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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Under ”Orientering fra
 Fælles rådet” beretter vi
det stats lige projekt til
”Forskønnelse af Årslev
Engsø”, hvortil vi har del-
taget i 2. høringsfase og-
så. Vi fortæller om sene-
ste nyt om drivhusene på
Kettingvej samt endelig
afgørelse på fleksibel ud-
lejning i Brabrand Bolig-
forenings afdeling 10 i
Rødlundparken.

Vi fortsætter artikelserien
om ”Harlev i Hjertet”.
Denne gang med et por-
træt af 38-årige Torben
Skaarup, som voksede
op på Tiliavej. I dag er
han hotelejer, vinkender
og skiløber.

Forskønnelse af 
Årslev Engsø, flytning
af 400 kvH elmaster
I 2010 indsendte vi hø -
rings svar til det statslige
projekt om Forskønnelse
af Årslev Engsø ved at
flytte de 400 Kv luftled-
ninger, som har deres for-
løb hen over den vestlige
del af vådområdet, eller

kabellægge. Dengang
indkaldte man forslag og
ideer til projektet, me-
dens hø ringsfasen nu be-
handler VVM redegørel-
sen. En redegørelse, som
i detaljer viser, hvor et nyt
forløb kan placeres, og
hvordan og hvor kabel fø -
rin gen forløber.
Som udgangspunkt er
det vores opfattelse at
det er en rigtig god ide at
forskønne og værne om
særligt værdifulde natur-
områder i Danmark, og
Årslev Engsø tilhø rer
utvivlsomt et af de fem
områder, som er udpeget.

Selvom forlægning af luft-
ledningen til vest for mo-
torvej E45 nu følger mo-
torvejen slavisk, og såle-
des ikke forløber henover
et planlagt byudviklings-
område øst for Harlev, så
synes vi stadig, at en luft-
ledningsløsning ikke er
nogen god idé.

Det vil nok forskønne om-
rådet ved søen, men ma-
sterne vil stadigvæk være
synlige fra søen. Samtidig
skaber man lige så store
problemer for det områ-

de, hvortil man forlægger
luftledningerne.
Et af de områder, som vil
blive voldsomt berørt er
skovområdet ved Åbo,
herunder Carl Holm Skov.

Under området ”landskab
og visuelle forhold” i VVM
rapporten fremgår det, at
der vil være negative på -
virkning af landskabet og
de visuelle forhold i det
landskab, hvortil luftled-
ningen flyttes. I nær områ-
det ved Carl Holm Skov
vil påvirkningen være  væ -
sent lig.

Under området ”rekreati-
ve forhold” vil luftlednin-
gen gennem Carl Holm
Skov have en væsentlig
negativ indflydelse på op-
levelsesværdi.

Under området ”naturin-
teresser og overflade-
vand” vurderes det, at
luftledningen vil have en
væsentlig negativ påvirk-
ning af skoven, idet en
stor del af skoven vil blive
fældet.

Inden for disse tre hoved-
området vil luftledningen
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altså have en væsentlig
påvirkning. Når det samti-
dig erindres, at Carl Holm
Skov indgår i det store
skovrejsnings projekt ved
Åbo, som Aarhus Kom-
mune er i gang med, så
virker det noget uplanlagt
at fjerne store dele af Carl
Holm Skov med et tracé
til en luftledning.

Det fremgår af By- og
Landskabsstyrelsens
hjemmeside, at der ikke
skal være så mange  høj -
spændingsmaster i Dan-
mark fremover. Det er for-
ligspartierne enige om i
energiaftalen fra februar
2008. Det er aftalt, at sto-
re dele af højspændingen
skal lægges i jorden som
kabler for at forskønne
landskabet.

Det er vores opfattelse, at
når det er den generelle
holdning, at højspænding
fremover skal fremføres i
kabel, og at der er poli-
tisk enighed om det, så
virker det noget malpla-
ceret at arbejde videre
med en luftledning vest
for E45 som erstatning
for Årslev Engsø masten
og luftledningen.

Vi vil derfor foreslå, at
man ikke går videre med
forslaget om en forlæg-
ning til vest for E45 og
kun arbejder videre med
en kabellægning øst for

motorvejen. Vi vil samti-
dig opfordre til, at man
relaterer dette arbejde til
den generelle tendens
om, at der skal luges ud 
i højspændingsmaster 
i Danmark.

Seneste nyt om driv-
husene på Kettingvej
I Fællesrådet får vi hyp-
pigt henvendelse, om vi
ikke kan gøre noget for at
få de faldefærdige og
ubrugelige drivhuse fjer-
net. Det står desværre ik-
ke i vores magt, og ej
heller i kommunens magt.

Til gengæld har vi gen-
tagne gange presset på
overfor ejerne til at få et
nyt bolig pro jekt stablet
på benene. Et sådant
projekt vil naturligvis om-
fatte en fjernelse af driv-
husene og en oprensning
af grunden.

Paraplyen har atter en-
gang haft en uformel
snak med ejerne af driv-
husene på Kettingvej, og
de kan meddele, at der er

et spændende  bo lig pro -
jekt på tegnebordet. Der
kan dog ikke sættes kon-
krete færdiggørelsesdato-
er på projektet, men teg-
ningerne er udarbejdet,
så nu er det op til medar-
bejderne i afdelingen for
Planlægning og Byggeri
samt byrådet at få sagen
ekspederet.

Vi har understreget over-
for ejerne, at det vigtigt at
komme i gang nu. Der er
lang vej fra en tegning til
det endelige projekt. Bl.a.
skal der laves en ny lokal-
plan, ligesom der skal ud-
arbejdes et tillæg til Kom-
muneplan 2009, idet om-
rådet i dag er udlagt til
landbrug.

Aftale om fleksibel
udlejning for
Rødlundparken
Gennem mange år har
 Bra brand Boligforenings
afdeling 10, Rødlundpar-
ken haft en særlig aftale
om, at beboere med til-
knytning til lokalområdet
har fortrinsret til en  fami -
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lie bolig. Aftalen udløb
den 30. september 2010
og har siden da ligget til
afgørelse i forvaltningen.

Fællesrådet har været
meget forundret over den
meget lange  sagsbe -
hand lingstid og vil rette
en stor tak til tidligere
rådmand Bünyamin Sim-
sek, som har presset på
for at få aftalen færdig i
den periode, han har  vi -
ka ri eret.

Aftalen løber til 31. de-
cember 2013, men op-
hører dog forinden, så -
fremt byrådet inden den
31. december 2013 be-
slutter en anden politik på
området, end det der lig-
ger i det aftalte.

Udlejningsaftalens ind-
hold er:
50 % af de ledige familie-
boliger kan udlejes med
fortrinsret til ansøgere
med beskæftigelses- eller

boligmæssig tilknytning til
lokalsamfundene Harlev/
Framlev og  Sa bro/ Bo-
rum.

Kommunen har uændret
anvisningsret til 25 % af
de ledigblevne boliger.

Dog skal lejligheder, der
er velegnede for ældre el-
ler handicappede, udlejes
med fortrinsret til venteli-
steansøgere, som har be-
hov for en sådan bolig.
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Harlev i hjertet

Hvert år tager Torben
 Skaa rup imod 20.000 over-
nattende gæster på  Sluk -
efter Storkro. Mød den 38-
årige hotelejer, vinkender
og skiløber, der voksede
op på Tiliavej i Harlev.

Af Alice Krøger

Mojn, lyder det muntert,
straks man træder inden for
på Slukefter Storkro.
Frisk og solbrændt tager ho-
telejer Torben Skaarup imod
gæsterne på den sønderjy ske
storkro, som han har gjort
landskendt for god gastrono-
mi og gæstfrihed. Han er
netop kommet hjem efter to
ugers ferie i Thailand. Tidli-

gere på året gik turen til Ar-
gentina og Chile for at søge
ny inspiration inden for vin,
og senere spænder kokken
og kroejeren skiene på og ta-
ger til Alperne på skitur nr.
100.

Ingen skal dog tro, at livet
som kroejer kun er ferie og
fornøjelse. Tværtimod.

– De fleste uger arbejder jeg
80 timer og er i gang fra tid-
lig morgen til sen aften, for-
tæller Torben Skaarup, der
forlod et sikkert job som ma-
skintegner på Tetra Laval for
at gå i lære som kok.

– Arbejdet som maskintegner

var for kedeligt, siger Torben
Skaarup, der allerede som
barn fattede interesse for at
bage og lave god mad.

– Det kunne man også se på
mig, siger kokken med et
skævt smil.

I dag optræder han i en 50
kilo slankere udgave, men
glæden ved gastronomi har
han stadig.
– Mine bedsteforældre havde
en gård, og min mormor syl-
tede, bagte og lavede al mad
fra bunden. Det var en god
inspiration. I min fritid arbej-
dede jeg på Gl. Høver Kro,
hvor jeg også fik tilbud om at
gå i lære.
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Det blev dog Hotel Marselis,
der fik glæde af Torben  Skaa -
rups evner i et køkken. Som
udlært kom han til Malling
Kro.
– Det var her, jeg fik min fag-
lige dygtighed.

Flair for forretning
Allerede tidligt vidste Torben
Skaarup, at han ville være
selvstændig.
– Det var jeg vant til hjemme-
fra, for min far havde en  ka -
ros serifabrik i Stautrup.
Da Torben Skaarup var blevet
udlært, tog han til Davos i
Schweiz, hvor han ud over at
styre køkkenet også fik tid til
at dyrke slalomløb, en disci-
plin han i dag mestrer så
godt, at han har undervist
som skiinstruktør.
Senere gik turen til London,
før han blev ansat på forskel-
lige restauranter i Århus-om-
rådet, blandt andet Hotel
Royal, Thors Mølle og Sophi-
endal Slotshotel.
– Man skifter ofte job i min
branche for at få ny  inspira -
tion og for at dygtiggøre sig,
fortæller Torben Skaarup, der
skulle vise sig også at have
fornemmelse for godt køb -
mandskab, da han i 2003
blev forpagter på badehotel-
let Dannevang ved Kelstrup
Strand i Sønderjylland. Sene-
re købte han både restauran-
ten på Dannevang og den
nær liggende Slukefter Kro.
Selv om finanskrisen buldre-
de af sted lige efter købet,
lykkedes det Torben Skaarup
at skabe en forretning base-

ret på skarpe priser, velsma-
gende mad og en strøm af
gode tilbud.
Han overførte charterselska-
bernes all-inclusive koncept
til hotelbranchen, og i dag
modtager han hvert år flere
end 20.000 gæster på den
sønderjyske storkro.
– Vi kører for eksempel med
spotdeal, sweetdeal og DTF-
rejser, men vi har også lært
på den hårde måde, at man
skal passe på ikke at lade sig
lokke af smarte journalister
og reklamefolk, der får skre-
vet alt for mange superlativer
ind i annoncerne, mener Tor-
ben Skaarup.

Han er konstant opmærksom
på at udvikle sin forretning.
Derfor vil han hellere have
mange gæster, der betaler
lidt mindre, end færre gæster,
der betaler en højere pris.
– Man skal have noget volu-

men, og lige nu agerer man-
ge kunder kun, hvis de får
tingene til halv pris, siger Tor-
ben Skaarup, der har 44
medarbejdere på lønningsli-
sten, heraf 14 fastansatte.
Han forudser, at all-inclusive-
konceptet, hvor gæsterne får
mad, vin ad libitum, kaffe og
overnatning i en samlet pak-
ke, vinder frem.
– Inden for det næste ti-år vil
det gå med alkohol, ligesom
med rygning. Det bliver ikke
tilladt at køre bil, når man har
drukket alkohol, og det bety-
der, at der bliver et stort mar-
ked for all inclusive, spår den
38-årige hotelejer.

Vinkender og gourmet
Selv om Torben Skaarup ikke
selv står i køkkenet hver dag,
er hans interesse for faget
usvækket. Han har uddannet
sig til sommelier på Vinaka-
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Torben Skaarup foran hovedindgangen til Slukefter Kro
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demiet i Silkeborg og har
væ  ret på vinrejser til Argenti-
na, Chile, Frankrig, Italien og
Spanien. Sammen med fire
kammerater har han en  vin -
smagningsklub, hvor vine bli-
ver testet og bedømt.
– Vinsmagning er lige som en
sportsgren, jo dygtigere man
bliver, desto mere spænden-
de er det, mener Torben  Skaa -
rup.
Slukefter Storkro er kendt for
sin kulinariske formåen,  der -
imod har det knebet med
værelsesstandarden på ste-
det, som Torben Skaarup
købte som konkursbo i 2008.
Restauranten er for længst
fornyet, mens renoveringen
af værelserne er en løbende
proces.
– Kroen var helt slidt ned, så
det har været et stort arbej-
de. Nu skal alle vinduer skif-
tes, og vi har lige fået nye
sofaer ind på samtlige 48 væ -

relser.
Torben Skaarup drev oprin-
deligt kroen sammen med
sin daværende kone.
– Nu er vi skilt, men er stadig
gode venner.

Korte gensyn 
med Harlev
Torben Skaarup er blevet så
meget sønderjyde, at han
kun sjældent er tilbage i
barndomsbyen.
– Jeg besøger stadig nogle
af de gamle naboer på Tilia -
vej, og jeg har også venner
fra min tid i Harlev, men ellers
er det længe siden, jeg har
været i byen, siger Torben
Skaarup, der husker Harlev
som en soveby.
– Positivt ment. Der var tryg-
hed og en god skole. Jeg hu-
sker især Lars Overballe og
Marianne Barckmann, der
var dygtige lærere. Jeg var

lidt af en rod og en ballade-
mager, der forsvarede mig
med et par flade, når jeg blev
mobbet, erindrer Torben  Skaa -
rup, der efter skilsmissen har
fundet kærligheden igen.
– Kæresten er specialpæda-
gog, så hun kan holde styr på
mig, smiler Torben  Skaa rup.
Læs næste gang om studie-
vært i Danmarks Radio Kri-
stian Porsgaard Rosasco
(tidl. Kragh Madsen) fra Lille-
ring.

Torben Skaarup med et udvalg
af kroens drikkevarer

Fredningssagen

Af Arne Nielsen

Den 24. september 2012 kl.
9.00 holdt Fredningsnævnet
for Midtjylland, østlig del of-
fentligt møde på Helnan Aar-
slev Hotel i anledning af Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning, Skanderborg Kommune
og Aarhus Kommunes fred-
ningsforslag ”Sammenhæn-

gende natur og landskab syd
for Harlev”.

Formanden for frednings-
nævnet, Martin Møller-Heuer,
præsenterede fredningsnæv-
net og rede gjor de for formå-
let med det offentlige møde.

Nedenfor refereres udvalgte
dele fra mødet.

Danmarks Naturfredningsfor-
ening ved Ann Berit Frost-
holm redegjorde for fred-
ningsforslaget, herunder
baggrunden for forslaget og
de foreslåede fredningsbe-
stemmelser.

Det blev fra lodsejerside an-
ført, at der generelt er for stå -
else for selve fredningen,



PARAPLYEN NR. 61 – December 2012

8

men at det allerede nu er et
meget stort problem, at ikke-
beboere, der færdes i områ-
det, ikke har forståelse for,
hvordan man bør opføre sig i
området. Bl.a. luftes der hun-
de, som ikke er i snor, og der
ryddes ikke op efter hunde-
ne. Der er også familier, der
graver planter op i området.
Det sker jævnligt, at lodseje-
re bliver skældt ud eller end-
da bliver truet, når det kom-
menteres. Det blev endvidere
påpeget, at det er vigtigt, at
der sker den nødvendige
ved ligeholdelse af udlagte
sti er, og at der tænkes meget
over den information, som gi-
ves ved skiltning i området.

Skanderborg Kommune ved
Jonna Mosgaard oplyste, at
der er givet tilladelse til op-
førelse af et fugletårn. Det er
markeret på fredningskortet,
men har ikke noget med
fredningen at gøre, da både
fugletårnet og en sti er  eta -
bleret ved frivillig aftale i
Grønt Partnerskab.

Der blev rejst en række kon-
krete spørgsmål om udmålin-
gen af erstatning ved en
fredning.

Aarhus Kommune ved Lars
Eg Hoppe oplyste, at fred-
ningsforslaget ikke indehol-
der en plan om at hæve
vandstanden i Tåstrup Sø.

Martin Møller-Heuer oplyste
på forespørgsel om fred-
ningssagens tidsmæssige
udstrækning, at der ikke på

nuværende tidspunkt kan si-
ges noget mere konkret, men
at sagen vil blive fremmet
hurtigst muligt. I første om-
gang afventer det videre for-
løb fremkomne indsigelser
og bemærkninger før, under
og efter det offentlige møde,
og om disse giver anledning
til, at forslagsstillerne ændrer
i fredningsforslaget. Hvis
fredningsnævnet når frem til,
at en fredning skal gennem-
føres, vil lodsejerne blive ori-
enteret herom med mulighed
for at fremsætte bemærknin-
ger om de erstatningskrav,
der vil blive gjort gældende.

Dansk Ornitologisk Forening
ved Peter Lange oplyste, at
DOF støtter fredningsforsla-
get, der giver området et
godt stiforløb og en fin sam-
menhæng, så man kan kom-
me godt rundt i området. Det
er erfaringen, at offentlighe-
den færdes, hvor stierne er,
og det vil mindske de gener,
der nu er med færdsel i om-
rådet. Det er gavnligt, at
fredningsforslaget giver kom-
munerne adgang til  natur -
pleje.

Harlev Fællesråd ved forman-
den Arne Nielsen oplyste, at
det hele tiden har været fæl-
lesrådets holdning, at man
gerne ser, at forslagsstillerne
opnår enighed med lodsejer-
ne. Fællesrådet har med til-
fredshed konstateret, at
Skanderborg Kommune og
Aarhus Kommune er medrej-
ser af fredningsforslaget, ikke
mindst fordi kommunerne har

gjort meget for at imøde-
komme lodsejernes ønsker,
f.eks. i relation til Harlev Jagt-
forening. Fredningsforslaget
havde nok været mere vidt-
gående, hvis alene Danmarks
Naturfredningsforening hav-
de været forslagsstiller. Men
Danmarks Naturfredningsfor-
ening har også gjort meget
for at bevare den oprindelige
natur i området. Fællesrådet
går ind for at bevare områ-
dets værdier, og det er hå -
bet, at man i fællesskab kan
opdrage offentligheden til at
bruge området på den rigtige
måde.

Harlev Jagtforening ved for-
manden Thomas Brauer op-
lyste, at det for en stor del af
det foreslåede stiforløb gør
sig gældende, at stierne ikke
kan bruges en stor del af
året, da de står under vand.
Det hjælper ikke, at der ud-
lægges spang. Det er godt,
at fredningsforslaget indehol-
der en bestemmelse om, at
der må drives jagt, men der
er ikke fornuftige argumenter
for, at der bør være forbud
mod at fodre og udsætte
vildt. Fodring sker under hen-
syntagen til naturen. Der er
hidtil sat imellem 50 og 100
fasaner ud om året. Når det
sammenholdes med, at der
skal 1000 fasaner til en dyre-
enhed, vil udsætning ikke
påvirke naturen. De gælden-
de regler for udsætning af
ænder beskytter også til-
strækkeligt. Det er grund-
læggende jagtforeningens
holdning, at man skal give
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naturen noget, når man tager
noget fra naturen.
Martin Møller-Heuer oplyste
supplerende, at der i øvrigt
kan rettes henvendelse til
fredningsnævnet, hvis der er
tvivl om konsekvenser af
fredningsforslaget.

Aarhus Kommune ved Hanne
Øster oplyste, at de indven-
dinger og bemærkninger, der
er fremsat i høringsproces-
sen, har haft stor betydning
for indholdet af det endelige
fredningsforslag. Hovedpar-
ten af de eksisterende stier
vil fortsat være i området.
Der vil blive udlagt enkelte
nye stier og visse steder
spang. Der vil også blive ud-
lagt en parkeringsplads. Det
er håbet, at parkeringsplad-
sen vil betyde, at kørslen ik-
ke sker andre steder, men i
stedet vil lede folk hen til de
stier, der er udlagt. Kommu-
nen er økonomisk presset,
men vil gå stierne igennem
en gang årligt. I øvrigt må sti-
erne som i dag vedligeholde
sig selv. Der skal retableres
en stenkiste i skoven. Det er

vigtigt at fremhæve, at man
gerne fremadrettet vil være i
dialog med borgerne om om-
rådet.

Naturstyrelsen ved Else Ma-
rie Stamphøj oplyste, at Na-
turstyrelsen grundlæggende
har forståelse for ønsket om
at gennemføre en fredning.
Men der er nogle af de  fore -
slåede bestemmelser, der er
for vidtgående og medfører
for omfattende restriktioner
og for store erstatninger i for-
hold til det, der opnås med
en fredning. Det gælder bl.a.
i relation til 44 ha lysåbne
arealer, der efter forslaget ik-
ke må omlægges, gødes,
sprøjtes og kalkes. De  fore -
slåede restriktioner bruges i
fredninger primært, hvor der
er et helt særligt dyre- og
planteliv, som ønskes be-
skyttet. Der er tale om en
meget bred korridor mellem
de to områder, som hermed
tages helt ud af drift. Det er
desuden et meget stort om-
råde, hvor man vil forhindre
udsætning og fodring af vildt.
Naturbeskyttelseslovens § 3

yder tilstrækkelig beskyttelse
mod tilstandsændringer som
følge af fodring. Næringsstof -
påvirkningen er meget  be -
grænset i forhold til den øvri-
ge belastning af naturen.
Træ artsvalget i skovene bør
ske på baggrund af Natura
2000 handleplanerne. Det er
fornuftigt og nødvendigt med
driftsrestriktioner i forhold til
jordbearbejdning og udslæb -
ning i forhold til fortidsmin-
der. Naturstyrelsen vil støtte
Aarhus Kommunes indstilling
til fredningsnævnet om, at
fredningsforslagets midlerti-
dige retsvirkninger ophæves i
videst muligt omfang.

Ann Berit Frostholm gen-
nemgik et oplæg til gennem-
førelse af besigtigelse. Der
var herved anledning til at
pege på yderligere steder,
der ønskes besigtiget.
Der blev herefter og med ud-
gangspunkt i et kortbilag
med angivelse af litrerede
besigtigelsespunkter fra kl.
14 til kl. 19.15 gennemført be-
sigtigelse af en række vigtige
områder.

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 den 3. februar 2013



”Dalagerhus” i Snåstrup pryder
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Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

For treogtyvende gang udgi-
ves det lokale julemærke i
Harlev. Igen er det Harlev
 Idræts Klubs Fodboldafde-
ling, der står bag udgivelsen,
og denne gang har tegneren
valgt en flot ældre istandsat
ejendom i Snåstrup, ”Dala-
gerhus” fra ca. 1780.

De valgte motiver har altid
været kirker og ejendomme
med kulturel og bevarings-
værdig værdi for eftertiden.
Da vi forsøger at tilgodese
de enkelte områder lige me-
get, og da vi de sidste fire år
har haft motiver fra Framlev,
Tåstrup, Gammel Harlev og
Lille-ring, var turen i år kom-
met til Snåstrup, siger Erik
Teilmann, som lige siden
starten i 1990 har tegnet jule-
mærket. Målet har altid væ -
ret, at vise hvor mange for-
skellige og smukke gamle
ejendomme der er i vort om-
råde, og selvom vi er nået til
nummer 23 i serien, er der
stadig rigtig mange smukke
steder at vise, så vi ser lyst
på fremtiden, fortsætter Erik
Teilmann, der glæder sig
over, at flere og flere har
valgt at købe hele serien.

”Dalagerhus” var et helt na-
turligt valg, i rækken af beva-
ringsværdige ejendomme i
lokalområdet, og klubben
håber, at man også denne
gang får solgt mange mær-
ker til glæde for ungdomsar-
bejdet.
”Dalagerhus” er en rigtig flot
gammel ejendom placeret i
det gamle vadested ved Ry
vejen, og tæt på Årslev Kro.
Det gule bindingsværkshus
fremstår i dag som en meget
smuk og vedligeholdt ejen-
dom og er beliggende i en
skøn natur, slutter Erik Teil-
mann.

Igen i år koster et ark kun kr.
25,-. Mærket sælges sidst i
november af fodboldafdelin-
gens ledere, som kontakter
husstandene, og julemærket
kan efterfølgende købes i by-
ens forretninger.

Der er stadig mulighed for at
købe de tidligere 22 års jule-
mærker til samme pris.

Julemærket fremstilles i 1.000
eksemplarer pr. år, og over-
skuddet tilfalder Fodboldaf-
delingens Ungdomsfond og
anvendes til ungdomsarbej-
det i klubben.

"Dalagerhus" i Snåstrup er årets motiv til julemærke
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Af Arne Nielsen

Afsluttede veje
Aarhus Vand A/S og entre-
prenørfirmaet VAM A/S har
nu afsluttet arbejdet med at
separere hovedkloakken på
Nyvangsvej, og der er lagt
bærelag af asfalt på denne
vej.
Busserne (11 og 35) ledes nu
ad Nyvangsvej, hvor der og-
så er placeret midlertidige
busholdepladser.

Endvidere er der opsat stop-
forbudsskilte i den ene side
af vejen for at gøre trafikaf-
viklingen så smidig som mu-
ligt, det ser ud til, at dette
forbud bliver nogenlunde
overholdt.
Den endelige færdiggørelse
af vejen med slidlag vil først
finde sted om 2 år, idet un-
derlaget skal have tid til at
sætte sig. Arbejdet vil blive
færdiggjort af Aarhus Kom-
mune, Trafik og Veje.

Tidsplan
Ifølge oplysninger fra Aarhus
Vand ser det ud til at tidspla-
nen holder på årsbasis, der
vil løbende ske tilrettelser af
tidsplanen for de enkelte

Harlev Kloakseparering – Status

 veje, og oplysning herom
sker ved skiltning på vejene
med månedsangivelser.

Igangværende arbejder
Der arbejdes nu på Ketting-
vej og Højlundvej, hvorefter
der fortsættes med arbejder
på Nytoften og Vingetoften
samt en del af Vestervej.
Der arbejdes også med at
etablere nye ledninger på
markerne langs Stillingvej.

Orienteringsmøder
Der har i august måned væ -

ret holdt orienteringsmøder
med en del af borgerne på
vejene: Sydbakken, Vårgyvel-
vej og Florasvej.

Det næste borgermøde for-
ventes at blive afholdt i star-
ten af 2013. Her vil blive invi-
teret de resterende borgere
fra Sydbakken.

Der forventes også i 2013 at
blive afholdt orienteringsmø-
der for borgere på Tåstrup -
vej, Parcelvej, Damkærvej
samt en del af Gl. Stillingvej
(disse veje ligger i tidsplanen
for 2014 etapen).

Nyvangsvej så sådan ud under kloakeringsarbejdet
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Harlev Rensningsanlæg
Der er ved at blive etableret
trykledninger fra Harlev Rens  -
 ningsanlæg til Viby Rens-
ningsanlæg. I 2013 vil der bli-

ve etableret en pumpestation
på Harlev RA,  så ledes at
rensningsanlægget kan tages
ud af drift i løbet af 2013.

Bassiner
Der er forhandlinger i gang
om placering af de såkaldte
forsinkelsesbasiner, der skal
etableres til regnvandet. Vi vil
orientere om dette, når der er
truffet endelig beslutning.

Evaluering
Aarhus Vand har ved afslut-
ning af arbejdet på Nyvangs-
vej bedt os om en evaluering,
hvor man primært gerne vil
vide noget om, hvordan vi
opfatter

•De informationer, som vi
har modtaget

•Arbejdets konsekvenser for
vores hverdag

Svarene herfra skal bruges til
at forbedre den måde Aarhus
Vand og VAM griber sagen
an fremover. Jeg vil hermed
opfordre til at alle udfylder
skemaet, og afleverer det i
postkassen ved VAM’s skur-
by på Sydbakken.

Kloakarbejdet i fuld gang på Kettingvej



Nyt fra Biblioteket
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Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Betal bøder på nettet
Biblioteksvæsenet har afskaf-
fet kontantkasse og dankort-
automat på de fleste af kom-
munens biblioteker. Man kan
altså ikke længere betale ge-
byrer og porto for tilsendte
postkort på Harlev Bibliotek.
Man kan betale ved at logge
sig ind på sin lånerstatus på
hjemmesiden www.aakb.dk.
Under ”hjemlån” finder man
også en gul bjælke, som gi-
ver mulighed for at betale
med dankort. Det er stadig
muligt at betale kontant på
Hovedbiblioteket, Risskov og
Viby Bibliotek. Hvis man har
problemer med betalingen,
så prøv at kontakte biblio-
tekspersonalet på Harlev
Bibliotek, så vil vi hjælpe, så
godt vi kan.

Besparelser i 2013
Heldigvis kommer besparel-
serne ikke til at ramme Har-
lev Bibliotek så hårdt i 2013,
som det var tilfældet i år.
Kontoen til indkøb af materi-
aler i bibliotekerne beskæres
med 1,5 %, og det bliver
selvfølgelig mærkbart for vo-
res lånere med længere ven-

tetid på de mest populære
titler. Lydavisen ophører. Den
har i dag ca. 142 abonnenter
i hele kommunen. Desuden
ophører adgangen til biblio-
tekernes digitale musiktjene-
ste Bibzoom.

Åbent og lukket
 bibliotek i juleferien
Torsdag den 20., fredag den
21. og lørdag den 22. decem-
ber holdes Harlev Bibliotek
åbent, dog uden bemanding.
Fra søndag den 23. decem-
ber og til og med tirsdag den
1. januar er Biblioteket helt
lukket.

Forårets arrangementer
Foråret byder traditionen tro
på en række arrangementer
på Biblioteket, flere af dem i
tæt samarbejde med Biblio-
tekets Venner.

Film for de små
Filmhygge for de mindste på
Biblioteket. Det varer ca. ½
time. For børn fra 2 til 5 år.

Foredrag og sangaften
Vi har en aftale med hunde -
psykolog, cand. psych. Lone
Greva om et foredrag om

hunden som kæledyr og fa-
miliehund i februar eller
marts måned.
Torsdag den 18. april er der
sangaften med sange fra
Højskolesangbogen ved Jo-
han Herold.

Læsekredsen
Harlev Biblioteks Venner står
bag aftnerne i Harlev Læse-
kreds, som ledes af Leif Bo-
ving og Arne Nielsen. Tors-
dag den 24. januar og tors-
dag den 14. februar er to nye
titler til diskussion. Bibliote-
ket sørger for at bestille bø -
gerne, og de kan hentes ca.
1 måned før læsekredsafte-
nen. Tilmelding sker ved af-
hentning af bogen, og man
kan frit deltage fra gang til
gang.

Strikkeaften
Den første mandag i hver
må ned kl. 19-21.30 er der
træf for alle strikkeglade. Jet-
te Andersen fra Harlev er ini-
tiativtager og primus motor
til disse hyggelige og pro-
duktive aftner. Hun fortæller
gerne om forskellige teknik-
ker og nye trends i strikkeri-
et, alt efter hvad deltagerne
har lyst til at høre om. Det
meste af aftenen strikkes der,
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men der bliver også tid til en
kop kaffe og lidt snak. Har
du et problem med strikke-
tøjet, er der også hjælp at
hente. Man møder bare op,
og alle er velkomne!

Lær mere om IT
Internettet for begyndere
Onsdag den 20. februar. Har
du lyst til at lære at bruge in-
ternettet? Vi starter helt fra
bunden og gennemgår trin
for trin, hvordan man åbner

en internetside, og hvad man
kan bruge internettet til.

NemID – til hvad og hvordan
bruges det?
Onsdag den 20. marts. Vi
præsenterer, hvordan NemID
fungerer og vejleder i, hvor-
dan man logger sig på bor-
ger.dk, og tjekker sin post fra
det offentlige.

Digital café – hvad kan en
iPad?
Mandag den 4. marts sætter

vi fokus på, hvad en iPad
kan. I den digitale cafe viser
vi, hvordan du kan få adgang
til e-bøger på eReolen via
bibliotekets hjemmeside.

Husk at få forårets Biblio-
tekskalender over arrange-
menter og Lær mere om it
folderen om kurser i bibliote-
kerne i Aarhus! Her kan man
læse mere om det hele. Op-
lysningerne kan også findes
på Bibliotekets hjemmeside
www.aakb.dk/harlev.
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En italiensk restaurant i Harlev

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Hvem skulle tro, at der er be-
hov for en italiensk restaurant
i Harlev. En restauranttype,
som de fleste forbinder med
storbyer og bykerne. Men her
i Harlev, i den alleryderste del
af Aarhus Kommune, det kan
da vist ikke gå.
Men jo, det kan det. Marcello
Imperatore har bevist, at det
kan lade sig gøre. Siden den
16. februar 2010 har han dre-
vet restaurant Paradiso på
Gammel Stillingvej. Indrettet i
lokalerne, hvor der før var
butik med børnetøj og gave -
artikler, og endnu længere til-
bage var købmandsbutik,
som blev drevet af køb mand
Lis i en lang årrække.

Marcello viser
spisekortet
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Paraplyen har haft en snak
med Marcello, som gennem
mange år har boet i Framlev,
og som har været gift med
en pige fra egnen med hvem
han har to børn, Emil og Kri-
stian. De har begge gået på
Næshøjskolen. I dag er han
gift med Natali, som kommer
fra Letland. De har været gift
i 5 år nu, og hun hjælper
med i restauranten.
Marcello blev født for 55 år
siden i Galipoli i provinsen
Lecce. Byen ligger ud til van-
det i den allersydligste del af
Italien, i hælen af støvlen.
Han voksede op i en stor fa-
milie, og restaurationsbran-
chen blev fra en tidlig alder
en del af hans hverdag. Han
kom tidligt med i arbejdet i
restauranten, og han betrag-
ter arbejdet her som en god
læreplads.
Men der blev også tid til fri-
tidsaktiviteter, som f.eks.
sport. I sine ungdomsår spil-
lede han fodbold og gik til
boksning, og på et tidspunkt
fik han mulighed for at blive
professionel bokser. Det be-
tød, at han måtte vælge mel-
lem boksning og fodbold, og
han valgte boksning og blev
professionel i letvægt.
Men udlængsel og ønsket
om at se andre dele af ver-
den førte ham direkte til Sve-
rige, hvor han arbejdede i sin
broders forretning. I 1979
kom han til Vejle, hvor han fik
arbejde i en restaurant. Her
arbejdede han i en årrække,
indtil han kom her til egnen
og overtog pizzeriaet i Gal-
ten. Den drev han i 19 år.
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Væggene er
 prydet af samle-
objekter for AGF

og Ferrari

første år fået mere og mere
travlt, så de i dag er 4 faste
medarbejdere. Dertil kommer
løsarbejdere.
Restauranten har åbent 6 da-
ge om ugen. Kun tirsdag er
lukket. Fritid og fritidsinteres-
ser bliver der ikke tid til. Dog
er der to ting, som Marcello
går op i. Det er AGF som fan
og supporter og så interes-
sen for bilmærket Ferrari. Det
fremgår tydeligt af de samle-
objekter og reklamegenstan-
de, som pryder væggene i
restauranten.
På spørgsmålet, om han kan
se sig selv i restauranten om
10 år, svarer Marcello: ”Ja,
det kan jeg, hvis helbredet
holder. Jeg får megen energi
og inspiration ved at tale og
kommunikere med kunderne.
Det er mit brændstof”, siger
Marcello. Så hvis der er kun-
der, har vi også en restaurant
om 10 år i Harlev, kan vi kon-
kludere. 

Og så tilbage til spørgsmålet:
Hvordan kan det lade sig
gøre, at drive en italiensk re-
staurant i Harlev.
Det kan det ved at være alsi-
dig og ved at have en god
snak og dialog med kunder-
ne, siger Marcello. Og så har
vi ”ud af huset” for langt de
fleste retter. Samtidig har vi
et stort udvalg af pizzaer,
som alle er ”ud af huset”.
Marcello er også glad for, at
mange af hans stamkunder
fra Galten forbliver trofaste,
selvom de skal køre længere.
I sommer havde de mange
turister fra mange forskellige
lande. Nordmænd, svenske-
re, amerikanere, italienere og
sågar et par fra Chile fandt i
sommerens løb til Harlev for
at spise.
Marcello bruger ikke mange
penge på at reklamere. Han
foretrækker gode referencer
og mund til mund metoden.
Alligevel har de i løbet af de



Juletræet og julestjernerne 
tændes lørdag den 1. december kl. 15.30 

Lea Skovsgaard holder talen og tænder træet, 

Vi synger et par julesalmer, hvor Harlev-koret mevirker.

Løbeklubben deltager med fakkeltog.

Julemanden kommer og har lidt godter til børnene.

I år er der som noget nyt jule-lotteri, 
kom og vind nogle af de mange spændende præmier.

Hjertelig velkommen til alle.
Venlig hilsen
 Harlev Erhvervsforening
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