Det er et omfatten-
de og meget avanceret træningsforløb, som
stiller store krav til instruktørerne i form af
viden både om hunde og til viden om de be-
vægelseshæmmedes handicap.

Og hvad med fremtiden? ”Fremtiden inden
for området er helse”, siger Anita. Med den
stigende velstand stiller danskerne også
større krav til deres kæledyrs velfærd. Dette
betyder, at hundeadfærd og -velfærd vil få
en større plads i Anitas og Betinas fremtids-
planer. Bedyrer de begge to.

Hjemmesideadressen på Anitas og Betinas
firma er: www.hundoghelse.dk

devej, og Anita bor i Stjær på Hårbyvej, hvor
hundepensionen er indrettet. 
Begge har jobs ved siden af arbejdet med
hundene. Anita er uddannet som fysiotera-
peut med supplerende kursus i hundemas-
sage og arbejder på Rosenbakken i Skød -
strup. Betina er uddannet som lægesekretær
og arbejder på Århus Sygehus. Så de har
nok at se til begge to, når der også skal blive
plads til familien, som omfatter små børn. 

Hundepensionen åbnede i foråret 2004, og
er siden udvidet. Når en hundeejer skal på
ferie, så skal hunden jo passes. Derfor arbej-
der Anita og Betina samt familier altid, når
alle andre holder ferier. Alle boksene er re-
serveret flere måneder i forvejen, og hvis
man skal have sin hund i pension i sommer-
ferien, skal man skynde sig. En særlig form
for hundepension er nytårsaften. Her har de
fundet en niche, idet beliggenheden og sær -
lige foranstaltninger har gjort pensionen
meget populær nytårsaften. De særlige for-
anstaltninger er, at hundene bliver luftet i
skoven nytårsaftensdag, at der spilles af -
spæn dingsmusik for hundene hele døgnet,
og at både Anita og Betina går en runde ved
tolvtiden for at tilse hundene. 

I det hele taget lægger de meget vægt på, at
hundepensionen ikke blot er opbevaring.
Deres idegrundlag er at hæve standarden for
hundepension på forskellig måde. F.eks.
sætter man ikke to hunde samen, som ikke
kender hinanden. Boksene er muret op i en
højde, så hundene ikke er i synlig kontakt
med hinanden. Men hvis to eller flere hunde
kommer godt ud af det med hinanden, så er


