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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Under ”Orientering fra Fællesrådet” skriver vi om seneste status på den såkaldte
drivhusgrund og cykelstien
mellem Harlev og Tåstrup.
Som vi lovede i sidste nummer af Paraplyen ville vi
fremkomme med et referat af
den nye Multibane indvielse i
dette nummer, da det ikke
kunne nås i sidste nummer
inden lørdag den 31. maj hvor
indvielse blev afholdt.

Nye regler for parkering
af lastbiler og andre
tunge køretøjer
Aarhus Kommune har i samarbejde med politiet indført
parkeringsbegrænsninger for
tunge køretøjer, for at forbedre miljøet og trafiksikkerheden.
Siden 1991 har der været et
forbud mod lastbilparkering
på gader og pladser inden
for byområderne Aarhus, Lystrup Elsted, Egå, Skæring,
Brabrand og Tranbjerg. Harlev Fællesråd har gennem
mange år arbejdet på, at forbuddet også ville komme til
at omfatte byrmråde Harlev.

Aarhus Byråd har nu besluttet, at parkeringsforbuddet
udvides til at gælde alle bysamfund omfattet af byzonetavler i Aarhus Kommune.
Forbuddet gælder biler med
en totalvægt på over 3500 kg
(lastbiler, busser og lignende)
samt påhængsvogne og sættevogne med en tilladt vægt
over 700 kg.
Hvornår gælder begrænsningen?
I tidsrummet fra kl. 18.00 –
06.00 på hverdage samt hele
døgnet i weekender og på
helligdage. I disse perioder
må tunge køretøjer og anhængere kun parkere på de
afmærkede pladser.
Hvor må køretøjerne så parkeres?
Kun på særligt afmærkede
vejstrækninger eller pladser.
Der er etableret 153 parkeringspladser i Aarhus Kommune, og på kommunens
hjemmeside www.aarhuskommune.dk/parkering er
der en oversigt over pladserne, fordelt på 20 adresser.
Harlev Fællesråd har tidligere
arbejdet på at få etableret et
antal lastbilparkeringspladser
i Harlev/Framlev området,
men det lykkedes ikke på
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grund af lokale indsigelser. Vi
vil dog stadig arbejde på at
finde et egnet område eller
en egnet vejstrækning til
lastbilparkering. Så vi er interesseret i at høre fra borgere om forslag eller ideer.

Seneste nyt om cykelstien mellem Harlev
og Tåstrup
Som vi skrev i seneste nummer af Paraplyen har det været uheldigt, at cykelstien
mellem Harlev og Tåstrup
tidsmæssigt blev kædet
sammen med udstykningen
på gartnerigrunden.
På baggrund af flere møder
med rådmand Camilla Fabricius og hendes medarbejdere i Vej og Trafik og Byudvikling er det nu lykkedes at få
fastlagt en linjeføring for cykelstien.
Cykelstien bliver dobbeltrettet og anlagt i den vestlige
side af vejen. Den kommer til
at forløbe fra den nordligste
trafikchikane i Tåstrup og
mod nord føres den over
Ketting Parkvej ud for Gl.
Stillingvejs udmunding.
Det er den linjeføring, som
Fællesrådet hele tiden har arbejdet for, og det hilser vi
med tilfredshed.
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Nybygget multibane i Harlev –
byens nye samlingspunkt
Af Annette Agerdal-Hjermind, multibanejournalist,
Harlev
Harlev har fået et nyt samlingspunkt. En ultramoderne
multibane beliggende ved siden af Næshøjskolen til erstatning for en gammel, slidt
basket-bane. Omkring 5-600
børn og voksne deltog på
den officielle åbning lørdag i
Kristi Himmelfartsferien, og
en ting synes de at være enige om: alle er vilde med Harlevs nye multibane!
Åbningsdagen startede med
taler fra inviterede samarbejdspartnere og nøglepersoner, der har deltaget i og
bakket op om projektet. Første taler var 2. viceborgmester Marc Perera Christensen, som roser projektet for
det finansieringsmæssige
kludetæppe af partnere, der
har bidraget, især alle de lokale. ”Det viser et engagement og et ejerskab, som er
utrolig afgørende for banens
fremtid, da det forhåbentlig
betyder, at man vil værne om
de her redskaber og de fælles værdier, banen repræsenterer”, siger Marc Perera
Christensen. Ifølge ham indbyder banen, pga. dens alsidige udformning med mulighed for mange forskellige ak-

Marc Perera Christensen og
Frank Kejlberg afslører sponsortavlen

tiviteter, børn til at lege sig til
motion. Og det er især vigtigt
for dem, der ikke umiddelbart er til de klassiske boldspil. Han tror desuden på, at
dette multibaneprojekt er et
stort og vigtigt skridt hen
mod en stærkt tiltrængt hal 2
i Harlev.
Morten Wind Lübker fra DBU
fremhæver ligeledes den store frivillige indsats og opbakning fra lokalsamfundet som
helt afgørende for, at byens
borgere, store som små, tager medansvar for banen.
”Det er flot med den styregruppe af frivillige, der har
lagt mange, mange timer i
det her. Og så er det godt at
se, at lokalsamfundet så og-
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så bakker op, når der er brug
for det. Så kan det godt være at vi fra DBU og Nordea
har lagt den første sten, men
resten er lokalsamfundets
fortjeneste”. DBU støtter op
om projektet, fordi det er
med til at give nogle bedre
rammer for at spille fodbold.
“På en multibane kan man
spille i små rum og lære det
bedre, fordi man ikke kastes
ud på en stor bane fra start”.
At det så rummer andre
sportsaktiviteter end fodbold
ser Morten Wind Lübker kun
som noget positivt. Morten
Wind Lübker er også imponeret over udformningen af
multibanen: “Det er et fedt

Hovedformand for HIK, Frank
Kejlberg, holder indvielsestale
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anlæg. Og at det ligger så
tæt på skolen er bare et større plus. Tænk sig at have sådan en skolegård. Det løfter
et område med sådan en bane i forhold til at have øde og
misligholdte områder liggende rundt omkring”.
Lars Mølgaard, skoleleder på
Næshøjskolen, var også med
til at fejre åbningen af Harlevs nye multibane. Han har
også deltaget og bidraget
gennem hele processen, idet
Næshøjskolen har været en
helt central samarbejdspartner i multibaneprojektets
mange faser. ”Jeg synes det
er et suverænt godt anlæg.
Der er mangfoldige aktivitetsmuligheder. Det er mig en
stor glæde, hvis vi kan ramme nogle af dem, der ikke
normalt er tiltrukket af håndbold, fodbold osv.” Lars Mølgaard glæder sig ligeledes
over tidspunktet, som multibanen kommer på, da det
passer som fod i hose med
det igangværende skolereformarbejde, der netop indebærer en udvidelse af aktivitetsmulighederne i løbet af
en skoledag. Også han er
imponeret over det frivillige
arbejde, der er lagt i projektet. “Jeg har virkelig glædet
mig over de frivillige, der har
trukket det her læs. Og havde de ikke været her, så havde dette aldrig haft sin gang
på jord. De her forældre, der
har fået det igennem, er guld
værd. De bærer en stor styrke og entusiasme, der kendetegner Harlev som både

en stor og lille by på en
gang. Det er suverænt godt,
at folk kan stå sammen om
det her”.
Det er også en glad og tilfreds formand for Harlev-IK,
Frank Kejlberg, der er med til
at indvi den nye multibane.
Den har ifølge ham stor betydning for både HIK og lokalsamfundet. ”Den betyder
forhåbentlig, at vi kan få børn
til at bevæge sig og skabe
noget energi, noget liv og
noget sammenhold. Denne
bane viser, at en forening
handler om, ikke kun at danne rammer om sport, men
også om at skabe en god
by”. Formanden fremhæver
hvor vigtigt og givende det
har været med alle de nye
professionelle kræfter, der er
lagt i projektet. ”Nye øjne
udefra og ny energi har været godt. Vi er nogle, der har
været her i mange år. Og
dem har vi brug for, men vi
har også brug for de her nye
kræfter, som afspejler det
nye samfund, nye sportsformer osv. Der er jo sket meget
inden for bevægelse og motion med klatring, parkour
osv., og det skal vi også favne som idrætsklub”. Han håber også, at denne nye frivillige indsats kan bruges i arbejdet med hal 2. I den forbindelse udtrykker Frank
Kejlberg også, at formålet
med multibanen har været at
bringe alle afdelingerne i HIK
sammen. ”Det er meget vigtigt, at vi ikke låser børn fast
i, at de kun er enten fodbold-
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spillere, svømmere osv. Der
er multibanen en god ting, så
børn kan prøve noget forskelligt. Og alle afdelinger har
støttet op om projektet”.
Michael Knudsen, som har
deltaget i multibaneudvalget
sammen med Niels Møller,
Martin Hjermind, Jeanette
Boye Sørensen, Jacob Damgaard, Egon Leegaard Jørgensen og Pia Crone Madsen fortæller, at ideen til multibanen blev fremsat til generalforsamlingen i HIK i foråret
2013. Herfra gik det stærkt.
Der blev søgt midler fra Nordeas fond og et år senere
står et færdigt anlæg. De
sidste finanser, der manglede
til slutfasen, blev indsamlet
gennem overvældende mange lokale donationer fra både
erhverv og private. Om processen siger Michael, at det
har været utrolig givende at
være med til at samle alle de
kræfter. Men det har også
været hårdt, og der har været udfordringer undervejs og
mange nerver på her til sidst.
“Men vi løste problemerne,
og vi gjorde det som en
samlet flok”.
Også de professionelle
sportsudøvere, som gæstede
banen på åbningsdagen, var
imponerede over anlæggets
udformning. Chris Christoffersen og Nicolai Iversen fra
Bakken Bears spillede basket på banen med de mange børn. ”Jeg synes det er et
fedt anlæg. Jeg ville ønske,
vi havde sådan noget her, da
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jeg var barn. Jeg er også
vokset op sådan et lille sted,
som det her, og det betyder
meget at have mulighed for
at spille bold helt tæt på”, siger Chris Christoffersen.
På multibanen kan man også
spille Panna, eller street-fodbold som det også kaldes.
Boldjonglør og Panna-spiller
Michael Toft gav på åbningsdagen en opvisning og spillede derefter med de lokale
børn på den nye Panna-bane. Han fortæller, at spillet
stammer fra ghettoerne i
Holland og handler om at få
bolden gennem benene på

modstanderen i en såkaldt
’tunnel’. ”Det handler om at
vise sig selv frem, vise sine
kompetencer, men samtidig
vise sine modstandere respekt”. I modsætning til almindelig fodbold går det i
Panna hurtigere og er mere
intensivt, da banen er rund
og meget mindre end en almindelig bane, hvilket betyder, at du er på hele tiden,
også når du ikke har bolden.
Og så bruges der en speciel
bold, der ikke hopper så meget og som er lavet af denim.
Reglerne laver man sammen
i bedste undergrunds-stil,
fortæller Michael Toft.

Også blandt de fremmødte
fra lokalområdet er der lutter
rosende ord til den nye multibane. Folk er imponerede og
taknemmelige over den arbejdsbyrde, der er blevet lagt
i det fra de frivilliges side, og
at nogle blandt forældrene
har kunnet se visionen i,
hvad der kunne være godt
for byens børn og samtidig få
løftet et kedeligt og trist område til et sted, hvor man kan
mødes om motion, leg og
bevægelse. Nemlig på Harlevs nye samlingspunkt –
multibanen. Som ikke er din
eller min, men vores.

Optimistcaféen på Lokalcenter
Næshøj byder velkommen
Af Birgit Møller Pedersen,
Værtinde Lokalcenter
Næshøj
ALLE er velkomne i vores café. Børn, unge og ældre.
Læg vejen forbi, nyd maden
på stedet eller køb med
hjem. Vi har åbent mandag til
fredag fra kl. 9.00 – 13.00.
Optimistcaféen tilbyder blandt
andet kaffe og te med hjemmebagte boller og dagens
kage.
Du kan købe salat og frokost
hver dag.
Hver tirsdag har vi hjemmebagt franskbrød fra kl. 12.00

Du kan i øvrigt se hele vores
menuplan på hjemmesiden
for Lokalcenter Næshøj.
(Brug Google og skriv ”Lokalcenter Næshøj”, så kommer vi frem).
Skal du på en hverdag holde
fødselsdag, jubilæum eller
have gæster til middag, kan
vi lave maden til dig. Henvend dig i god tid, så finder
vi en løsning lige efter dit hoved.
Hver dag kan du bestille op
til ti stykker smørrebrød eller
sandwiches og få leveret
samme dag, bare du bestiller
inden kl. 9,30.
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Du kan også altid forudbestille smørrebrød, stjerneskud,
lune retter, hjemmebagt kage, lagkage mm.
Her er et uddrag af vores
prisliste:
Smørrebrød 14,00 kr./ 23,00 kr.
Stjerneskud 25,00 kr./ 40,00 kr.
Lagkage
125,00 kr.
Det er Christina Scheel, der
står for driften af caféen. Hun
kan kontaktes på alle hverdage mellem klokken 7.00 og
14.00 på telefon 87 13 47 17.

Spisevenner
Vi har en stor gruppe spisevenner, som under hyggelige
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former mødes hver onsdag
og torsdag og spiser sammen. Der er altid plads til flere.
Har du lyst til at være med
eller høre mere, kan du kontakte vores frivilligkoordinator
Mariane Bech Nedergaard
på nmab@aarhus.dk eller
mobil 51 57 62 54.
I løbet af efteråret er der forskellige arrangementer i caféen. Husk at vores arrangementer er for alle: Børn, unge
og ældre.

September
5. september
15 september
30 september
Oktober
1. oktober
6 oktober
23. oktober
28. oktober
November
7. november
27. november
December
10. december

Brunch
Høstfest
Suppedag

kl. 9.30 – 11,00
kl. 12.00 – 16.00
kl. 17.00 – 19.00

Sundhedsdag
Danseaften m platte
Æblets dag m kagebord
Damefrokost

kl 14.00 – 16.00
kl. 18.00 – 21,30
kl. 13,30 – 15,30
kl. 12.00 – 15.00

Mortensaften
Suppedag

kl. 18.00 – 22.00
kl. 17.00– 19.00

Julefrokost

kl 12.00 – 16.00

For tilmelding og yderligere oplysninger, se Galten og omegns Folkeblad, vores hjemmeside eller kontakt Christina på
telefon 87 13 47 17.
Vi glæder os til at se dig.

Åbo Ny Skov officielt indviet
Af Christian A. Jensen
Den 21. juli 2014 blev Åbo Ny
Skov officielt indviet.
På denne blæsende søndag
stod ca. 130 fremmødte for
at byde den nye skov nær
Harlev velkommen. En 75 ha
stor skov er på kort tid blevet
rejst mellem Harlev Mølle og
Åbo – et projekt, som er
kommet i stand mellem Aarhus Kommune og lokale
lodsejere og med økonomisk
støtte fra offentlige og private
bidragydere.
Formålet med skovrejsningen
er på en gang at beskytte en
af Aarhus Kommunes store
grundvandsforekomster og
samtidig skabe en ny og varieret natur. Rådmand Kristian Würtz, som stod for den

Rå dmand Kristian Wü rtz foretog den officielle indvielse

officielle indvielse, bød alle
velkommen til nye oplevelser
i den ny-anlagte skov. Især
takkede Kristian Würtz Hanne Brandt, den lokale lodsejer, som havde bidraget

7

med 25 ha af skoven. Ialt er
der nu plantet næsten 90.000
træer, som nøje er udvalgt og
tilpasset de lokale jordbundsforhold. Udvælgelsen er bl.a.
sket med henblik på at plan-
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te træer, som ikke fremkalder
allergi. Der er således ikke
plantet el, hassel og birk,
som for allergikere kan være
yderst generende, hvis man
gerne vil opleve en forårsdag
i skoven.
Efter indvielsen var der mulighed for en guided rundtur,
hvor kommunens folk fortalte
om skoven som grundvandsbeskytter, og om hvordan
beplantningen er foretaget
med bøgetræer på de højere

Hjertestarter
Af Arne Nielsen
I sidste nummer af paraplyen
omtaltes placering af hjertestartere i Harlev på følgende
steder:
HIK´s fodboldhus, våbenhusene ved Framlev Kirke og Harlev Kirke og Næshøjskolen.
Udover disse steder er der
også placeret hjertestarter
på lokalcenter Næshøj ved
indgang til cafeen (se foto).

Hjertestarter på
Lokalcenter Næshøj

liggende tørrere partier og
med egetræer på de mere
fugtige og jordbundsmæssigt
dårligere jorde. For at bryde
vinden er der i udkanten af
skoven plantet et skovbryn
med buske og lavere træsorter. Dette for at beskytte skoven mod storm og blæst, da
et skovbryn ved at bryde vinden løfter blæsten op over
skoven. Den nye skov rummer seks små søer, som er
forbundne med et lille vand-

løb. På det højeste punkt er
der ikke plantet træer, fordi
der her fra gammel tid har
ligget en gravhøj.
Efter rundvisningen kunne
man hos KFUM spejderne,
Harlev høre om spejderlivet,
og spejderne havde lavet et
bål, hvor man kunne lave sig
et snobrød. Man kunne også
besøge en stand fra foreningen Folkeskoven.dk, som har
stået for indsamling af midler
til skovrejsningen.

Sankt Hans festen
2014
Af Kaj Sommer, HarlevFramlev Grundejerforening
Igen i år var ‘vejrguderne’
med os ved årets traditionelle Sankt Hans-fest i Byparken.
Det gode vejr havde da også
lokket mange af byens borgere til bålet. Vel omkring 4-

Bå let var stort og flot
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500 mennesker. De hyggede
sig aftenen igennem med
kaffe og brød eller en øl/
vand, som alt sammen kunne købes i spejdernes telt.
Årets bål-taler, byrådsmedlem for Liberal Alliance Lars
Boje Mathiesen, holdt en rig-
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tig god tale, hvor han dels
omtalte sammenholdet i et
lokalområde samt det individuelle i mennesket. Ikke
mindst er det meget vigtigt
at fastholde det sidste, idet
det er menneskets indre drivkraft.

Årets bål var et af de flotteste i mange år og til det sang
medlemmer af Harlev Sangkor for, til den traditionelle
midsommervise. Desværre
synes det som om, at vores
højtaleranlæg har for lille kapacitet, idet det for sangerne

var svært at »overdøve« den
almindelige »småsnak« på
pladsen. Selvom vi til i år har
indkøbt 2 nye højtalere, kunne de ikke rigtigt ‘slå igennem’.
Vi må prøve at råde bod på
dette til næste år.

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Gå ikke glip af de spændende arrangementer i
den kommende sæson
Husk at hente de to kataloger over efterårets begivenheder i Århus Kommunes
Biblioteker.
Bibliotekskalenderen, som
omtaler arrangementer for
børn og voksne og Lær mere
om IT, som omtaler kurser og
introduktioner til f.eks. Digital
Post. På den måde kan man
hurtigt skabe sig et overblik
over, hvad der sker på Harlev
Bibliotek. Man vil naturligvis
også kunne finde omtalen
på vores hjemmeside
www.aakb.dk/harlev

Kort foromtale af arrangementer for voksne
Sæsonen byder på to foredrag. I september fortæller
den lokale biolog Christian A.
Jensen om Fuglelivet, som
det kan opleves omkring Harlev. Historiker, ph.d. Lars Hov-

bakke Sørensen kommer med
sit foredrag om Nederlaget i
1864 – årsager og følger i
starten af oktober måned.
Vi holder fast i traditionen og
byder på højtlæsning i stearinlysenes skær ved Skumringstimen i november. I december er der fernisering af
en lokal udstiller, Rikke Sort,
hvor vi serverer gløgg og pebernødder. Den åbne læsekreds, hvor man kan være
med fra gang til gang, mødes som vanligt to gange i
efteråret.
Alt planlægges og afvikles i
tæt samarbejde med Harlev
Biblioteks Venner.
Desuden tilbyder vi et lille
kursus i Digital Post på borger.dk. Det samme kursus afholdes tre gange i løbet af
september og oktober måned.

Mere for børnene
På borgermødet på Biblioteket i maj blev der efterlyst
flere aktiviteter for børn. Det
vil vi meget gerne gøre noget
ved, og vi starter med at af-
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holde en Cupkake workshop
for de 5-12 årige en lørdag i
september. Vi får en udstilling
af minibamser Sørøverne
kommer! i september og oktober måned. Desuden har vi
Film for de små for de 2-5
årige tre gange i efteråret.

Sommerbogen
– hvad er det nu det er?
Det er for børn mellem 7 og
14 år. Det er fra den 20. juni
til den 22. august 2014. Læs
tre bøger og fortæl om dem
på pallesgavebod.dk. Du kan
vinde en Ipad og en masse
bøger. Print et læsebevis ud
og tag det med på Harlev
Bibliotek og få en gratis bog
for din medvirken. Det er kort
beskrevet, hvad det går ud
på. Her i starten af august er
der kommet 23 anmeldelser
fra børn i Harlev ind på Palles
Gavebod. Det synes vi er
flot, og vi forventer mange
flere, når nu alle børnene
kommer tilbage fra ferie.
Sommerbogen vender tilbage i sommerferien 2015, så
husk at være med til den tid!
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En avis mere
Flere har ønsket sig endnu
en avis på biblioteket. Det
blev også nævnt på borgermødet. Det er lykkedes at

finde mulighed for at tegne
abonnement på Jyllandsposten. Fra den 1. oktober er
der således adgang til at
læse både Århus Stiftstiden-

de og Morgenavisen Jyllandsposten på Harlev Bibliotek.

Harlev har fået et nyt torv
Af Lotte Bostrup, HarlevFramlev Grundejerforening
Så blev vores lille Torv i Harlev færdigt til Pinse.
Bestyrelsen for Harlev-Framlev Grundejerforening håber
det bliver til glæde og gavn
for såvel ældre som yngre.
Her kan man tage sig et hvil
– eller bare sidde og følge livets gang i Harlev.
Vi har også store forhåbninger om, at alle vil passe godt
på torvet, så den lille ”oase”
bliver et sted, hvor det er
hyggeligt at slå sig ned og få
en lille sludder.

Torvet bliver forhå bentlig et mødested for en sludder

Fra bank til hurtigtvoksende
låsefirma
Fællesrådet har fået en del
henvendelser om det firma,
som nu bruger de lokaler,
hvor der tidlige var en Nordea afdeling. De spørger,
hvad navnene Danalock og
Poly-Control er for noget.
Først og fremmest skal Fællesrådet give udtryk for at vi

er glade for, at ubenyttede lokaler på en så central placering i midten af Harlev nu endelig bliver udnyttet. Tomme
lokaler over længere perioder
give et dårligt billede af byen.
Samtidig er vi som alle andre
nysgerrige efter at få et indblik i, hvad det nye firma la-
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ver. Derfor har vi besøgt firmaet, for at finde ud af det.
Firmaet ejes af familien Overgaard, som har boet på Rugmarksvej i Harlev siden 1983.
Siden 2008 har familien boet
på Ketting Parkvej.
Som de formelle ejere af virksomheden står Henning og

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Danalock Smartphone Lå s

Hans Overgaard – far og
søn. Hans bor i dag på Lærkesvinget og er gift og har 1
barn. Han har i en periode
været træner i HIK, og har
stadig en vis tilknytning til
fodbold-verdenen her, men
arbejdet tager mere og mere
af hans tid.
Anne Overgaard bor på Toftelundsvej og er også gift og
de har tvillinger. Hun var i sin
tidlige ungdom, som så mange andre, i en periode ansat
som ekspeditrice ved bageren.
Hennings kone Jette er lærer
på Herskind Skole i et fuldtidsjob.
Så det er altså en familie,
som gennem mange år har
boet i Harlev og en familie,
hvis medlemmer har stor tilknytning til lokalområdet.
Hvad laver firmaet?
Poly-Control, som firmaet
hedder, har haft til huse i den
tidligere bank siden februar
måned og i den periode er
der ansat mange nye medar-

Hans og Henning Overgaard

bejdere, så antallet nu er nået 15.
Firmaets vision er at producere, markedsføre og levere
trådløse dørlåse. Firmaet er
fire år gammelt, og da lokalerne i underetagen på Ketting Parkvej hurtigt blev for
små måtte der skabes mere
plads og det blev i den tidligere bank.
Firmaet leverer løsninger til
trådløs låsning af døre. I stedet for en nøgle af stål foretages låsningen med enten
en mobiltelefon eller en såkaldt KeyFob, som er en
elek tronisk nøgle på størrelse med en bilnøgle. En tredje
metode er et tastatur på
væggen ved siden af døren.

køber selv skal være i stand
til at montere låsen på under
10 minutter. For at understøtte denne vision findes der
udførlige vejledninger i at
montere låsene på deres
hjemmeside. ”Vejledningerne
skal være meget udførlige og
meget detaljerede, ellers får
vi for mange opringninger, og
vi vil helst kun have glade
kunder” siger Henning.
”Systemet er enestående i
verden, idet den mekanik og
software vi bruger kan buges
uden tilretninger på globalt
plan”, siger Henning og tilføjer, ”mange af vore komponenter og software elementer
er som følge heraf internationalt patenterede.”

Hvem sælges låsene til?
Oprindeligt blev låsene solgt
til det professionelle marked,
men for to år siden begyndte
de også at sælge til private. I
dag foregår en del af salget
også via nettet, men det er
langtfra den største afsætningskanal.
En del af visionen er at en

Hvordan produceres og sælges låsene?
Mekanikken i låsene produceres i Kina efter tegninger,
som er udarbejdet af medarbejdere i Harlev. Elektronikken og printpladerne produceres og monteres hos en
underleverandør i Pandrup i
Nordjylland.
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”Vi planlægger at etablere en
to-strenget produktion, så
både mekanikken, elektronikken og printpladerne produceres i Kina og også samles
og distribueres her”, ”samtidig med at vi bibeholder den
nuværende produktionen i
Pandrup” slutter Henning.
Det færdige produkt sælges
gennem såkaldte partnere,
som er fordelt over hele kloden. Vi tilstræber at have
omkring 10 - 15 partnere globalt.
Salget i Skandinavien forestås af en partner, som har
butikker, byggemarkeder og
alle store kæder som kunder.
Hvad er ejerformen?
Firmaet er etableret i selskabsform med Hans og

Henning som ejere. ”Det var
vigtigt at få en professionel
bestyrelse” understreger
Henning. Derfor er bestyrelsen sammensat af erhvervsfolk og profiler fra forskellige
brancher, som IT-branchen,
management, salg & HR, internationalt netværk og en
CFO med stor økonomisk
indsigt.
Hvad med fremtiden?
”Vi forventer os meget af de
kommende år” siger Henning, uden at kunne løfte sløret for meget, idet der er meget i støbeskeen, som man
af konkurrencemæssige hensyn ikke kan og må offentliggøre. ”Men vi forventer os
bl.a. meget af et samarbejde
med designeren Jacob Jen-

12

sen, som vi engagerede til at
designe en model af låsen.”
siger Henning. Især på det
kinesiske marked vil det blive
interessant, idet Jacob Jensen har et stort navn også i
Kina, samtidig med at de også har etableret en ret stor
designorganisation her.
”Der sker utrolig meget på
det fleste markeder i verden
lige nu, i USA er den store introduktion f.eks. om en måned på Amazon og i en række kæder”, slutter Henning,
som ser meget positivt på
firmaets fremtidige forretningsmuligheder.

