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Orientering fra
Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek

Skal vi have Natteravne i Harlev?
Dette spørgsmål drøfter
Harlev Fællesråds forretningsudvalg for øjeblikket.
Baggrunden er de mange
hærværk og tyverier, som
har hærget Harlev i løbet
af foråret. Især Næshøjskolen er hårdt ramt, men
også andre bygninger og
installationer har lidt skade.
De tendenser til hærværk
og tyveri, som mange
borgere i Harlev området
for få år siden ville have
troet var umuligt, er måske nu også kommet til
Harlev. Vi er et forholdsvist lille bysamfund med
ca. 4500 indbyggere, og
vi har vel alle haft en tro
på, at der var styr på vore
børn og unge mennesker,
især i et lokalområde
langt fra de store brændpunkter tættere mod centrum.
Men sådan er det måske
ikke mere. Det gør et

stort indtryk, når politiet
til Århus Stiftstidendende
den 18. juli 2009 direkte
kalder Harlev for et ”hot
spot”. Altså et sted, hvor
det i kriminel henseende
er varmt.
En sådan udmelding er
fællesrådet forpligtet til at
reagere på, og det gør vi.
I første omgang vil vi undersøge omfanget af de
kriminelle handlinger og
sikre, at det ikke beror på
tilfældigheder, at det netop i dette forår har været
særlig slemt.
Fællesrådet har endvidere
kontakt med Natteravnene i Tilst, og herigennem
vil vi undersøge, hvordan
Natteravnene er organiseret og hvordan de arbejder.
Der er mange spørgsmål,
som skal afklares, så der
ligger et større udredningsarbejde foran os, før
vi kan vurdere, om det er
det mest effektive at gå i
gang med.
Men under alle omstændigheder skal der gøres
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noget, og vi vil holde
fokus på dette emne i
den kommende tid.

Vejforbedringer
på Lillering
Gennem mange år har
fællesrådet fremført ønske om at få en kraftig
forbedring af strækningen
fra Aralievejens udmunding i Lilleringvej og mod
vest til Rødlundvejens
udmunding i Lilleringvej.
De sidste 10 år har dette
ønske været fremført på
det årlige statusmøde
med Trafik og Vej afdelingen ved kommunen. Vi
har især ønsket en adskillelse af den kørende trafik
fra de gående og de cyklende. Endvidere har vi
fremført ønsket om etablering af belysning på en
strækning, således at Lilleringvej i hele sit forløb
vil have vejbelysning.
Nu ser det endelig ud til
at der sker noget. Et
beløb på kr. 900.000 er
netop bevilget på byrådets møde den 26. august 2009 til en cykelsti
på Lilleringvej, og beløbet
til cykelstien vil herefter
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blive afsat på kommunens anlægsprogram for
nyanlæg i perioden 2009
til 2012. Det forventes, at
arbejdet vil blive udført i
2010.

løbig afstemning om de
overordnede linier i kommuneplanen samt de
mange delprojekter, som
indgår i et kommuneplan
forslag.

I fællesrådet er vi glade
for denne beslutning,
men efter så mange år
også en anelse skeptiske,
og vi vil udtrykke det på
den måde, at vi vover at
være optimistiske.

Ved flere lejligheder har vi
berettet om arbejdet med
den nye kommuneplan,
som vil komme til at gælde for de næste 8 år.

I kommuneplanen er udpeget et område nord for
motorvejen til en mulig
placering af et nyt forbrændingsanlæg og/eller
et biomassefyret kraftvarmeværk. Fællesrådet
har gjort indsigelse imod
denne placering, idet det
er fællesrådets opfattelse,
dels at man har et velfungerende anlæg ved Lisbjerg, dels at erhvervsområdet er uhensigtsmæssigt på grund af
størrelsen.

Kommuneplanen vil blive
vedtaget i december
2009, som en sidste
handling af det nuværende byråd. På byrådsmødet den 12. august 2009
var der imidlertid en fore-

Vi foreslog derfor, at erhvervsområdet nord for
motorvejen skulle udvides helt til kommunegrænsen ved Lillering
Skov, for at skabe plads
til så stort et projekt og

Status på
Kommuneplan 2009

for at flytte trafikken til
trafikanlægget ved Lillering Skov.
Desværre gik det ikke,
som fællesrådet kunne
ønske, idet der var flertal
for at fastholde placeringen af et nyt forbrændingsanlæg samtidig
med, at man ikke ville
udvide erhvervsarealet
helt til kommunegrænsen,
dvs. rammebelægge den
vestligste del.
Som nævnt var det en
foreløbig afstemning.
Fællesrådet arbejder fortsat på at undgå, at der
på området nord for motorvejen udpeges en placering til et forbrændingsanlæg uden at forøge erhvervsarealet og håber, at
flere medlemmer af det
største parti i byrådet
tænker sig godt om, inden den endelige afstemning i december.

VIL DU VIDE
MERE?

SKRIV TIL
PARAPLYEN

Husk at Fællesrådets
mødereferater er
fremlagt på
Harlev Bibliotek

Husk at deadline
til næste nummer
er den 26. oktober 2009

Eller se på
www.harlevfr.dk
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Ved Harlev Framlev Grundejerforenings Jubilæum
Af Ejgil Rahbek

Harlev Fællesråds tale
ved HFG’s jubilæum
den 16. maj 2009
Fra Harlev Fællesråd skal der
lyde et stort tillykke med foreningens 40 års jubilæum
her i dag.
40 år er en lang periode i
områdets og byens levetid,
og Harlev Framlev Grundejerforening har været aktive i
hele perioden. Mange Harlev
borgere har gennem årene
lagt et stort og frivilligt arbejde i bestyrelsesarbejde og
organisering af arrangementer.
For 40 år siden var der ikke
megen by, men med bygningen af Næshøjskolen i 1959
og den senere store udvidelse i halvfjerserne kom der
gang i tilflytningen. Målt på
areal var Næshøjskolen, da
den blev bygget, den største
skole i Århus Kommune. Så
i starten var der god plads,
men den blev hurtigt fyldt
op.
Men rigtig gang i udviklingen
kom der først med den første
egentlige kommuneplanlægning her i området i firserne,

Borgmester Nicolai Wammen, byrådsmedlem Ejgil Rahbek
(på vegne af Fællesrådet) hyldede foreningen.
Formand Erik Andrésen bød velkommen.

hvor det store område vest
for byen blev inddraget, altså
Rødlundvej området. Nu
skulle der bygges mere tæt,
og der kom almene boliger.
Sidste del af planerne om
udvidelse ser vi i dag blive
realiseret i Kettinggård udstykningen.
I halvfemserne var den store
udfordring arbejdet med at få
motorvejssystemet tilsluttet
byen på en harmonisk og til-
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fredsstillende måde, og det
var en stor opgave, som
krævede mange timers arbejde.
Grundejerforeningen har været med i hele denne rivende
udvikling, og det er der god
grund til at erindre om og
anerkende i dag.
I dag indvier borgmesteren
så 2 stenskulpturer, og vi
synes, at Jeres ide med ud-
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smykning ved indfaldsvejene
er en rigtig god ide.
Det er jo helt indlysende, at
de to rundkørsler, som I har
valgt at placere stenene på,
er en slags port til byen. Her
markeres overgangen fra
land til byområde.
Men der er også andre aktiviteter, som I har sat i værk,
som bør nævnes i dag.
Vi synes, der er grund til at
fremhæve Jeres aktive deltagelse i etablering af juleudsmykning her i Harlev. Et
projekt, I fortsat er aktive i,
gennem deltagelse i Harlev
Erhvervsforening.
Af besparelsesmæssige årsager blev det for nogle år
siden besluttet, at yderområdernes grønne arealer kun
skulle slås 2 gange om året.
Og det gik hårdt ud over os.
Det ville reelt betyde, at de
tre grønne arealer, vi har her
i Harlev, ville gro til og derved
blive ubrugelige.
Det var alle enige om, og da
det stod klart, at en normal
pasning af græsarealerne

ikke stod først på dagsordenen på Rådhuset, så tog I
sagen i egen hånd og bekostede og organiserede slåning af de tre arealer.
Det skal I have tak og anerkendelse for, og resultatet er,
at vi har lige så velholdte
grønne plæner som før. Det
er alle borgere i Harlev taknemmelige for, er jeg sikker
på.
Men heldigvis er der nye
toner på vej, så I fremover
kan undgå denne opgave.
Det kan jo heller ikke være
rigtig, at en privat grundejerforening, skal bekoste slåning af kommunens græsarealer.
I Fællesrådet er vi glade for
det samarbejde, som har udviklet sig de sidste år. Grundlaget for samarbejdet er ikke
blot tæt kontakt i det daglige
ved foreningens deltagelse i
Fællesrådets forretningsudvalg, men også regelmæssige fællesmøder, hvor alle
spørgsmål bliver vendt. I
Fællesrådet har vi stort udbytte af samarbejdet, og vi
ser frem til at fortsætte og

udbygge samarbejdet.
Det er svært at få borgere til
at påtage sig frivilligt foreningsarbejde, men det er
nok ikke kun et Harlev problem. Der har da også været
perioder, hvor Grundejerforeningen havde vanskeligt
ved at rekruttere folk til bestyrelsen. Men det er vores
opfattelse, at foreningen er i
god gænge i dag, og det kan
vi takke den nuværende bestyrelse for.
For det er jo svært at holde
gang i det frivillige foreningsliv, og en forening er dybt afhængig af, at der er ildsjæle
som Jer, som vil ofre tid og
energi på at drive foreningen.
Vi ser frem til og håber, at
Grundejerforeningen vil fortsætte det gode og engagerede arbejde. Det er der brug
for.
Så jeg vil slutte min hilsen fra
Fællesrådet med endnu engang at ønske Grundejerforeningen tillykke med jubilæet
og også tillykke med de flotte skulpturer.

Husk at Fællesrådets møder er åbne møder
Se mødedatoer på side 2
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Pas godt på den

GRIB STAFETTEN
•Er du forælder i Harlev/
omegn?
•Brænder du for at fremme
nye aktiviteter, uden for foreningsregi, for børn og
unge i byen ?
•Vil du være med til at sætte
dit præg på de kommende
etaper af byparkens fornyelse?
– arbejdet er på frivillig basis,
i tæt samarbejde med Harlev
Fællesråd.
Vi har medlemmer, men kan
bruge mange flere – hvis foreningen fortsat skal eksistere.
Opbakning er der, men der er
brug for DIG til at føre den
videre!
Kontakt FAF v./ Karen Hasseriis på tlf 29 80 12 12

OBS – piger! Husk strikkeklubben, start 25.8. – strik
de fede huer, halstørklæder mv.
Kontakt, se under Grib
Stafetten!

Nye medlemmer: 40
kr/husstand/årligt
Tilmeld dig pbs – og husk
navn v. overførsel!
Nordea – kontonr: 1928
6270 852 589

Nyt fra FAF
Af Karen Hasseriis

Så blev rampen
færdig!
STOR TAK til Uffe B. og hans
crew for hele bygningsarbejdet og til alle de frivillige
børn og voksne, der kom og
gav mange timer af deres
ferie!
GODT GÅET ALLE MAND
M/K!
TAK også til vores lokale
sponsorer, der var med til at
gøre arbejdet muligt:
Super Best
Statoil
Pizza Harlev
Pizza Master
Samt ikke mindst:

SLÅ ET SMUT FORBI
BYPARKEN OG SE DET
FLOTTE RESULTAT
Vi er glade for at se det lykkedes at skabe et nyt område i byen, til glæde for børn,
unge og skater interesserede
voksne – (ingen aldersbegrænsning). Især har det jo
været formålet at fremme et
alternativ til den etablerede
boldsport i byen, og vi håber
meget den vil blive brugt
efter hensigten.

Stark Vesterbro, Århus
(uden hvem rampen kun var
blevet halvt så stor)
Sfo – Himmelblå (ledelse og
personale; for stor opbakning!) og så selvfølgelig:
Harlev Fællesråd: Natur og
Børn/Unge – for en kæmpe
indsats, uden jeres hjælp fra
det hele blot var en vision, til
nu hvor Århus Kommune har
doneret et stort beløb til
parkfornyelse, ville vi kun
have sparket græsknolde!

Skaterbanen under opbygning.
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50 års Jubilæum Næshøjskolen
Af Malene Basse,
skolebestyrelsesformand
I september måned vil skolen
fejre sit 50 års jubilæum.
Jubilæet er en anledning til
at samle hele skolen i et fælles projekt, ligesom det
giver tidligere elever og personale mulighed for, at mødes igen på tværs af klasser
og årgange.
Festlighederne starter i uge
37 for skolens elever. Det

normale skema bliver lagt til
side, og børn og voksne vil
fordybe dig i årtierne, på
mange forskellige måder.
Vi ser frem til en anderledes,
fornøjelig og dejlig uge, der
afsluttes med en skolefest for
elever og forældre torsdag
den 10. september 2009.
I anledning af jubilæet inviteres tidligere elever, tidligere
personale og nuværende
personale til fest fredag den
18. september 2009. Billetter

hertil kan købes i begrænset
antal hos Statoil i Harlev.
Vi mangler stadig frivillige,
der vil give en hånd med ved
festen den 18. september.
Hvis du har lyst og kan afse
nogle timer fra kl. ca. 18.3021.00, vil vi meget gene høre
fra dig – kontakt skolen på
tlf. 87 13 96 80 eller e-mail:
nae@mbu.aarhus.dk.
Du kan også kontakte
Malene Basse på e-mail:
malene@microwa.dk

Sct. Hans Fest i Byparken
den 23. juni 2009
Af Alf Højsgaard
Harlev-Framlev Grundejer forening var sammen med
KFUM-spejderne igen i år arrangører af Sct. Hans Festen
i Byparken.
Vejret var som bestilt: en flot
sommeraften med sol og
varme.
Det gav et meget flot fremmøde, flere hundrede børn
og voksne i alle aldre benyttede denne dejlige sommeraften til en rigtig hyggeaften.
Spejderne havde bygget et

meget flot bål op, fint pyntet i
toppen med heksen, som
denne sommeraften på behørig vis blev sendt til Bloksbjerg på sit kosteskaft, hvilket billederne kan bekræfte.
Bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Alf Højsgaard
bød velkommen, og med
hjælp fra Harlev-Koret sang
man ”Jylland mellem tvende
have”, hvorefter ordet blev
givet til aftenens båltaler Lone Hindø.
Lone Hindø talte over emnet
omsorg og kærlighed. Om-
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Lone Hindø
holdt båltalen.

sorg og kærlighed for alle,
plads til forandringer og forbedringer. Vi skal passe på
os selv og på hinanden,
værne og skærme hinanden,
være hinandens vogtere
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både i det nære og det fjerne.

Spejderne havde
lavet bålet, og det
brændte flot.

Derefter blev Midsommervisen sunget, og mens bålet
stille og roligt brændte ned,
kunne vi sammen nyde dette
syn, og varmen og strålerne
fra den nedgående sol.
Spejderne stod for den praktiske del, og gjorde det rigtig
godt. Der var boder, hvor der
kunne købes øl, vand, kaffe,
kage, slik og is. Hele overskuddet går til spejderne.

En succes, som vi vil gøre alt
for at gentage til næste år, så
allerede nu reserverer vi afte-

nen til at være lige så vejrmæssigt indbydende som i
år.

Nekrolog – Orla Kristensen
Af Kaj Sommer
Det var med virkelig sorg, at
jeg under mit ferieophold i
Norge fik at vide, at Orla var
død. Godt nok havde vi
fulgt Orlas lange sygdomsperiode og efterhånden vidste, at sygdommen var værre end først antaget, men
det var alligevel lidt overraskende, da det skete.
Orla kom til Harlev som assistent på Harlev-Framlev
Kommunes kæmnerkontor i
starten af tresserne og blev
hurtigt interesseret og involveret i byens idrætsliv. Selvom hans sportslige karriere i
idrætsklubben (håndbold)
ikke var særlig stor eller
lang, blev han hurtigt en del
af Harlev Idræts Klubs ledelse, som hovedkasserer for
alle afdelinger.

Som sådan havde jeg i over
30 år et forbilledligt samarbejde med ham, i vore bestræbelser for at sikre
H.I.K.’s økonomi i relation til
de sportslige udfoldelser i
klubben. En balance Orla
virkelig havde øje for, og
som uden tvivl er grundlag
for den gode økonomi,
H.I.K. har i dag.
Arbejdsmængden omkring
denne opgave har været
ganske betydelig, og Orla
har givet brugt rigtig mange
timer i tidens løb på at styre
den efterhånden voksende
økonomi. En indsats, vi i
dag er ham meget taknemmelige for.
Som en af ganske få i Danmark med mindst 25 års foreningslederskab har Orla
modtaget Dansk Boldspil
Unions fortjenstnål, med ret
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til gratis at overvære alle
landskampe i fodbold på
hjemlig grund. En belønning
for trofast lederarbejde, som
ikke mindst han fortjente.
Som om det at være kasserer i en forening var noget,
der hængte ved Orla, har
han i de senere år og frem
til sin død været kasserer i
Harlev Fællesråd. Ikke en
opgave af samme format,
som i H.I.K., men naturligvis
vigtig som så mange andre
foreningsopgaver. Også i
den sammenhæng løste han
sin opgave 100 %.
Vore tanker går naturligvis
også til Anne-Marie og børnene, som jo har mistet
deres ægtefælle og far.
Æret være Orla Kristensens
minde!
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Sommer/sportsfesten 2009
Af Henning Jeppesen

Succes eller?
Årets sommer- og sportsfest
er overstået, og det er tid til
at spekulere over, om det var
en succes eller det modsatte. Hvis vi lytter til de kommentarer, der er kommet, så
har der blandt deltagerne
været tilfredshed med arrangementet, men fra arrangørens side er der en vis
skuffelse over opbakningen
til visse arrangementer.
Bankospillet. Her var der
torsdag aften fuldt hus i teltet, og der blev spillet om
mange rigtig flotte gevinster,
som var skænket af byens
forretningsdrivende og venner af klubben. Der er virkelig
al mulig grund til at takke
disse for de mange flotte
gaver. Gevinsternes værdi
oversteg indtægterne fra salget af plader, så mange vindere gik glade og tilfredse
hjem med deres flotte præmier.
Fredag aften startede med
vejfodbold, der blev kæmpet
bravt på banerne, og mange
fangrupper var mødt op for
at heppe på deres favoritter
iført de rigtig fantrøjer. Turneringen blev vundet af Bygmarksvej. Der kunne sagtens

Det kræver koncentration at spille banko. Foto Villy Lymann

have været flere hold, hvordan får vi fat i dem?
Aftenens sodavandsdisco
var ikke det store tilløbsstykke, kun et hundrede børn
havde fundet vej til teltet, så
her kommer der til at mangle
en del penge for at få det til
at løbe rundt. Det kølige vejr
har sikkert en del af skylden,
men også usikkerheden om
aldersfordelingen gjorde nok,
at mange udeblev.
Da jeg vågnede lørdag morgen, stod regnen ned i store
mængder. Det betød, at bagagerumssalget var truet.
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Plan B blev sat i gang, teltet
blev ryddet, og de 28 tilmeldte boder blev placeret i teltet,
Ikke helt optimalt, men dog
brugeligt. Desværre kom der
ikke så mange besøgende.
Årsager, jeg har hørt, er bl.a.,
at man troede, det var aflyst
p.g.a. vejret. Tja!
Cykelløbet blev gennemført
trods det dårlige vejr. Vi vælger at tro, at det var på
grund af regnen, at der var
så forholdsvis få tilmeldinger.
De, der deltog, udtrykte stor
tilfredshed med afviklingen
og ruterne, at den aldrende
formand blev næstsidst på

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

den lange rute kan ikke tage
glæden fra ham, kun det faktum, at det giver en del underskud, kan bringe skår i
glæden.
Stafetten havde fordoblet
deltagerantallet fra sidste år,
så det var en flot fremgang.
Festen om aftenen manglede
ca. 60 personer for at få budgettet til at hænge sammen.
Der var som sædvanlig delte
meninger om musikken,
mens ingen har klaget over
maden. Mit umiddelbare ind-

Høvdingebold var meget populært. Foto Villy Lymann

tryk var, at de fleste syntes,
det var en god aften, heldigvis har mange også givet udtryk for dette.
Søndagen var lidt tyndt besat, men der var fin opbakning til bl. a. høvdingebold
og maraton-aerobic, der ligesom hoppeborgen var gratis
arrangementer.
Som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil sports- og
sommerfesten give underskud, hvilket er rigtig ærgerligt, ikke mindst af hensyn til
de mange frivillige, som har
lagt et stort arbejde i at få
stablet en god fest på benene.
Vi vil nu snarest evaluere omkring arrangementet og finde
ud af, hvad vi evt. kan gøre
bedre og anderledes, og ud
fra det prøve igen næste år.
Vinder af stafetten med pokal.
Foto Villy Lymann

11

PARAPLYEN NR. 48 - September 2009

Nyt fra Harlev Bibliotek
Af Dorte Vind

50 års jubilæum
Harlev Bibliotek har 50 års
fødselsdag. Det skal naturligvis fejres!
Det gør vi mandag den 2.
november. Vi regner med et
arrangement for de mindste
børn om formiddagen, quiz
og konkurrencer for de lidt
større børn om eftermiddagen, og kl. 17 er der reception for alle brugere og samarbejdspartnere. Rådmand
for Kultur og Borgerservice
Jacob Bundsgaard Johansen
holder tale.
For 50 år siden blev de tre
små biblioteker i Framlev,
Harlev og Lillering slået sammen til ét bibliotek for HarlevFramlev Kommune. Biblioteket flyttede ind på den nybyggede skole, som dengang hed Harlev-Framlev
Skole. Oprindeligt lå biblioteket i den ende af det nuværende bibliotek, hvor børnebiblioteket og udlånsautomaterne er placeret.
Det føles helt rigtigt at tænke

på, at biblioteket nu efter sine første 50 år er på vej til en
ny forandring. Vi glæder os
meget til at få nye lokaler og
en mere tidssvarende indretning, og vi forventer os meget af det tætte samarbejde
med skolebiblioteket. Vi tror
på et godt og tiltrængt løft til
et i forvejen velbesøgt bibliotek, og glæder os til at få
bedre plads til arrangementer
for både børn og voksne. Om
et år er kombibiblioteket en
realitet, og de gamle bibliotekslokaler er nyindrettet til
skolens brug. Det bliver
spændende at tage de nye
udfordringer og muligheder
op.
Gravemaskinerne er på vej til
at gå i gang, og når dette læses, er byggeriet formodentlig i fuld gang.

Efterårets
arrangementer
Vi starter efterårets arrangementer med en bogcafé torsdag den 1. oktober. To læseglade biblioteksansatte fra
Horsens Bibliotek, Nina Wegner og Suzanne Bang, lægger vejen forbi med deres

”Sæsonens bøger” – en
book talk med masser af inspiration. De vil præsentere
ca. 30 titler på bøger, som de
godt kan li’! Mangler du inspiration til en god roman,
biografi eller krimi- og spændingsbog, så er der hjælp at
hente. Bøgerne vil være fra
denne sæson og fra 2008.
De to har gennem flere år
holdt mange populære arrangementer med sæsonens
gode bøger.
Efteråret byder også på den
traditionelle Skumringstime
mandag den 9. november.
Årets tekst er fra digtcyklussen Fændrik Stål af den finske nationaldigter Johan
Ludvig Runeberg.
I december måned udstiller
én af vores lokale kunstnere,
og der vil være fernisering og
julegløgg torsdag den 3. december. Desuden er der højtlæsning med lysbilleder for
børn og introduktion til internettet for voksne let øvede.
Se arrangementerne på bibliotekets hjemmeside:
aakb.dk/harlev eller få det
trykte program på biblioteket.

