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HARLEV
FÆLLESRÅD S
ME DLEMMER:
◆ Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen
◆ Vuggestuen Grønhøjvej
◆ Harlev Bibliotek
◆ Framlev Menighedsråd
◆ Harlev Menighedsråd
◆ Harlev - Framlev
Grundejerforening
◆ Venstre i Harlev Framlev
◆ Grundejerforeningen
Harlev Vest
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Lokalcenter Næshøj
Brugerrådet
◆ Grundejerforeningen Araliavej
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Andelsboligforeningen
Næshøj
◆ Andelsboligforeningen
Bøgeparken
◆ Konservativ Vælgerforening
◆ Harlev Idræts Klub
◆ Salon Saksen
◆ Socialdemokraterne i Harlev
◆ Harlev Jagtforening
◆ Ungdomsskolen Næshøj
◆ Plantehaven & Edo Koi
◆ Rødlundparken
◆ Børnehaven Næshøj
◆ Framlev Forsamlingshus
◆ Niwi Trykcenter
◆ NORDEA
◆ Super Best
◆ KFUM Spejderne
◆ Den Integrerede Institution
Kompasset
◆ Harlev Advokatkontor
◆ Harlev Biblioteks Venner
◆ Harlev-Framlev Lokalhistorisk
Arkiv
◆ Enggårdens Ridecenter
◆ Andelsboligforeningen
Teglhøjen
◆ Harlev Basket Klub
◆ Teaterforeningen Spotlight
◆ Grundejerforeningen
Rødlundvej 495-533
◆ Parcelforeningen Harlev
af 1999
◆ Hørslevsamvirket
◆ Hund&Helse
◆ Harlev Frimærkeklub
◆ Harlev Erhvervsforening
◆ Tandlægehuset
◆ Harlev Dagtilbud
◆ Harlev Framlev Ungdomsklub

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
3. september 2011 - deadline: 1. august 2011
◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET
Arne Nielsen - formand tlf 86941379
Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf 86941766
Jens Aage Weigelt
Anton Nielsen
Kaj Sommer
Barbara Koch
Finn D. Sørensen

Børn og Unge

Trafik og Veje

Barbara Koch (fmd)
Kaj Sommer
Finn D. Sørensen

Ejgil Rahbek (formand)
Anton Nielsen
Niels Elvstrøm

Info og Blad

Natur og Miljø

Ejgil Rahbek (formand)
Arne Nielsen
Dorte Vind
Aksel Buchard

Jens Aage Weigelt (fmd)
Finn D. Sørensen
Arne Nielsen

Mødedatoer 2011:
9. juni, 11. august, 13. september, 8. december, 16. februar 2012,
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HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J
www.harlevfr.dk
www.harlev fællesråd.dk
E-mail til fællesrådet

Post@harlevfr.dk
Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks.
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Af Ejgil Rahbek

Repræsentantskabsmøde den 24. marts
2011
Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde
blev afholdt i HIK Fodbolds klubhus. Fremmødet var mindre godt, idet
kun 5 af Fællesrådets 48
medlemsforeninger deltog.
Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Henning Jeppesen.
Forretningsudvalgets
årsberetning
(Arne Nielsen)
Forretningsudvalget har i
2010 afholdt 6 møder i
forretningsudvalget siden
sidste generalforsamling.
Herudover har der været
afholdt fællesmøde med
Harlev Framlev Grundejerforening, hvor vi drøftede
forskellige forhold af fælles interesse. Især trafik
og vejforhold blev drøftet,
vedligeholdelse af rundkørsler, drivhusene syd
for Ketting Parkvej mv.
Der har endvidere været
holdt møder om den omfattende ændring af den

kollektive trafik, hvor vi
også havde rådmanden
Laura Hai på besøg til et
møde sammen med Borgerforeningerne i Gl. Harlev, Tåstrup og Ormslev
Kolt.
Vi deltager også i møder
hvor vi er inviteret af forvaltningerne – det er især
Teknik og Miljø, der er
opmærksomme på Fællesrådenes eksistens og
som i vid udstrækning
bruger os som høringsog sparringspartnere i
sager, der vedrører lokalområdet.
En gang årligt afholder
fællesrådenes koordinationsudvalg sammen med
relevante magistratsafdelinger et møde på Rådhuset med deltagelse af politikere med borgmesteren i spidsen. På dette
møde drøftes de mere
overordnede forhold, som
har betydning for alle fællesrådene. Den 23. marts
blev det seneste møde af
denne karakter afholdt.
Det skal også nævnes
her, at Fællesrådet deltog
i indvielsen af vort nye
kombibibliotek, som nu
efter mange års ihærdig
indsats fra mange sider
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er taget i brug til stor tilfredshed for Harlevs borgere.

Større sager
Fællesrådet behandler i
årets løb en række sager.
Dels på grundlag af henvendelser fra borgere,
dels sager, som vi bliver
bedt af forvaltningerne
eller magistrat og byråd
om at forholde os til.
Af større sager, der har
været behandlet siden
sidste generalforsamling,
vil jeg kort nævne følgende, idet jeg gør opmærksom på, at de nærmere
detaljer vil blive omtalt i
udvalgsberetningerne:
•Den kollektive trafik:
Ændringerne er gået
hårdt ud over betjeningen
af Harlevs yderområder.
•Fredningssag: Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Kommunes ønske om at rejse
fredningssag for Tåstrup
sø og mose, Lillering
skov og Stjær Stenskov.
Fællesrådet har i sit høringssvar gjort klart, at
Fællesrådets principielle
holdning er, at beskyttel-
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se af naturområderne bør
ske ved at indgå frivillige
aftaler med lodsejerne.
Hele fredningsforslaget
og Fællesrådets høringssvar kan ses på vores
hjemmeside.
•Højspændingsledning:
Linjeføringen, der går ind
over den vestligste ende
af Årslev Engsø foreslås
ændret enten ved at flytte
ledningen eller ved at
grave den ned. Fællesrådet synes ikke, det er en
særlig god ide at flytte
ledningen.
•Byparken: Fællesrådet
har fået en bevilling, der
gør det muligt at etablere
en række motionsstationer i forbindelse med den
nyanlagte løbesti.
•Spildevandsplan:
Århus kommunes nye
spildevandsplan har
været i høring. Der skal
etableres et dobbeltstrenget system med separering af spildevand og
overfladevand Fællesrådet har udtalt, at man
støtter ideen, men gør
opmærksom på, at der
skal afholdes borgermøder inden iværksættelse.
Harlev bliver et af de
første områder, hvor planen skal realiseres.
Fællesrådet er ved Arne
Nielsen med Kaj Sommer

som suppleant indvalgt
som organisationsrepræsentant i fritids- og ungdomsskolebestyrelsen i
det område, der før kommunens besparelsesrunde blev benævnt område
12.
I forbindelse med besparelserne blev 13 områder
ændret til 8. Det nuværende område kaldes område Silkeborgvej og omfatter 5 skoledistrikter i
Åbyhøj, Brabrand og Harlev. I 2010 blev fritidsklubben, som tidligere havde
til huse i pavillonerne på
”marken” ved siden af
grusbanen, flyttet til de
lokaler, der tidligere husede et fritidshjem (nu SFO)
under navnet Himmelblå.
Navnet på klubben er
ændret til ”MIDTPUNKT”
og er en klub for 5. Kl. –
7. Kl.
Der vil ud over klub også
være en del ungdomsskoleaktiviteter for de 14 –
18 årige i lokalerne.
Fællesrådets arbejde udføres for en stor dels vedkommende i udvalgene. I
indeværende år har vi
haft følgende udvalg:
•Børn og Unge (formand
Henning Jeppesen)
•Trafik og Veje (formand
Ejgil Rahbek)
•Natur og Miljø (formand
Jens Aage Weigelt)
•Info og Blad (Formand
Ejgil Rahbek)
•Multihaludvalg (for-
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mandskab Børn og Unge
udvalget)
Jeg vil slutte med at rette
en tak til alle i forretningsudvalget, der har ydet en
rigtig stor indsats i det
forløbne år, en indsats
som jeg helt klart fornemmer, bliver bemærket både på det politiske niveau
og på forvaltningsniveau i
Århus Kommune.
Nogle af de emner, jeg
har omtalt vil nu blive uddybet i beretningerne fra
udvalgene.
Børn og Unge i uddrag
(Kaj Sommer)
Det vigtigste Børn og
Unge udvalget har beskæftiget sig med i det
forløbne år, er en minutiøs
behandling af en rapport
om Idrætten og dens muligheder p.t. i Aarhus
Kommune.
Rapporten, som er kaldt
”IDRÆT OG MOTION –
HVOR ER AARHUS?”, er
på hele 113 sider og skal
bl.a. ses som en kortlægning af idrættens generelle muligheder i Aarhus
Kommune. Rapporten er
udarbejdet af Idrættens
Analyseinstitut i anledning af byens ønske om
at blive Europæisk Kulturby i 2017.
Rapporten er meget fyldestgørende på en række
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områder omkring idrætten i byen, men svigter i
høj grad kortlægningen af
idrættens muligheder i de
mange lokalsamfund ude
ved kommunegrænsen.
Bl. a. har den opgjort, at
der findes 51 idræthaller/
aulaer/multihaller i kommunen og giver udtryk
for, at dette må anses for
at tilfredsstille det samlede behov i kommunen.
Dette synspunkt har vi via
en undersøgelse af behovet for indendørs idrætsfaciliteter i de ydre lokalsamfund, som f.eks. Harlev, opponeret stærkt
imod. En række af disse
yderligt beliggende samfund mangler nemlig flere
indendørs træningsmuligheder, end man har i dag.
Vi har påpeget disse
mangler overfor kommunen og opfordret til at afbøde dem hurtigst muligt. Specielt har vi peget
på, at det er vigtigt for
børn og unge at have let
adgang til lokalt beliggende idrætsfaciliteter (udendørs som indendørs), da
disse aldersgrupper generelt ikke kan transportere sig selv over større
afstande til f.eks. faciliteter længere inde mod bymidten.
Kommunen har svaret og
anerkendt vort arbejde
for bedre forhold i vort lo-

kalsamfund. Man har givet et ret intetsigende
svar, men har dog lovet at
vende tilbage for en nærmere drøftelse af specielt
vore forhold i løbet af
dette forår. Vi er spændte
på, om de holder dette
løfte.
Vi har i øvrigt afholdt et
møde med Næshøjskolen
om det problematiske i,
at vi mangler halkapacitet
i lokalområdet. Først og
fremmest for at få en fornemmelse af skolens interesse i vore ønsker,
samt evt. for at få skolen
til at søge om nogle af de
såkaldte RULL-midler til
formålet. Skolen har søgt
til en ombygning af gymnastiksalen ( hvilket HIK’s
gymnstikafdeling er meget interesseret i) men
kunne i øvrigt oplyse, at
RULL-midlerne pricipielt
ikke vil kunne anvendes
til arealudvidelse omkring
skolerne.
Generelt er Næshøjskolen
desværre ikke særlig interesseret i en udvidelse
af de indendørs træningsmuligheder, da man ikke
mener at have et større
behov for det. Så det er
næppe muligt at få støtte
herfra til et sådant ønske.
Vi har dog ikke opgivet
og arbejder videre i et
multihal-udvalg for at løse
problemet.
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Trafik og Veje i uddrag
(Ejgil Rahbek)

Sidste nyt om kollektiv trafik i den vestligste del af Århus
Det sidste nye i sagen om
kollektiv trafikbetjening i
vort område er, at der er
kommet et helt nyt forslag på bordet. Et forslag,
om går ud på at etablere
en linje 35 fra transportcentret i Årslev via Lyngby, Labing, Harlev, Tåstrup, Gl. Harlev, Skibby
til Ormslev og tilbage
igen. Linjen vil have 3
morgenafgange og 1 afgang midt på dagen og 2
afgange sidst på dagen.
Det er tanken, at ruten
skal betjene skolesøgende ungdom og beboere
til arbejdspladser i byen.
Forslaget har været behandlet af Teknisk Udvalg
og ændringsforslag og
den store Kollektive Trafik
blev endeligt vedtaget på
byrådsmøde den 25. august.
Selvom rute 35 ikke fuldt
ud kompenserer for tabet
af linje 55, så er det Fællesrådets opfattelse, at
både forvaltningen og byrådet har lyttet til vore
protester og indsigelser.
Et af resultaterne er, at vi
får en ny køreplan. Den
træder i kraft den 8. au-
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gust 2011, og den vil vi
anbefale, at man studerer,
hvis man er bruger af kollektiv trafik i Århus. Alt er
ændret, og nu vil man så
også finde køretider og
stoppesteder for den nye
linje 35, som kører første
gang den 8. august.

Fællesrådet deltager i
dette arbejde og har nu
indledningsvis modtaget
første udgave af tegninger og kortmateriale over
samtlige stier, markveje
og lokale veje i vort lokalområde, som nu er registreret elektronisk.

Fællesrådet har deltaget i
et seminar om at indgå i
information om den nye
køreplan m.v. Vi får materiale ud i juni og vil sætte
det på vores hjemmeside
områende. Derudover vil
trafikselskabet naturligvis
iværksætte en stor informationskampagne.

Næste trin er lokal bearbejdning af dette materiale, og i den forbindelse
opfordrer Natur og Miljø
forvaltningen lokalområdet til at kommentere og
supplere de oplysninger,
som er registeret. I denne
forbindelse opfordres vi til
at overveje forskellige
spørgsmål i relation til
kommunens kommende
friluftsplan:

Det nye system skal evalueres allerede i 2. halvår
af 2011, og vi deltager i
indsamling af alle kommentarer om den nye køreplan og rutenet. Så vi
hører gerne fra alle, som
har kommentarer.

Kommunens kommende friluftsplan
Og her vil jeg vende tilbage til stier og ruter i landområder.
For Århus Kommune arbejder nemlig på forskellig vis på at skabe bedre
betingelser for friluftslivet,
og et vigtigt element i
den forbindelse er lokalisering og etablering af
stier og ruter i de forskellige områder af Århus.

Er der særligt populære
sti forløb og ruter, som
kan fortjene større opmærksomhed?
Er der oversete grønne
områder, som bør gøres
mere tilgængelige?
Er der kulturhistoriske
elementer, som fortjener
at blive omtalt?
Er der andre tiltag, som
kan forbedre friluftslivet i
vort lokalområde?
Fællesrådet er gået positivt ind i dette arbejde, og
vil opfordre alle medlemmer til også at deltage i
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arbejdet. Et arbejde, som
kræver stor lokal viden.
Et af de stiforløb, som vi
er opmærksomme på i
Fællesrådet er den gamle
sti fra Gl. Harlev til Edelhofvej. Vi kunne godt
tænke os, at den får
større opmærksomhed,
således at den kan bruges hele året som en regulær skolevej. Det vil
skabe en mere sikker vej
til skole og medføre, at
flere børn vænnes til at
tage cyklen.
Dette er blot et eksempel.
Der er frit spil for alle
typer af forslag, blot det
har noget med kommunens planer for friluftsliv
at gøre, og vi vil opfordre
til at alle deltager med
forslag og kommentarer.
Arbejder forløber i marts/
april 2011 og afsluttes
den 15. maj. Og vi forestiller os, at vores del af
processen vil være en koordinerende rolle.

Lastbilparkering
i landområder
Gennem snart mange år
har vi arbejdet med at få
nogle regler for, hvordan
lastbiler parkeres, når de
ikke bruges efter arbejdstid og i fritiden. Vi er jo et
landområde, hvor der ik-
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ke gælder samme regler
som i byområde.
Det kan være stærkt generende at have en stor
lastbil stående lige ud for
sit stuevindue i længere
tid ad gangen, og vi har
gennem årene fået mange henvendelser fra borgere, som har følt sig generet af at få udsigten
blokeret af en parkeret
lastbil.
Indtil nu har politiet ikke
haft mulighed for at
håndhæve et forbud mod
parkering i landområder.
Men det ændres nu. Efter
mange og langtrukne forhandlinger mellem kommune og politi vil lastbilbekendtgørelsen blive
ændret, så det bliver forbudt at parkere også i
landområder.
Ændringerne vil blive indarbejdet i en ny parke-

ringsplan, som vil blive
politisk behandlet efter
sommerferien, således at
planen kan vedtages endeligt i byrådet i 2. halvår.
Selvom det har taget lang
tid, er det positivt. at der
sker noget.

tet fastsat til uændret
350,- kr.

Fremlæggelse af sidste
års regnskab til godkendelse (Kaj Sommer)
På grundlag af kassererens beretning blev regnskabet godkendt.

Valg af forretningsudvalg og suppleanter
Genvalgt blev Kaj Sommer, Arne Nielsen og
Jens Aage Weigelt. Nyvalgt blev Barbara Koch
som afløser for Henning
Jeppesen, som trækker
sig tilbage efter 1 år i fællesrådet. Som suppleanter genvalgtes Niels Elvstrøm og Finn Sørensen.

Behandling af indkomne
forslag
Der var ikke indkommet
forslag.

Valg af revisor og
suppleant
Per Lind Jensen blev
genvalgt.

Fremlæggelse af budget
til godkendelse og fastsættelse af kontingent
(Kaj Sommer)
Det fremlagte budget blev
godkendt, og kontingen-

Eventuelt
Intet

Cykelløb i august
”Det Østjyske Bakkeløb”
Af Kaj Sommer, Carsten
Petersen og Henning Jeppesen

år kan udbygges yderligere i
år. Sidste år deltog knap 200
i løbet.

nedkørsler, således at man
med rette kan kalde hele arrangementet for et bakkeløb.

HIK’s motionscykeludvalg er i
fuld gang med at planlægge
årets løb den 10. august 2011.
Det er 3. gang løbet afvikles,
og udvalget/klubben håber
på, at fremgangen fra sidste

Der er nu etableret en 3. rute
på 55 km udover de to fra
sidste år på henholdsvis 36
og 13 km.
Også den nye rute har en
række gode stigninger og

Vi vil sige det således, at
ruten på 55 km er for de lidt
barske, 36 km for den gode
motionist og 13 km-ruten for
familier med børn. Indtil 12 år
er de sidste gratis med.
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Alle ruter starter og slutter
ved Næshøjhallen. Starttidspunkt kl. 18.30.

HIK’s størrelse og bredde, er
der altid brug økonomiske
initiativer.

Der er selvfølgelig en række
udgifter, som nødvendigvis
må afholdes i forbindelse
med et sådant arrangement,
men heldigvis har vi også i år
fået god hjælp af en række
lokale sponsorer. Det er vi
meget taknemmelige for, idet
dette naturligvis muliggør et
overskud ved arrangementet.
Med de forøgede udgifter,
der hele tiden påløber ved
driften af en idrætsklub af

Det næste er så, at rigtig
mange fra Harlev får lyst til at
deltage i løbet. På den ene
eller anden rute. Sidste år
deltog 98 personer, og det
var vi fra udvalgtes side fint
tilfredse med. Men vi kan naturligvis være mange flere. Vi
garanterer for, at der er god
plads på vejene.
August er en fin cyklemåned
med som oftest lunt vejr om

aftenen. Og vi har ikke bestilt
regnvejr!
Der er depotforplejning på
ruterne, og ved hjemkomsten
friske boller fra Harlev Bageri,
samt slik og/eller æbler og
sodavand fra SuperBest i
Harlev. Ved hjemkomsten kan
man desuden købe pølser og
øl på pladsen.
Gå ind på HIK’s hjemmeside:
www.harlev-ik.dk og klik på
feltet ‘Cykling’ i venstre side
for nærmere oplysning og
tilmeldingsprocedure.

Orientering fra Harlev-Framlev
Grundejerforening
Af bestyrelsen
Vi har igen haft containere
opstillet, og det ser ud til, at
de har været flittigt benyttet.
Det tager vi som udtryk for,
at vore medlemmer er glade
for ordningen.
Men, kære medlemmer, efter
at have set en del af containerne, har vi også måttet
konstatere, at der stadig findes medlemmer med et alt
for stort ”ego”. Store grene
fra fældede træer er bare
smidt op i containerne uden
at afskære sidegrenene, og
så bliver der vanskeligt plads
til naboens affald.
Det er simpelt hen for dårligt!
Derfor henstiller vi til alle vore medlemmer om, at være

behjælpelig med at se efter,
at det ikke sker. Gør opmærksom på det, hvis du ser
det ske. Det er tankeløst og
må ophøre næste gang, der
sættes containere op.
Hunden er menneskets bedste ven, siges det.
Ofte ser vi dog, at mange
hundeejere blæser på det.
Det ses bedst ved, at hundens efterladenskaber ligger
på fortovene, rundt om i lokalområdet. Uforvarende
kommer gående til at ”jokke i
en hundelort” og slæber derefter skidtet med hjem. Fy for
søren for et svineri!
Lad os dog hjælpe hinanden
med at holde fortovene rene
for den slags. Poser, til at
samle hundens høm-hømmer
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op med, er da ikke kostbare
– og nogle bruger dem da
også!
Men gør det til en regel, alle
hundeejere! – at medbringe
en pose og husk at bruge
den. Og så en ting mere: Tag
posen med hjem i din egen
skraldespand, og ikke som –
heldigvis kun nogle få gør –
smider den over hækken i en
tilfældig have. Det er ofte
børn, som lufter familiens
hund. Lær dem, hvad man
bør gøre, når hunden har besørget sit ærinde.
Disse små hjertesuk deles af
mange af vore medlemmer.
Lad os hjælpe hinanden med
at rette op på begge dele.
Med venlig hilsen og god
sommer
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Harlev Tennis fylder 25 år
Af Aksel Buchard
I strålende sol fejrede omkring op mod 100 medlemmer af tennisklubben og
andre interesserede klubbens 25 års jubilæum. Klubben er mødested for hele aldersspektret, som kendetegnes ved en aktiv ungdomsafdeling, en velfungerende seniorafdeling og ikke mindst
en særdeles aktiv gruppe på
30 – 35 superseniorer, der på
mange måder trækker ”det
tunge læs”, hvilket formanden, Barbara Koch, gjorde

meget klart i sin jubilæumstale. Disse aktive superseniorer mødes blandt andet to
morgener om ugen til et spil
tennis og for at nyde det sociale samvær over en kop
kaffe og måske en lille én.
Medlem af jubilæumsudvalget, Lars Dalgaard, fortalte
om de forberedelser, der var
gået forud for dagen, og om
beslutningen om at sætte et
varigt minde over 25 årsdagen. Under stor applaus blev
det minde afsløret af ham og
af Finn Lasse Rasmussen,

25 års sten blev afsløret

Framlev, som er mester for
den flot tilhuggede granitsten
placeret foran klubhuset.
Efter en humoristisk ”fødselsdagstale” af en repræsentant for DGI-Tennis, Mogens Buhl Christensen, som
ønskede held og lykke samt
lovede hjælp og bestand i
fremtiden, blev der serveret
kaffe med brød og andre forfriskninger. Herunder løftede
klubmedlem, Jens Røgen, et
par fotografer op over husene og forsamling, så alle kan
se, at de var med til festen.
Egentlig var anledningen til
sammenkomsten den årlige
standerhejsning, så selv om
Dannebrog var sat fra morgenen, blev det taget ned
igen kl. 10.55, så standerhejsningen efter traditionerne
kunne begynde kl. 11.00, hvor
junior-, senior- og bane/klub-

Formand Barbara Koch holdt jubilæumstalen
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Set fra Liften: Et overblik over alle deltagerne ved jubilæet

Flaget går til tops ved standerhejsningen

husudvalget fortalte om sæsonens aktiviteter, hvorefter
Danneborg – også traditionen tro – blev hejst, medens
medlemmerne sang ”Der er
ingenting der maner…”.

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind

Udstillinger
I det nye bibliotek har vi fået
rigtig fine muligheder for at
vise udstillinger. Vi har mulighed for udstilling i montren
ved Det Demokratiske Torv
og en lille glasmontre. Her
har vi haft udstilling af flot
stenhuggerkunst, smukke
strikkede kreationer, fantastiske legorobotter og andre
fantasifulde kreationer fra
skolens elever. Vi har også
haft udstillinger rundt i Biblioteket af de fineste fugle og
bogorme, som eleverne har
fremstillet.
Vi har fået sat galleriskinner

langs loftet på næsten alle
vægge i det store biblioteksrum. Her har vi allerede haft
mange udstillinger af meget
forskellige malerier og en enkelt fotoudstilling.
Der har vist sig at være meget stor interesse for at udstille, og der er mange kreative mennesker i Harlev og
omegn. Der er allerede
mange nye udstillinger under
forberedelse. I maj måned
udstiller Dagplejen i Harlev
børnenes billeder, i juni er det
3. B på Næshøjskolen, der
viser deres kunst på væggene i Biblioteket. Det er en
stor glæde at arbejde i et
bibliotek, som på den måde
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er udsmykket på meget varierende måder, og det er vores indtryk, at brugerne af
huset også nyder det, og der
er helt sikkert også folk, som
kommer med det formål at
se udstillingerne.
Traditionen tro vil Harlev Biblioteks Venner og Biblioteket
i fællesskab stå for fernisering og udstilling af en lokal
kunstners værker i november
og december måned. Det er i
øvrigt en mulighed for de enkelte udstillere at arrangere
en fernisering på Biblioteket.
Her medvirker Biblioteket og
Vennerne naturligvis gerne.
Hvis du er én af de kreative,
som gerne vil vise din kunst
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frem på Biblioteket, er du
meget velkommen til at henvende dig til os på Biblioteket.

Frivillige i den ubemandede åbningstid
De frivillige fra Harlev Biblioteks Venner har hele vinteren
været til stede 10 timer om
ugen i den ubemandede
åbningstid. Antallet af besøgende er meget varieret,

og de fleste klarer sig selv,
men de frivillige oplever
også, at nogle brugere gerne
vil have en snak, og ind imellem er der brug for lidt praktisk hjælp ved automaterne
eller hjælp til at finde rundt i
materialerne. De frivillige har
fortsat lyst til at ”bemande”
Biblioteket i vinterhalvåret fra
1. oktober til 30. april.
Lige nu holder de en velfortjent sommerferie.

Sommerferielukket
Biblioteket er lukket fire uger
i juli måned fra mandag den
4. juli til søndag den 31. juli.
Biblioteket er helt lukket! Der
er altså IKKE adgang i den
ubemandede åbningstid. Bøger som lånes i løbet af juni
måned får forlænget lånetiden, så de først skal afleveres, når vi åbner igen.

25 år med Malerentrepriser
og Bygningsrenovering
Af Ejgil Rahbek
Den 1. marts 2011 kunne firmaerne S.P. Totalbyg og S.P.
Malerfirma fejre 25 års jubilæum. Medindehaverne Lis
Christensen og Søren Poulsen driver i fællesskab virksomhederne med udgangspunkt i Harlev. Paraplyen har
haft en snak med Lis Christensen, dels i anledning af
jubilæet dels som et indslag i
artikelserien om virksomheder med tilknytning til Harlev
Framlev området.
I 1986 startede Søren Poulsen en almindelig malerforretning i Randers. Søren,
som oprindeligt kommer fra
Djursland i egnen ved Fjellerup, tog som 19 årig en uddannelse som maler i England. Han boede i en mindre

by nord for London, som
hedder Harlow. Da han vendte tilbage til Danmark tog han
en videnskabelig kandidateksamen fra Århus Universitet, men malergerningen trak
i Søren og hans forretning
voksede og voksede, og i
1992 kom der en lovændring,
som betød, at tage skulle renoveres af autoriserede håndværkere. Søren så chancen
og investerede i at kunne tilbyde tagrenovering som totalentreprise. Og det blev
hurtigt hovedbeskæftigelsen
for malerfirmaet.
Senere kom firmaet S.P. Totalbyg til, og i dette firma tilbydes total renoveringer af
ejendomme, fortrinsvis i
København. ”Vi har ganske
få opgaver i Jylland, og det
skyldes, at vi er kommet rig-
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tig godt ind i ”varmen” hos
de store boligselskaber og
hos ejendomsinvestorer i
København.” siger Lis. ”I Totalbyg har vi konstant 20
mand beskæftiget i København, og de er alle fra Jylland.”, fortsætter Lis.
Lis Christensen kommer oprindeligt fra Korsør, og fik sin
uddannelse på Handelshøjskolen i København som
cand. merc. Efter ansættelse
hos DIFA i København kom
hun i 1989 til Bilka i Århus
som indkøber, og bosætter
sig i Harlev på Sydbakken.
En veninde i Randers anbefaler hende et firma i Randers til at renovere badeværelset i huset, og Søren kommer til Harlev for at udføre arbejdet. Det tog 3 uger, og så
var det færdig, men det var
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Facaderenovering, nyt tag m.v. på en ejendom i Lombardigade i København

Søren ikke. Han blev i Harlev
og Søren og Lis blev rigtig
gode venner. I 1998 flyttede
Søren med firmaer til Harlev,
og Lis kom med i virksomheden. I 1999 fik de tvillingerne
Alexander og Benjamin.
At jyske håndværkere er højt
værdsat i København kan
både Lis og Søren bekræfte.
Så meget endda, at de konsekvent ansætter jyder til at
arbejde i København.
”Københavnerne sætter pris
på jysk troværdighed og pålidelighed, og at tingene bliver
gjort færdig”, siger Lis. Som
mange i København siger:
”Man føler mange gange,
man bliver snydt, når mange

indgår aftale med et københavnerfirma – den følelse har
man ikke med et jysk firma”.
Søren værdsætter, de udfordringer, som en renovering
kan være. Ofte er det fredede bygninger, som skal renoveres, og det giver nogle
særlige udfordringer. Han oplever ikke de samme udfordringer ved at bygge et nyt
hus. ”Det er for let”, er hans
opfattelse.
Tvillingerne, som nu er 12 år,
er aktive i det lokale sportsog spejderliv. Lis deltager i
Lørdagsklubben i Harlev Kirke. Og så dyrker både Lis og
Søren fitness, men med så
lange arbejdstider og for Sø-

rens vedkommende hele
ugen i København, bliver der
ikke plads til megen fritidsaktivitet. Så de nyder weekenden, selvom den også bruges en del til arbejde.
Bliver der et 50 års jubilæum,
kan man spørge. ”Det er ikke
til at svare på” siger Lis. ”Vi
skal i hvert fald ikke på efterløn, men vi kunne godt tænke os mere fritid, og for Sørens vedkommende tid til at
spille golf.”, fortsætter hun.
”Og det er jo heller ikke til at
vide, hvilke erhvervsønsker
børnene har – kan eller vil de
føre firmaet videre – det står
hen i det uvisse lige nu” slutter Lis.

