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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Under ”Orientering fra Fæl-
lesrådet” tager vi en kort sta-
tus på aktuelle trafik- og vej-
projekter. Endvidere berettes
om en kommende udvidelse
af det Socialpædagogiske
Opholdssted Snåstrup gård.
Danmarks Naturfredningsfor-
enings fredningssag ved Tå -
strup sø og mose går nu ind
i sin afsluttende fase, og det
orienteres også om.
Vi fortsætter artikelserien om
”Harlev i Hjertet”. Denne
gang med en artikel om Mor-
ten Aasland, som har og har
haft nogle spændende ople-
velser som pilot i flyvevåbe-
net.

Status på 
trafik og vej projekter
Gennem mange år har Fæl-
lesrådet arbejdet på at få
strækningen på Lillering fra
Aralievejens udmunding til
Rødlundvejens udmunding
forbedret. Vi mener, at både
fortov, belysning og cykelsti
har været stærkt på kræ vet,
for at det forholds korte styk-
ke vej er sikker nok. Vi har nu
fået håndslag på, at arbejdet
går i gang i 2012.
Det samme gør sig gælden-
de for en cykelsti på Næshøj -
vej ud for skolens parkerings-
plads på den nordlige side.

Denne strækning vil også
blive påbegyndt anlagt i
2012.
Endelig vil afdelingen for Tra-
fik og Veje påbegynde an-
læg gelse af en dobbeltrettet
cykelsti til Tåstrup. Dette vil
også ske i 2012.

Udvidelse af Det
 Socialpædagogiske
 Opholdssted
 Snåstrupgård
Det Socialpædagogiske Op-
holdssted Snåstrupgård er et
opholdssted for voksne med
psykiske handicaps af for-
skellig art. Langt de fleste
bor andet steds i kommunen
og møder hver morgen på
opholdsstedet for at arbejde.
For ganske få år siden blev
opholdsstedet dog udvidet
med 8 døgnpladser i forbin-
delse med en generel moder-
nisering.
Nu udvides opholdstedet
med yderligere 6 døgnplad-
ser, og arbejdet påbegyndes
i dette år.

Fredning af Tåstrup sø
og mose m.v.
Planerne om en større fred-
ningssag ved Tåstrup sø og
mose m.v. er nu ved at nå til
vejs ende. Det er en omfat-
tende sag, hvor mange bor-
gere og lodsejere har været
hørt.
Fællesrådet har også været

hørt og inviteret til flere mø -
der. Fra starten var det vor
opfattelse, at en frivillig aftale
om fredningslignende be-
stemmelser var at foretræk-
ke. Begrundelse for denne
holdning var dels, at området
i forvejen er stærkt beskyttet
som EU habitatområde og
dels, at området er meget
sårbart overfor voldsom of-
fentlig adgang.
Planerne er på flere områder
ændret i retning af lodsejer-
nes ønsker, og det har også
vist sig, at frivillige aftaler
ikke kan opnås. Dette bekla-
ger Fællesrådet meget. Men
samtidig må vi konstatere, at
Danmarks Naturfredningsfor-
ening har til hensigt at fort -
sætte fredningsprocessen
uden en godkendelse fra
Aarhus Kommune, som oven
i købet i givet fald ikke kan
modsætte sig at processen
fortsætter.
Over for disse realiteter har
Fællesrådet meddelt råd-
manden for Teknik og Miljø,
at vi ønsker, at Århus Kom-
mune står som medrejser af
fredningen, og at vi beklager,
at frivillige aftaler ikke kunne
etableres. Vi har samtidig un-
derstreget, at det er vigtigt,
at Århus Kommune får indfly-
delse på det videre forløb.
Sagen kommer på byrådets
dagsorden i februar eller
marts 2012.
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Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Separeringen af kloaksyste-
met er besluttet af Aarhus
Byråd i forbindelse med ved-
tagelsen af Spildevandspla-
nen for 2010 – 2012 i august
2011).

Planer for kloaksepare-
ring i Harlev/Framlev
Det eksisterende fællesled-
ningsnet er et et-strenget sy-
stem, hvor spildevand og
overfladevand blandes og af-
ledes i samme rør og renses
sammen. Dette betyder, at
100 % rent regnvand renses
”igen” på de kommunale
rensningsanlæg.
Der ligger meget store miljø -
ge vinster og også fremtidige
økonomiske gevinster i at ad-
skille spildevand og regn-
vand. Derfor erstattes det ek-
sisterende system af et sy-
stem med to nye ledninger
for dels spildevand og dels
for regnvand.

Ledningssystemet
En hel del af de eksisterende
fællesledninger ligger på pri-
vate arealer dvs. på de en-
kelte villaparceller.
Udgangspunktet for det nye
ledningssystem er, at det så
vidt muligt, flyttes ud i veje-
ne, dog kan terrænforholde-
ne i nogle tilfælde gøre det

umuligt at flytte ledningerne.
Aarhus Vand fører et sæt
stikledninger, bestående af
en regn- og spildevandsstik-
ledning, til skel ved hver ma-
trikel. I første omgang tilslut-
tes den eksisterende stikled-
ning den nye spildevandsled-
ning i vejen.
Den enkelte grundejer skal så
efterfølgende adskille tag- og
husspildevand på egen grund.
Dette skal dog ikke nødven-
digvis afvente de nye lednin-
ger i vejen. Står man som
lodsejer over for, at skulle re-
novere sin ejendom og/eller
belægninger eller andet, der
gør det fordelagtigt at adskil-
le tag- og husspildevand i
samme forbindelse, skal man
endelig gøre det. Så skal
man blot i første omgang
samle de to ledningssyste-
mer ved skel og tilslutte til
den eksisterende ledning.
De nye regnvandsledninger
dimensioneres i henhold til
de nye nationale retningslin-
jer, der indebærer, at der til-
lægges et klimatillæg. Der-
ved reduceres risikoen for
eventuelle fremtidige  over -
svøm melser af kloaksyste-
met.

Regnvandsbassiner / sø
Alt regnvand skal ledes til
nye regnvandsbassiner, hvor
det forsinkes og renses inden
udledning til Aarhus Å.

Aarhus Kommune er i gang
med at udpege en placering
til et eller flere regnvands-
bassiner.
Der indledes en proces vedr.
udbygningen af området øst
for Stillingvej, for derved at
kunne indplacere de planlag-
te regnvandsbassiner.

Tidsplan
Aarhus Vand udleverede et
kort med en markering af,
hvilke områder, der skal se-
pareres, og på hvilke tids-
punkter det udføres. Dette
kort bliver lagt på Aarhus
Vands hjemmeside.

Separeringsarbejderne
De begynder i den sydlige
ende af byen og bevæger sig
derefter nordpå. Det forven-
tes, at det sidste område
 først er separeret i 2020.

Økonomi for 
den enkelte grundejer
Den enkelte grundejer skal
afholde udgiften til separe-
ring af kloakken på egen
grund. Erfaringen fra Risskov
separeringen er, at udgiften i
gennemsnit for den enkelte
grundejer anslås til 47.500 kr.
inkl. moms, men med store
variationer til begge sider.

Information 
(borgermøder mv.)
I slutningen af november

Harlev/Framlev Kloakseparering
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2012 vil Aarhus Vand indkal-
de den enkelte lodsejer, som
berøres af kloakseparerings-
arbejderne i 2013. Denne
proces gentages hvert år så-
ledes, at der vil blive afholdt
et orienteringsmøde for de
borgere, der berøres det føl-
gende år. På dette møde
gennemgås de planlagte ar-
bejder, samt hvad de vil be-
tyde for den enkelte  grund -
ejer, herunder det rent prakti-
ske samt økonomien og tids-
frister mv. På mødet vendes
også muligheden for etable-
ring af lokale løsninger på
regnvandshåndteringen.

Dialog med 
lokalområdet
Fremtidig dialog foregår via
Aarhus Vands hjemmeside:
www.aarhusvand.dk.
På Aarhus Vand’s hjemmesi-
de kan man finde pjecen:
”Separatkloakering, Hvad
kommer det til at betyde for
dig?”
Desuden kan man finde
spørgsmål og svar på de ge-
nerelle forhold vedr. separat-
kloakering, herunder økono-
mien. Desuden vil der blive
etableret et særskilt Harlev
afsnit under menupunktet
”Separering” med kortet med
tidsplanen samt de spørgs-
mål og svar som er særlige
for Harlev.

Løbende dialog med
 borgerne under selve
 arbejdets  udførsel
Entreprenøren vil under ar-
bejdets udførelse uddele in-
formation til de borgere, der

berøres af de aktuelle arbej-
der vedr. f.eks. adgang til bo-
ligen, afhentning af skralde-
spande mv.
Harlev Fællesråd informerer
Harlev Fællesråds bidrag vil
være at afholde overordnede
informationsmøder med de
mange grundejerforeninger
og ejerlav, som findes i om-
rådet.
I forbindelse med det omfat-
tende kloakarbejde, som skal
foretages på Gl. Stillingvej,
vil Fællesrådet desuden tage
kontakt til Harlev Erhvervsfor-
ening med henblik på en
smi diggørelse af de tilgæn-
geligheds problemer, som vil
opstå.
Harlev Fællesråd vil ligeledes
benytte hjemmesiden til
fremtidig information om ar-
bejdets udførelse.

Fællesrådets egne 
overvejelser
Fællesrådet har de seneste
to år drøftet planerne og in-
formeret om dem ved flere
lejligheder. Fællesrådet har
herunder givet udtryk for, at
det kan blive en stor økono-
misk byrde for den enkelte
parcel. Men nu har byrådet
altså besluttet at indføre klo-
akseparering i hele Aarhus
Kommune, og så må vi få
det bedste ud af det i vort lo-
kalområde.
Fællesrådet vil understrege,
at der er en del muligheder
for at lave løsninger på egen
grund, som kan reducere ud-
gifterne, og det vil vi også in-
formere om på de kommen-
de borgermøder.

FAKTABOKS:
• Aarhus Vands hjemmesi-
de: www.aarhusvand.dk.
• Tidsplan, der angiver,
hvornår de enkelte områ-
der af byen separeres,
fremgår af hjemmesiden.

• Separeringen vil finde sted
i perioden 2012 til og med
2020.

• Separeringen omfatter i alt
ca. 950 ejendomme.

• Separeringen omfatter i alt
ca. 19 km fællesledning.

• Der etableres en række
regnvandssøer øst eller
sydøst for Stillingvej.

• Den enkelte husejer skal
afholde udgiften til sepa-
rering på egen grund.

• Står man overfor at foreta-
ge saneringer/renovering
på egen grund, opfordres
man til at indtænke sepa-
rering af kloaksystemet på
egen grund. Dette uanset
hvornår kloakken separe-
res i vejen. Er kloakken
endnu ikke separeret i
vejen, samles de to led-
ninger i første omgang
ved skel.

• De første varsler af påbud
om separering af kloakken
på egen grund udsendes
3 år efter spildevandspla-
nens godkendelse, hvilket
vil sige i foråret 2014. Der-
efter udsendes varsel af
påbud løbende året efter,
at kloakken i vejen er se-
pareret. Efter modtagelse
af varsel om påbud gives
en frist til indsigelse på 4
uger. Derefter udsendes
påbud med 4 måneders
frist til udførelse.
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Af Alice Krøger
hkroeger@stofanet.dk

Ser man et F-16 jagerfly
kippe med vingerne over
Harlev, er det sikkert Mor-
ten Aasland, der sender en
hilsen til sin barndoms by.
Den 31-årige jagerpilot
kender luftrummet bedre
end de fleste og har senest
været en del af den danske
mission i Libyen.
– Jeg var grædefærdig.
I dag kan Morten Aasland
trække på smilebåndet over
sin reaktion, da papirerne fra
forsvaret landede på Sydbak-
ken. I en desperat jagt på at
blive kasseret havde han fun-
det nogle gamle lægepapirer
frem for at overbevise forsva-
ret om, at hans fødder ikke
kunne tåle at gå i  militær -
støv ler.
– Den hoppede de ikke på,
konstaterer han med et
skævt smil.
Efter gymnasiet gik turen
derfor til CF-kasernen i Ha-
derslev.
– Jeg valgte den kortest mu-
lige værnepligt, erkender
Morten Aasland.
Trods modviljen mod militæ -
ret var det i Haderslev, hans
interesse for flyvning blev
vakt.
– Jeg fik lyst til at blive pilot,
da jeg en dag så jeg fire ja-
gerfly flyve i tæt formation
over kasernen.

Morten Aasland sendte en
ansøgning af sted til flyve-
våbnet, hvis fem år lange ud-
dannelse omfatter et af de
skrappeste udskilningsløb i
uddannelsessektoren. Blandt
de mange hundrede, der
søg te optagelse sammen
med Harlev-knægten, kan
blot en håndfuld i dag smyk-
ke sig med de eftertragtede
gyldne vinger på pilotjakken.
– Det første år var jeg i Ka -
rup. Det var hårdt. Hver dag
kunne man ryge ud, hvis
man lavede en fejl. Det var
mere udvælgelse end uddan-
nelse, husker Morten Aas -
land.
Det var dog også i Karup
han følte lykken ved at sætte
sig i et Saab T-17 flyve og
glide hen over den jyske
hede.
– Det var en stor dag, da jeg
første gang fløj alene.
Siden har Morten Aasland
fløjet utallige timer. Flere
gange over boldbanerne ved

Næshøjskolen, hvor han løb
rundt som dreng.
– Harlev er som en oase, et
lille paradis af tryghed, siger
jagerpiloten, der kender hele
Danmark fra oven. Han har
dog ikke lyst til at lande sin
tilværelse i Harlev.
– Jeg er bange for, at mit fan-
tasibillede ville blive ødelagt,
hvis jeg boede i byen i dag,
mener Morten Aasland, der
nu er stationeret på Flyvesta-
tion Skrydstrup.
Inden da har han været vidt
omkring. Først på Flyvevåb -
net Officersskole i Jonstrup,
senere i Canada på Moose
Jaw Air Base i Saskatche -
wan.
– Moose Jaw ligger på præri-
en og er utrolig langt fra alting.
Man kunne flyve 500 kilome-
ter uden at se et træ, og far-
verne var brunt i brunt, til sidst
hang det mig ud af halsen,
fortæller Morten Aas land.
Alligevel bragte tiden i Moose
Jaw også et par lyspunkter.

Harlev i hjertet

Morten Aasland klar til at gå på vingerne i sit F16 fly
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En lækker Porsche at cruise
rundt i, og ikke mindst ople-
velsen, da en af de unge pi-
lotaspiranter fik besøg af sin
søster fra Danmark.
– Og ja, vi skal giftes her i
april, smiler Morten Aasland.
Den kommende fru Aasland
ved, hvad hun går ind til, for
kæresten har ofte været væk
fra hjemmet.
Videreuddannelse i F-16 i
USA, diplomuddannelse i le-
delse, overvågning af luft-
rummet over Atlanterhavet
ved Island, overlevelsesture
og en dramatisk nødlanding 
i Esbjerg Lufthavn.
– Motoren satte ud, fortæller
Morten Aasland så roligt,
som om det var en gammel
Mazda, der var gået i stå i
rundkørslen ved Statoil.
Dramaet fik ham dog ikke til
at overveje at blive på jorden.
– Allerede dagen efter var jeg
i luften igen. Jeg var lidt
spændt, men det gik, og jeg
fik hurtigt noget andet at
tænke på, fortæller Morten
Aasland, der få uger efter at
han blev far for første gang,
blev indkaldt til briefing om
missionen til Libyen.
– Vi var klar over, at noget
var under opsejling. Trænin-
gen blev mere målrettet, og
vi fik ørkenuniformer og ør-
kenstøvler, fortæller Morten
Aasland.
I slutningen af marts blev de
første danske jagerpiloter
sendt af sted, og da piloterne
på Flyvestation Skrydstrup
så de videoer, der blev sendt
hjem fra bombetogterne over
Libyen, var de klar over, at

det var alvor.
Da Morten Aasland kort efter
blev sendt af sted, havde han
nået at gøre sig mange tan-
ker om missionen.
– Man tænker selvfølgelig på,
om man kommer hjem igen,
fortæller den 31-årige pilot,
der nåede at blive udsendt
tre gange, før NATO-missio-
nen blev afblæst.
– Det var helt surrealistisk at
være med til, og jeg var let-
tet, da Gaddafi var væk og vi
havde været med til at give
frihed til det libyske folk. Pro-
fessionelt var det en kæmpe-
oplevelse på godt og ondt,
fortæller Morten Aasland.
Næsten 600 gange var de
danske kampfly på togt over
Libyen, og indsatsen fik stor
ros fra de øvrige NATO-part-
nere.
– Det var spændende at væ -
re en del af det internationale
miljø på Sigonella-basen på
Sicilien, hvor der var folk fra
lande som USA, Frankrig,
Tyrkiet, De forenede Arabiske
Emirater og Sverige.

Tiden efter Libyen har Morten
Aasland og hans kolleger
brugt på at finde sig selv igen.
– Da jeg blev pilot, havde jeg
en drøm om friheden ved at
flyve, rulle på hovedet i en F-
16 og alt det højteknologi,
der er i et fly, men nu har jeg
fået en meget mere  profes -
sio nel tilgang og kan se, at
indsatsen gør gavn.
Hjemme igen bliver der også
mere tid til at dyrke vennerne
fra Harlev-tiden, hvor Morten
Aasland ud over sport også
dyrkede musik i bandet
 Snoo  zer med Jesper Vidkjær,
Mikkel Krath og Ole  Uden -
gaard. Og selv om jagerpilo-
ten har fløjet verden rundt,
husker han stadig et af høj-
depunkterne fra Harlev-tiden.
– Det var da vi vandt VM i
rock i Viby!

Et kig ind i cockpittet i flyet

I næste nummer af Paraplyen 
i serien Harlev i hjertet: 
Læs om Lene Tanggaard fra 
Guld regnvej, der blev Danmarks
yngste kvindelige professor.
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Af Harlev Idræts Klubs
 bestyrelse

I sidste udgave af paraplyen
luftede vi tanken – håbet –
om at kunne danne en frivillig
støtteforening til glæde for
byens borgere, store som
små.

Heldigvis har 6 mennesker
allerede tilbudt at være med,
og vi håber at deres positive

tilsagn kan inspirere endnu
flere til at yde et bidrag. De 6
mennesker er en god blan-
ding af borgere, der i mange
år har haft sin bolig i Harlev,
og som gennem tiden har
væ ret/er aktive selv, men og -
så har børn og børnebørn i
foreningens tilbud. Heldigvis
også nytilflyttere der gerne
vil være med til at sikre, at de -
 res børn får bedre muligheder
for gennem Harlev  Idræts  klub

at dyrke sociale og sunde in-
teresser i et fællesskab.
Vi har nu aftalt at søsætte
foreningen med et møde i
”Fodboldklubhuset”

Torsdag d. 22 marts 
kl. 19.00

Hvis du vil være med i støt-
teforeningen og derved hjæl-
pe HIK, bedes du maile til
fckejlberg@city.dk eller møde
op til mødet d. 22/3

Hjælp til Det Østjyske Bakkeløb
H.I.K.’s motions-arrange-
ment, cykelløbet ”Det Øst -
jyske Bakkeløb”, afvikles i år
8. august fra kl. 18.30. Da
nogle af vore faste hjælpere
uheldigvis er på ferie i netop

den uge, søger vi kontakt
med 5-6 personer, som
vil/kan hjælpe os med nogle
af de praktiske opgaver om-
kring løbet.
Eventuelle interesserede

bedes venligst henvende sig
til Henning Jeppesen, 
E-mail: jeppe@c.dk evt. tlf.
86 94 13 61 eller 61 11 13 25.
Venlig hilsen

Løbskommiteen

DU kan stadig hjælpe HIK

Repræsentantskabsmøde
Harlev Fællesråd

Af Arne Nielsen, Formand
Harlev Fællesråd
arne.nielsen@stofanet.dk

Torsdag den 13. marts afhol-
der Harlev Fællesråd sit årli-
ge repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet er Fæl-
lesrådets øverste myndighed
og består af 2 repræsentan-

ter for hvert medlem af rådet.
Som medlemmer kan opta-
ges enhver forening, beboer-
gruppe, institution eller virk-
somhed, der har hjemme i
Harlev eller Framlev sogne
eller dele heraf.
Fællesrådets formål:
”Harlev Fællesråds formål er
som koordinator og katalysa-

tor at skabe et fælles forum
til at fremme opfyldelsen af
lokale behov og ønsker,
inden for by – og oplandsud-
viklingen, samt inden for fri-
tids-trivsels- og miljøområ-
derne, til gavn for medlem-
merne og beboerne i Harlev
og Framlev sogne.
Harlev Fællesråd kan koordi-
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nere medlemmers gennem-
førelse af aktiviteter og bistå
herved.
Tillige kan Harlev Fællesråd
bistå ved løsning af proble-
mer, som har interesse for lo-
kalområdet og forhandle med
offentlige myndigheder.
Harlev Fællesråd informerer
medlemmer og beboere i
området om Fællesrådets ini-
tiativer og anliggender.
Aarhus byråd har besluttet,
at der skal ske en tidlig ind-
dragelse af borgere i de
sager, der har betydning for
mange. De enkelte magi-
stratsafdelinger har således
en forpligtelse til at informere

om vigtige sager og afholde
møder med borgerne. Fæl-
lesrådene i Aarhus Kommune
bliver i den forbindelse brugt
meget som høringsparter og
som formidlere til borgerne i
lokalområderne.
En af de opgaver, som Harlev
Fællesråd er involveret i, og
som sikkert vil komme til at
optage os en del i den kom-
mende tid, er planen om at
separere regnvand fra det
eksisterende kloaksystem.
Harlev er et af de første om-
råder, hvor en separering af
regnvand skal etableres. Se
også særskilt artiklen i dette
nummer af Paraplyen.

Emnet vil også blive omtalt
på repræsentantskabsmø-
det, ligesom der her vil blive
orienteret om andre områder,
der har optaget Fællesrådet i
det forgangne år, og om de
sager der er aktuelle i fremti-
den.
Det er vigtigt, at medlemmer-
ne møder frem og giver de -
res synspunkter til kende
over for Fællesrådets forret-
ningsudvalg, så udvalget kan
tage pejling af det, der opta-
ger medlemmerne.
Alle medlemsforeninger har
møderet og har stemmeret
for to personer.

Harlev har taget løbeskoene på
Af Steffen Boye Sørensen,
Harlev Løb og Motion
js2211@stofanet.dk

Det sidste halve år er der
sket en ændring i bybilledet i
Harlev. To gange om ugen er
flere af Harlevs indbyggere
kommet op af sofaen og er
begyndt at løbe i den nystar-
tede løbeklub Harlev Løb &
motion. I september sidste år
startede klubben op under
Harlev IK, og det må siges at
være en succes.
Der har været en tilgang af
medlemmer på 32 – der har
gennemført den første 12
ugers løbeskole. Klubben er
for alle – lige fra dem, der
gerne vil i gang med at løbe,
og til de mere hardcore, der
løber 10 km eller derover.

Initiativtagerne til løbeklub-
ben er alle motionsløbere,
der havde bemærket, at
mange i Harlev løber vejene
tynde, hvilket fik dem til at
tænke: ”hvorfor laver vi ikke
motionen sammen og har
det sjovt samtidigt”?

Det skal være sjovt
Det er vigtigt for klubben, at
deltagerne har det sjovt med
deres træning, og at de når
de mål, de sætter sig – der-
for er det heller ikke altid kun
løb, der står på programmet,
men også andre motionsfor-
mer, foredrag og events.

”Vi har så mange gode facili-
teter i Harlev, og dem forsø -
ger vi at udnytte. Eksempel-
vis har vi brugt byparkens

nye motionsredskaber til en
sjov event, og stierne er ble-
vet flittigt brugt, da underla-
get er perfekt at løbe på”,
udtaler formand Steffen Boye
Sørensen, og han fortsætter:

”Vi kan af vores evalueringer
se, at folk også vægter det
sociale og mødet med lige-
stillede meget højt. Vores in-
struktører har en baggrund
som motionsløbere, fitness -
instruktører, fysioterapeuter
og triatleter, og vi kan udover
at løbe også rådgive om
 puls træning, forebyggelse af
skader og tilrettelæggelse af
træningsprogrammer, derfor
rammer vores tilbud meget
bredt. Vores løbere har været
enormt positive og tilfredse
med forløbet. Som instruktø -
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rer har det været fantastisk
at se, hvordan deltagerne har
opnået deres mål og deres
glæde ved at komme og
løbe”.

Nytårsfortsæt
Mange har her i januar et
ønske om at tabe sig og
dyrke mere motion, og nogle
sætter sig et mål eller laver
et væddemål med naboen
om, at man skal løbe 10 km

eller et halvt eller helt  mara -
thon. Har man et motions -
mål, kan Harlev Løb &  mo -
tion være en vej til at nå sit
mål. Det kan være svært at
finde motivationen selv og
bevare den.

Drømmer du om at løbe et
halvmaraton, så starter Har-
lev Løb og motion træningen
op til at kunne gennemføre
Aarhus City halvmarathon

den 3. juni 2012. Denne dag
vil mellem 8000 og 10.000
løbere løbe gennem gaderne
i hjertet af Aarhus.

Hvad er dit mål for 2012?
Den 29. februar starter Harlev
løb og motion et 14 ugers
løbeforløb op igen med 4 for-
skellige niveauer. Man kan
læse mere og tilmelde sig på
www.harlev-ik.dk under afde-
lingen løb og motion.

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Forårets arrangementer
Når dette nummer af Para -
plyen når sine læsere, er
flere af Bibliotekets arrange-
menter i denne sæson allere-
de afviklet. Der har været af-
holdt to aftener i læsekred-
sen, hvor to meget forskellige
bøger er blevet læst og di-
skuteret, nemlig Martsvioler
af Philip Kerr og Universets
engle af Einar Már Gud-
mundsson. Møderne er både
hyggelige og givtige, og di-
skussionslysten blandt delta-
gerne er stor. Møderne ledes
på skift af Arne Nielsen og
Leif Boving fra Harlev Biblio-
teks Venners bestyrelse.
Der har også været afholdt
en aften, som handlede om
slægtsforskning på nettet.
Over 50 interesserede og
spørgelystne deltagere lytte-
de til et meget oplysende fo-

redrag. Leif Dehnits, tidligere
leder af Lokalhistorisk Sam-
ling på Hovedbiblioteket,
delte sin store viden om
slægtsforskning og om Århus
og omegn med tilhørerne.

Heldigvis er der flere gode
oplevelser i vente.

Mandag 12. marts kl.19.00 er
der bogcafé. Dansen mod
afgrunden. Bibliotekar Dorthe
Salamander fortæller om
Maria Stuart og Jarlen af
Bothwell. Hun fortæller deres
historie og anbefaler bøger
med relation til parret.
Husk tilmelding på 
tlf. 8713 9705 eller 
harlevbibliotek@aarhus.dk

Mandag 30. april kl.19.00 –
ca. 21.00 er der Byvandring i
Harlev. Vi mødes ved Biblio-
teket. Ejgil Rahbek og Arne
Nielsen guider rundt i Harlev
til de ældre huse og bygnin-

ger, og vi skal se og høre de
gamle huses historie. Vi vil
også komme omkring den
nyere del af Harlev og høre
om udviklingsmuligheder.
Tilmelding fra mandag 16.
april på tlf. 8713 9705 eller
harlevbibliotek@aarhus.dk

I marts og april er der en ud-
stilling af fotografier. Fotogra-
fen er Christian A. Jensen,
der bor i Tåstrup ved Harlev.
Han har gennem mange år
fotograferet mennesker og
natur rundt omkring i verden.
Blandt sine mange billeder
har han valgt især at arbejde
med fuglemotivet. Særligt in-
spirerende er fuglefjeldets
beboere, som søpapegøjer,
alke og lomvier med deres
grafisk fine, sorthvide fjer-
dragt.

Den første mandag i hver
måned er der fortsat træf for
alle strikkeglade. Jette An-
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dersen fra Harlev er initiativ-
tager og primus motor til
disse hyggelige og produkti-
ve aftner. Det meste af afte-
nen strikkes der, men der bli-
ver også tid til en kop kaffe
og lidt snak. Har du et pro-
blem med strikketøjet, er der
også hjælp at hente. Man
møder bare op, og alle er
velkomne! Kl. 19.00-21.30.
Det er en god ide at få sit
lånerkort opdateret, så man
selv har adgang i den ube-
mandede åbningstid.

Husk at få efterårets Biblio-
tekskalender over arrange-
menter og Lær mere om it
folderen om kurser i bibliote-
kerne! Her kan du læse mere
om alt det, der foregår i bibli-
otekerne i Århus.

Nye åbningstider
Fra den 2. januar er Bibliote-
kets åbningstider ændret.
Mandag og torsdag lukker
Biblioteket nu kl. 18 i stedet
for kl. 19. Den ubemandede
åbningstid går i gang umid-
delbart efter lukketid og

varer fra kl. 18 til 22. Flere
ændringer i åbningstiden er
på vej hen mod sommeren.
Den ubemandede åbningstid
udvides betydeligt, samtidig
indskrænkes den bemande-
de åbningstid til 10 timer
ugentligt mod de nuværende
20 timer. Biblioteket ønsker at
fastlægge den bemandede
åbningstid i samarbejde med
lokalsamfundet, og der vil
blive afholdt et fyraftensmø-
de, hvor samarbejdspartnere
og borgere inviteres en gang
i marts måned.

Beretning for 2011

Af Erik Andrésen, Fmd.

2011 har været et godt og ro-
ligt år for grundejerforenin-
gen. Bestyrelsen har holdt
sine ordinære møder med
passende mellemrum, så vi
hele tiden har været up-to-
date med situationen.
Foreningens aktiviteter er
igen forløbet planmæssigt.
Snerydningen blev afviklet til
medlemmernes tilfredshed,
idet vi ingen klager modtog.
Containerne blev, både forår
og efterår, flittigt benyttet – li-
gesom flere medlemmer
også benyttede muligheden
for at låne stiger, spuler m.m.
Skt. Hans-festen var igen fint
besøgt med rådmand Laura
Hay, som holdt båltalen.
Vort fælles arrangement med
Harlev Kunst&Kultur, hvor

Jens Mortensen, Landskabs -
chef i Herning, holdt foredrag
over emnet: ”Piller eller
Skval derkål”, blev en publi-
kumssucces, idet over 80
havde tilmeldt sig.
Vi har fortsat støttet Julebe-
lysningen v/Erhvervsforenin-
gen og Paraplyen v/Fællesrå-
det, hvor vi får spalteplads
uden beregning.

Harlev Håndbold pakker og
omdeler Informationsbogen –
det støtter vi med kr. 12.000.
Undertegnede deltog i Harlev
Tennisklubs 25-års jubilæum
og overrakte en check på kr.
1000.
Efter mange års henvendel-
ser og skriverier med kom-
munen lykkedes det omsider
at få Grønhøjvej og Engsvin-
get færdig med fortov og nyt

slidlag, til stor glæde for be-
boerne.
Desværre lykkedes det ikke
at få Kettingvej med i projek-
tet. Årsagen blev begrundet
med, at kommunen dér ville
starte med kloakrenoverin-
gen og adskillelsen af regn-
og spildevand, og at man
derfor ikke ville lægge asfalt
på, for ret hurtigt at bryde
det op igen. Det er jo i sig
selv forståeligt nok, såfremt
man snarest vil igangsætte
dette arbejde, men der fore-
ligger på nuværende ikke
noget derom.

Vi vil nu anmode kommunen
om at udbedre asfalten, så
vejen bliver forsvarlig at fær-
des på og meddele os køre-
planen for kloakarbejdet.
I efteråret henvendte vi os til
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alle, der ikke var medlemmer
af foreningen, og de der ikke
havde betalt kontingent. Det
medførte, at vi fik over 100
nye medlemmer, så forenin-
gen nu har et medlemstal på
godt 900. Desværre havde vi
en udmelding, idet Forenin-
gen ”Harlev Vest” meldte sig
kollektivt ud, hvorved vi mi-
stede 66 medlemmer.  Ufor -
ståeligt fandt de vort kontin-
gent for højt, men vi har ta -
get udmeldingen til efterret-
ning og i stedet glædet os
over den medlemstilgang, vi
fik i stedet.

Vi vil fortsat arbejde for en
endnu større tilslutning. Det
er jo ikke meningen, at nogle
medlemmer skal betale for
ydelser, som ikke-medlem-
mer også får glæde af.
Her tænkes i særdeleshed på
snerydningen. Vi kan derfor
kun anmode vore medlem-
mer om at påvirke de beboe-
re på deres vej, som ikke er
medlem, om at blive det.

I Harlev har vi rigtig mange
hunde, og det er beskæm-
mende at gå tur rundt i byen
og se – og nogle gange træ -
de i – de mange hundehøm-
mer, der ligger på fortovene.
Kære hundeejere: I skulle
skamme jer! Vi opfordrer jer

kraftigt til at tage en pose
med og selv skaffe det af
vejen, og så lære jeres børn
det samme. Det er simpelt-
hen en pligt at befri byen for
det griseri!

Foråret er snart på vej, og
havefolket skal igen tænke
på havens pleje. Herunder
hører også hække, træer og
buske – og særlig dem, der
står ud til fortovene. Mange
trænger til at få hækken klip-
pet ind og få beskåret træer
og buske, der rager ud over
fortovet. Tænk på dem, der
dagligt færdes der. Klip hæk-
ken ind i marts, så får du
stadig en grøn hæk, der fol-
der sig ud. Se kommunens
informationer bagerst i Infor-
mationsbogen. Her kan du
se dine pligter som grundejer.
Den gule Informationsbog vil
igen komme i en ny udgave.
Efterhånden er vi ved at få
godt styr på den.

Der vil altid forekomme fejl,
og vi vil forbeholde os den
ret, at det også kan ske for
os!

Er det tilfældet, beder vi om
hjælp til at få fejlene rettet,
og det sker nemmest og
mest sikkert ved at benytte
talonen bagest i bogen og

sende den. Du kan også gå
ind på foreningens hjemme-
side: www.hfg.dk – her finder
du til venstre et punkt, der
hedder ‘Rettelser’, hvor du
kan foretage din rettelse.

Vi gør opmærksom på, at vi i
igen sætter ‘X’ ved vore
medlemmer.

Vore mange annoncører er
medvirkende til, at vi stadig
har økonomi til at uddele in-
formationsbogen, så derfor:
Støt dem – hvor det er mu-
ligt!

Harlev-Framlev Grundejerfor-
ening vil fortsat virke til gavn
for vore medlemmer, følge
med i udviklingen i vort lokal-
område og holde os oriente-
ret om kommunens lokalpla-
ner. Vi har årligt fællesmøde
med Harlev Fællesråd, som
vi har et udmærket samarbej-
de med, og hvor vi gensidigt
holder hinanden orienteret
gennem vort medlemskab af
rådet og med en fra vor be-
styrelse, som sidder i Fælles-
rådets forretningsudvalg.
Tak til de af vore medlemmer,
der er mødt frem her i aften
og dermed har vist interesse
for vort arbejde og stor tak til
bestyrelsen for et godt og
udbytterigt samarbejde.

VIL DU VIDE MERE?
Husk at Fællesrådets mødereferater 
er fremlagt på Harlev Bibliotek

Eller se på
www.harlevfr.dk

SKRIV TIL PARAPLYEN
Husk at deadline til næste nummer

er 23. april 2012


