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milier med børn ikke har mulig-
hed for at bosætte sig i Harlev,
da der ingen grunde er til rådig-
hed og da der ingen udstyknin-
ger er i støbeskeen i en over-
skuelig fremtid. Frustrationerne
kan også mærkes på Næshøjsko-
len, hvor man allerede nu må
konstatere et faldende antal børn
i de årgange, som senere starter
i børnehaveklasse og første klas-
se.
På et møde om de nævnte ud-
fordringer mellem Arne Nielsen
og Ejgil Rahbek fra Fællesrådet,
skoleleder Lars Mølgaard fra
Næs højskolen og rådmand for
Børn og Unge Bünyamin Simsek
kunne Lars Mølgaard berette om
flere eksempler på forældre, som
nødtvunget har måttet trække
deres børn ud af skolen, fordi
de ikke kunne etablere sig med
hus i Harlev.
Et ejendomsmæglerfirma har 16
familier med børn skrevet op på
venteliste til et parcelhus i Har-
lev, fortæller et medlem af for-
retningsudvalget.
Byrådet har i forbindelse med
behandling af Kommuneplaner-
ne i 2005, 2009 og 2013 bekræf-
tet, at der skal ske en boligud-
bygning i Harlev i området øst
for byen. Her er for flere år si-
den foretaget store jordopkøb til
formålet. Senere er besluttet, at
den overordnede planlægning
skulle påbegyndes i 2014. I Fæl-
lesrådet er vi ikke orienteret om,
at der er nogen form for aktivitet
i gang.
I Fællesrådet undrer vi os over,
at man ikke allerede er i fuld
gang med planerne om udbyg-
ning øst for Harlev, da der er

meget stor efterspørgsel efter
landligt beliggende boliger, her-
under parcelhuse.
Samtidig kan det allerede nu
konstateres, at den manglende
boligudbygning er med til at
fastholde ældre mennesker i de-
res ofte store parcelhuse, fordi
der ikke udbydes mindre boliger
i området. Et problem, som me-
get hurtigt vil vokse sig større.
Dagligt kan vi læse, at der nær-
mest sker en flugt af børnefami-
lier til alle omegnskommuner,
hvor der for det første forefindes
igangværende udstykninger, og
hvor udbud og efterspørgsel for
det andet er tilpasset virkelighe-
dens verden.
I Aarhus kommune er magistrats-
afdelingen for Teknik og Miljø
den største udbyder af grunde
og dermed den afgørende faktor
for fastsættelse af grundpriser.
Med et lille udbud i forhold til
efterspørgslen vil prisen blive
høj og, – viser det sig med den
førte politik, – langt højere end i
omegnskommunerne. Det kan
ikke være Byrådets hensigt, men
flugten til omegnskommunerne
er det faktuelle bevis.
Af flere grunde er Harlev et vel-
egnet område til en udbygning.
Infrastrukturen er i orden, med
fremragende vejforbindelser i al-
le retninger og en effektiv bus-
drift ind til byen. Især for de be-
boere, som pendler i bil til ar-
bejdspladser uden for Aarhus
kommune er beliggenheden per-
fekt. For de beboere, som søger
til arbejdspladser eller uddannel-
se i Aarhus midtby er der gode
cykelstier og busdrift med hyp-
pig frekvens.
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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Under ”Orientering fra Fællesrå-
det” behandler vi denne gang
udbygningsplanerne for Harlev
Framlev området, eller om man
vil: de manglende planer for
udbygning af boliger i lokal-
området. Vi bringer i uforkortet
form et brev, som er afsendt til
rådmand Kristian Würtz om for-
holdene, idet vi håber, han vil
gå ind i sagen. Ved afslutning af
Paraplyen var der endnu ikke
noget svar. Vi forventer at bringe
nyt i næste nummer af Paraply-
en.

I sidste nummer af Paraplyen
bragte vi på side 16 en artikel
om muligheder for oplevelser i
naturen. Artiklen var indsendt af
Gammel Harlev Borgerforening,
og beskrev forskellige mulighe-
der for vandreture og andre op-
levelser i naturen i og omkring
Gammel Harlev. Ved en fejl var
det nødvendige kortmateriale ik-
ke kommet med i bladet, og det
beklager redaktionen. Til gen-
gæld genoptrykker vi i dette
num mer i forkortet form hele ar-
tiklen med kortmateriale.

Udbygningsplaner 
for Harlev området

”30. juni 2015
Til rådmand Kristian Würtz

Udbygningsplaner 
for Harlev området
Harlev Fællesråd har på sit møde
den 25. juni drøftet situationen
omkring udbygningsplanerne for
Harlev Framlev området.
Baggrunden for drøftelserne er
stor frustration over, at unge fa-



En anden grund er, at jord til
udbygning for længst er opkøbt
og ligger klar til planlægning.
En sidste men ikke uvæsentlig
begrundelse er, at infrastrukturen
er i orden. Der er ikke noget be-
hov for letbane eller nærbane på
kort sigt. På længere sigt er Har-
lev Framlev området en naturlig
del af en jernbaneforbindelse
mellem Silkeborg og Aarhus,
uanset om det bliver en nærbane
eller en letbane.
Gennem mange år har der i Aar-
hus Byråd været enighed om, at
der skal tilbydes en alsidig bolig-
sammensætning. Lige nu kan vi
konstatere, at der mangler par-
celhusgrunde generelt, men på
længere sigt skal et nyt boligom-
råde Øst for Harlev naturligvis
planlægges til at have en alsidig
sammensætning af boligtyper.
Vi vil opfordre dig til at se posi-
tivt på at fremme udbygning af
Harlev.
Samtidig vil Fællesrådet gerne in-
vitere dig til et borgermøde om
dette emne efter sommerferien
sammen med rådmand Bünya-
min Simsek.

Med venlig hilsen
Ejgil Rahbek

Formand for Byplanudvalget”

Harlev dagen 
den 21. august
I forlængelse af initiativet ”Fæl-
lesskab uden Grænser” har Fæl-
lesrådet sammen med Næshøj-
skolen været initiativtager til at
afholde en såkaldt Harlevdag,

hvor alle interesserede institutio-
ner, foreninger, skoler og andre
kunne være fælles om at afholde
en dag, hvor man kunne udstille
sine aktiviteter. Fællesrådet er
meget tilfreds med, at 38 forskel-
lige institutioner m.v. har tilken-
degivet interesse i at deltage. Ar-
rangementet blev afholdt den 21.
august.

Indsatsplaner 
sikrer rent drikkevand
I sidste nummer af Paraplyen
kunne vi berette om arbejdet
med at undgå sprøjtemidler i
drikkevandet i Harlev Framlev
området med opfordring til at
undgå at sprøjte i indkørsler og
haver. Kampagnen fortsætter og
Byrådet skal i dette halvår be-
slutte nye indsatsplaner for sik-
ring af rent drikkevand i et om-
råde, som beskrives og illustre-
res i en ny artikel.

Projekt borgerbudgetter
Vinder af konkurrencerne om de
bedste forslag blev ”Game Hall”
indenfor området Fritid og Kul-
tur. Indenfor Teknik og Miljø
blev vinderforslaget en sandba-
ne. Til begge projekter søges fri-
villige, og til Game Hall især
voksne frivillige deltagere. Arbej-
det påbegyndes i 2. halvår.

Forårsløg
Hvert år udtrækkes et antal fæl-
lesråd til at modtager forårsløg.
Vi har tidligere modtaget rigtig
mange løg, og der var stor in -

teresse fra mange grundejerfor-
eninger og andre. Denne gang
står vi for tur og perioden løber
fra efteråret 2015 til foråret 2016.
Grundejerforeningen HFG koor-
dinerer tildeling som sidste gang.
Kommunen understreger, at for-
eningerne skal være varsomme
m.h.t. plantning af løg i forhol-
det mellem natur og ikke natur.

Artikel i Aarhus Vest
Den 24. juni udkom Aarhus Vest
med en artikel om vækstmulig-
hederne i Harlev. Artiklen var il-
lustreret med at billede af går-
den Nygård, som ligger ud til
Framlev Korsvej, og det fremgår
af billedteksten, at gården skal
rives ned, og området omkring
gården bruges til ny bebyggelse.
Ejeren, som er meget ked af at
høre, at gården skal rives ned,
har kontaktet Fællesrådet for at
høre om planerne for hans gård.

Fællesrådets formand og næst-
formand, som blev interviewet af
journalisten, understreger, at der
absolut ingen planer findes om
at hans eller andres gårde skal
rives ned, for at gøre plads til
byudvikling. Hverken på kort
sigt eller på langt sigt. Det er en
ejer, som bestemmer, hvad der
skal ske med hans ejendom. At
den ligger i et udviklingsområde
er ejeren bekendt, da han ad fle-
re omgange har solgt jord til
kommunen.
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SKRIV TIL PARAPLYEN
Husk at deadline til næste nummer

er den 12. oktober 2015

VIL DU VIDE MERE?
Husk at Fællesrådets mødereferater 

kan ses på www.harlevfr.dk



Af Ejgil Rahbek
Når det svenske kongehus skal
have et nyt udendørs skilt op på
en bygning eller et vejskilt i par-
ken, så sender de bud til Alu-
Danica i Harlev.
Eller når Rolles Royce i Norge,
som laver skibsturbiner, skal ha-
ve deres navnetræk på turbiner-
ne, så sender de en ordre til
Alu-Danica i Harlev.
”Ja, vi har mange kunder i ud-
landet, som er meget trofaste.
Det giver en vis stabilitet og re-
gelmæssighed i produktionen”
siger Jens Mondrup, som er in-
dehaver af firmaet, som i øvrigt
er et familieforetagende. 

Paraplyen har haft en snak med
Jens Mondrup og hans kone An-
ne. De er begge fuldtidsbeskæfti-
gede i firmaet sammen med den
ældste datter Anita, som dagligt
tager turen fra Voel til Harlev for
at arbejde med layout og sætteri
opgaver. Den yngste datter, San-
ne, hjælper til når der er travl-
hed. Ellers har hun et fuldtidsjob
på Årslev Kro.
Men først en lille rundtur i virk-
somheden, som indeholder sæt-
teri/layout, støbning, finpuds-
ning/slibning og til sidst lake-
ring.
Produktionsprocessen starter
ved, at kunderne indsender or-
drer. De kan komme på alle ti-
der af døgnet eller i løbet af en
weekend. Det første Jens gør om
morgenen er at læse alle ind-
komne ordrer. Det er vigtigt, at
layout og tekst er klart og tyde-
ligt beskrevet i ordren. ”Derfor
modtager vi kun skriftlige or-
drer” siger Jens. ”Det er vigtigt,

at teksterne på de færdige skilte
er rigtige, og kravet om skriftlig-
hed er en nødvendighed og
fuldt ud accepteret af kunderne.”
siger Jens. ”Hvis det færdige skilt
har en fejl i teksten, så går vi til-
bage til den skriftlige ordre for
at kontrollere. Hvis det er vores

fejl, så tager vi det på vores kap-
pe, ellers ikke.”
Afhængig af leveringsønske ind-
går ordren herefter i en produk-
tionsplan.
I sætteriet opsættes tekst og lay-
out på støbeplader. Pladerne
ind sættes i en støbeform af pas-
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Anne og Jens Mondrup i indgangspartiet, der også prydes af skilte

Alu-Danica i Harlev laver skilte
til hele verden



sende størrelse og herefter hæl-
des flydende aluminium i ved en
temperatur på ca. 900 grader.
Når det færdigstøbte skilt er pas-
sende nedkølet, skal det finpud-
ses og slibes, og til pudsningen
bruges bl.a. et meget fint glas-
pulver, som giver en højere kva-
litet end den mere brugte (og
billigere) sandblæsning.
Til sidst skal skiltet lakeres ifølge
layoutet. Det kan være enten en
mat eller en højglans lakering.
En del fagområder indgår i pro-
duktionen. Sætteriarbejde, støbe-
arbejde, malearbejde og admini-
strative opgaver. Men hvilken
uddannelse havde Jens og hans
kone, da de startede for 43 år si-
den i Lillering. Jens var oprinde-
ligt uddannet mejerist, dengang
en fireårig uddannelse, hvoraf de
sidste 2 år for hans vedkommen-
de foregik på Klank Andelsmeje-
ri ved Galten. Anne, som kom-
mer fra Holstebro, var uddannet

indenfor kontor og havde arbej-
de på det daværende Arhus
Værktøjsmagasin, som lå lige
overfor Sallings indgang ud til
Strøget i Aarhus.
Jens kommer oprindeligt fra Ski-
ve egnen, hvor hans far var me-
jeribestyrer. Det var hans far,
som ville, at Jens skulle være
mejerist, men hvis Jens selv skul-
le have valgt, så var det blevet
noget med motor. Efter udstået
læretid på Klank Andelsmejeri,
hvor han i øvrigt var med til at
lave det sidste smør, før produk-
tion blev nedlagt, var han nogle
år på Sol Is på Silkeborgvej. 
Jens og Anne mødte hinanden
på Galten Hotel, som dengang
var et kendt restaurations- og
dansested for egnens unge men-
nesker med optræden af kendte
danskere, bl.a. optrådte Dirch
Passer engang på hotellet. 
Men det med motor sad stadig i
Jens, og sammen købte de en
Esso service station i Brande.
Det var dengang, hvor der var
rigtig service på en tankstation.
Ingen selvbetjening. Og de store
kunder skulle have særlig betje-
ning. Navnet Holch Poulsen var
allerede dengang et stort navn i
Brande, som skulle have en sær-
lig betjening på servicestationen.
”Når han kørte ud af garagen
ved sit hus om morgenen tryk-
kede han hornet i bund som sig-
nal til at han var på vej. Og han
forventede, at jeg stod klar med
benzinhanen, når han kørte ind
på pladsen” beretter Jens.
Det gik fint med servicestatio-
nen, og de blev kåret som nr. 1
i DM for service indenfor Esso
koncernen. Det gav en tur for 2

til Mallorca samt en kontant præ-
mie på 10.000,- kr. Den høje ser-
vice, som krævedes dengang,
kunne imidlertid kun opnås ved,
at både mand og kone deltog i
alle arbejdsfunktioner, og da An-
na blev alvorligt syg måtte de
finde på noget andet. 
Og det blev skiltestøberiet i Lille-
ring, som Jens fandt i en annon-
ce, og det var lige, hvad de søg-
te. 
De flyttede til Lillering i 1972 og
overtog Alu-Danica. De boede i
starten på samme matrikel som
virksomheden, men i 1976 byg-
gede de hus på Spiræavej, og i
1993 blev de af miljømæssige år-
sager nødt til at flytte produktio-
nen til et industriområde. Det
blev området ved Lilleringvej,
hvor de stadig holder til.
Forespurgt om fremtiden for fa-
milieforetagendet, svarer de sam-
stemmende, ”at de i hvert fald
bliver ved indtil firmaet kan hol-
de 50 års jubilæum. Og så må vi
se til den tid”. ”Men”, fortsætter
Jens, som stadig er bidt af noget
med en motor, ”det kunne være
rart at få mere tid til veteranbi-
lerne og Vespaerne.“
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Billedet viser et skilt netop formet
i støbeformen. Temperatur ca.
200 grader

Rolls Royce skiltet til montering
på turbinemotorer



Af Karin Sørensen, 
kormedlem alle årene

Søndag den 7. oktober 1990
mød te ca. 40 kvinder og mænd,
som var interesseret i at synge i
kor, op til et orienteringsmøde
om opstart af kor i kirkens regi.
Da vi var blevet orienteret om,
at det var et forsøg at oprette et
ulønnet kor i kirkeregi, fik vi føl-
gende oplysninger: Det ville ikke
koste os noget at være med i
koret, men vi skulle være villige
til at deltage en gang om måne-
den til højmesse samt diverse
koncerter.
Dette var starten på det nye kor.
Vi skulle så finde ud af, hvilken
aften der skulle øves, og da de
fleste stemte for torsdag fra kl.
19.30 til 21.30, blev det selvføl-
gelig torsdag, som det fortsat er.
Vores første øveaften var torsdag
den 11. oktober. Kirkens orga-
nist Steen Jørgensen blev vores
korleder, og han var hos os i pe-
rioden 7. oktober 1990 til og
med 31. december 1996. Steen
var en dygtig organist og korle-
der og førte os med fast hånd
frem til det første arrangement i
kirken. Da Steen stoppede, var
vi 22 kormedlemmer.

Da Steen Jørgensen fik nye ud-
fordringer, skulle vi jo have bå-
de ny organist/korleder. Vi i ko-
ret var selvfølgelig meget spænd-
te på, hvilken person der nu
skul le være vores korleder. Sven
Slot var en meget dygtig orga-
nist og gav os nye udfordringer.
Sven var hos os i perioden 1. ja-
nuar 1997 til og med 31. decem-
ber 2000. Da Sven stoppede, var
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nist, ja gennem årene må vi nok
sige, at han både har udviklet
sig meget som korleder og orga-
nist. Jesper var hos os indtil den
31. december 2015, og selvom
han skulle starte i sit nye job
den 1. november, blev han og
førte os sikkert gennem julekon-
certerne sammen med Skæring-
koret. Den sidste opgave sam-
men med os og Skæringkoret
var en koncert i Hamburg i
Hauptkirche St. Michaelis.

Da der tidligst ville blive ansat
en ny organist omkring april/
maj måned, blev menighedsrådet
enige om, at de ville ansætte en
vikar som korleder. Det er vi
dem meget taknemmelige for. Vi
var så heldige at få Marianne
Villadsen, som til daglig er or-
ganist i Tilst Kirke. Marianne
lær te os mange nye opvarm-
ningsmetoder og nogle nye
spændende sange. Marianne var
hos os i perioden 1. januar til og
med 19. juni 2015.

vi kun 9 kormedlemmer tilbage
– sopran og alt stemmer.

Vi skulle nu have ny organist/
korleder igen. Koret bestod sta-
dig, og vi var enige om ikke at
give op, selvom vi var uden kor-
leder indtil efterårssæsonens
start. Første gang vi mødte Jes-
per Thimsen var den 6. sep-
tember 2001, en meget genert
ung mand, men vi var enige om
at give ham en chance. Lang-
somt blev vi flere og flere kor-
medlemmer igen. Vi manglede
dog stadig herrer i koret, og en
dag mødte der en ung mand op
til korprøve, og ja, han ville da
gerne være med i koret, selvom
han var eneste hane i hønsegår-
den. Han startede med at synge
sammen med alterne. Lige plud-
selig gik det hurtigt med at få ny
kormedlemmer. Vi fik sopraner
og alter og sågar også tenorer og
basser.

Jesper var en utrolig dygtig orga-

Harlev Korets 25 års 
jubilæumskoncert 29. oktober 2015

Harlev Koret i Hamburg i Hauptkirche St. Michaelis



Af Gl. Harlev Borgerforening
I sidste nummer af Paraplyen
manglede et kort over de stier
og Gl. Harlev fællesplads, der
blev nævnt i artiklen om de for-
skellige muligheder for ture i
området omkring Gl. Harlev. Det-
te gjorde forståelsen lidt svær, så
derfor kommer der nu en kort gen -
nemgang af de nævn te stier/ ture
og det tilhørende kort. Vi håber
meget, at I vil benytte stierne og
nyde naturen omkring disse.

Kirkestien
Fra tidligere tider var kirken i Gl.
Harlev et centrum, som tiltrak
beboere fra hele egnen, hvor et

væld af kirkestier gjorde det mu-
ligt at komme fra de forskellige
gårde til gudstjeneste. Én af dis-
se kirkestier er stien fra Edelhof-
vej til bunden af Harlev Kirkevej.
Fra stien er der en flot udsigt
sydvest mod Tåstrup mose og
Gl. Harlev Kirke i bunden af da-
len (på kortet: Kirkestien).

Spor i naturen
Fortsættes turen ud af Højbyvej
(vejen mod Skibby fra Gl. Har-
lev) kan man gå ad stien ”Spor i
Naturen”, som starter ca. 100
meter efter byskiltet. På højre
hånd møder man på Højbyvej en
gul stander, hvor der vil være

pjecer omkring ”Spor i Naturen”-
stien. Ad denne sti kan der gåes
langs marker og læhegn i bun-
den af ådalen. Undervejs krydses
Århus å, der roligt glider under
gangbroen. Efter gangbroen kan
man vælge at gå af den oprinde-
lige sti til Harlevholm og Harlev-
holmvej eller gå langs læhegnet
stik syd mod den nye Åbo Skov,
der ligger mellem Harlevholmvej
og Brydehøjvej. Følges Harlev-
holmvej (her er meget lidt trafik)
mod øst kommer man til bunden
af Årslev Engsø (på kortet: Spor i
Naturen).

Gl. Harlev fællesplads
I Gl. Harlev kan alle benytte mo-
tions-stativet og fællespladsen,
der er at finde på vej mod ”Spor
i Naturen”. Det er på den sydlige
side af Højbyvej, lige inden man
kommer ud af byen. Pladsen by-
der på en fin mulighed for at
slappe af ved bord-/bænkesætte-
ne, gynge eller på at kombinere
en træningstur i Byparken med
at træne ved motionscenteret på
fællespladsen (på kortet: Fælles-
plads).

Åbo skov/
Den nye folkeskov
Åbo Skov er den nye skov på 76
ha., der blev indviet i 2014, og
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Muligheder for oplevelser i naturen

Den 1. juni 2015 blev Knud
 Haahr Bagger ansat som ny
 organist/korleder. Vi glæder os
meget til at se og høre, hvad
han nu vil byde os.

I alle 25 år har vi deltaget i høj-
messer i Harlev og Framlev Kir-
ke ca. 1 gang om måneden. Del-
taget i Musik- og julegudstjene-
ster. Vi har afholdt forårs/jule-

koncerter og koncerter sammen
med Næshøjskolens Børnekor,
da det endnu eksisterede, med
Egå Koret, Sabro Koret, Skjold-
høj Koret og Skæring Koret. Gi-
vet koncerter sammen med ”Mo-
sekongens Hofkapel”. Givet kon-
cert i Odd Fellow Loge 88 Ole
Rømer og loge 61 Teresa. Delta-
get i TV-optagelserne til juleaf-
tensgudstjeneste både i Framlev

og Harlev Kirke. Givet koncerter
på Lokalcenter Næshøj, for ”Hat-
teforeningens” medlemmer og til
”Y’s Mens” jubilæum.

I starten kaldte vi os Harlev
Kam merkor, men da Jesper kom
til, blev vi enige om bare at hed-
de Harlev Koret. Koret består i
øjeblikket af 13 sopraner, 9 alter,
4 tenorer og 5 basser.



Af Arne Nielsen
Den 19. maj indviede vi en
krolf bane i Byparken.
Om aftenen afholdt vi general-
forsamling og en bestyrelse blev
nedsat.
Den består af:
Heinrich Kristiansen, tlf.
60707891
Henning Andersen, tlf. 61319164
Jens Bratsbjerg, tlf. 86941128
Viggo Schmidt, tlf. 21255430
Arne Nielsen, tlf. 26751379
Det besluttedes ved samme lej-
lighed, at Krolfklubben skulle
være en afdeling under Harlev
Idræts Klub.
Man kan melde sig ind i Krolf-
klubben via HIK’s hjemmeside.
www.harlev-ik.dk
Kontingent for 2015 er 100 kr.

for enkeltmedlemskab og 150 kr.
for familiemedlemskab.
Som medlem er man velkommen
til at benytte banen, når man har
lyst.

Hver onsdag eftermiddag fra
16.00-18.00 er et af bestyrelses-
medlemmerne på banen for at
vejlede de, der er interesserede i
at lære noget om spillet eller
spille en runde. Vi har udstyr
med, som kan lånes, så man kan
prøve at spille, inden man even-
tuelt køber sit eget udstyr.

Det man har brug for er en kølle
og en kugle og så nogle at spille
med. Det er sjovest hvis man
danner et hold på 3-4 personer.
Hvis man har spørgsmål, er man
velkommen til at kontakte et be-
styrelsesmedlem, men ellers mød
bare frem en onsdag eftermid-
dag.
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Spillerne benytter banen flittigt

Krolf i Byparken

som er på samme størrelse som
Risskov. Den rummer mange sti-
er, der krydses flere steder og
gør det muligt at tage mange
forskellige ture i skoven. Skoven
er selvfølgelig lige nu meget
åben, men der vil på sigt kom-
me en spændende skov med
mange forskellige beplantninger,
lysninger og små vandhuller. I
fraværet af den tætte skov er der
dog en flot udsigt mod Harlev.

Det er også planlagt, at der vil
blive anlagt shelters og skovlege-
plads (på kortet: Åbo Skov).

Vandreruten 
Aarhus-Silkeborg
Langs Åbo Skoven løber des-
uden vandreruten Aarhus-Silke-
borg, der fortsætter ad Tarskov-
vej, hvor man efter at have pas-
seret Tarskov Mølle svinger ned
til Århus å for at følge Tara Møl-

leå og videre igennem Jeksen
dalen. Det er på alle årstider en
rute, der er værd at gå. På dette
stykke er der et stort fald på
åen, der gør den livlig og fuld af
lyd. Samtidig er skrænterne med
til at give fornemmelsen af at
være kommet langt væk, selvom
markerne og golfbanen ligger
tæt på (på kortet: Vandreruten
Århus-Silkeborg).
God sensommer!

05 Krolf egner sig godt til en nabodyst
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Indsatsplaner sikrer rent drikkevand
I løbet af efteråret forventes by-
rådet at vedtage en indsatsplan
for beskyttelse af drikkevandet i
et stort område fra Harlev Fram-
lev og hele vejen ned til Tran-
bjerg. Planen betyder, at private
husejere kan blive pålagt at stille
giftsprøjten på hylden, hvis de
bor tæt på drikkevandsboringer i
Harlev. Det er områderne af-
grænset af de røde streger på
kortet herunder.

Det er dog ikke kun tæt på drik-
kevandsboringerne, at der er risi-
ko for, at drikkevandet kan blive
forurenet med sprøjtegifte. I Ind-
satsplanen opfordres alle til at
undgå at anvende sprøjtegifte i
haver, indkørsler, flisegange mv.,
i sårbare områder eller i områder
tæt på drikkevandsboringer er
de almindelige regler og god-
kendelsesordninger for sprøjte-
gifte ikke nok til at beskytte
drikkevandet, fordi sprøjtegiftene
kan sive ned.

Du kan være med til at sikre
rent drikkevand for fremtiden.
Undgå at brug sprøjtegifte i din
have. Hent magneten med sprøj-
tefrilogo på biblioteket og følg
med på kampagnens facebooksi-
de ”sprøjtefri”. Her kan du også
få hjælp til, hvordan du kan hol-
de din have uden at bruge sprøj-
temidler.

Ny indsatsplan for Stav -
trupÅbo – dækker Harlev
Indsatsplanen for StavtrupÅbo
beskriver en række indsatser,
der skal forhindre, at drikkevan-
det bliver forurenet med kvæl-
stof, sprøjtegifte og andre miljø-
fremmede stoffer. Indsatsplanen
for Stavtrup Åbo skal beskytte 40
procent af de sårbare drikke-
vandsområder i Aarhus Kommu-
ne. Planen blev sendt i høring i
begyndelsen af 2015, og forven-
tes vedtaget i byrådet senere i
år.
Konkret foreslår planen, at 300

ejere af landbrug, 200 ejere af
andet erhverv og 800 private bo-
lig-ejere i Framlev, Harlev, Stav-
trup og Åbo fremover kan få et
forbud mod at bruge sprøjtegifte.
Det sker fordi den naturlige be-
skyttelse af drikkevandet er ringe
i området.

Gevinsten er, at drikkevandet til
125.000 borgere bliver sikret
mod sprøjtegifte, der udgør den
største risiko for forurening.
Landmændene i området kan
fortsat dyrke jorden, og de vil
blive kompenseret for de mindre
indtægter, der måtte være som
følge af eventuelle ændrede
dyrkningsformer.

Du kan finde indsatsplanen for
Stavtrup og Åbo på kommunens
hjemmeside (http://www.aar-
hus.dk/indsatsplaner) Og du kan
hente en folder og en magnet
”sprøjtefri have” på Harlev Bib-
liotek.

Figur 1 Boringsnære områder er
vist med en rød streg, sårbare
områder er vist med lilla.



Af Brugerrådsformand 
Inger Graversen

I skrivende stund er folketings-
valget vel overstået, så nu er det
tid til at tænke på vores valg,
brugerrådsvalget den 5 novem-
ber.
På Næshøj er der et brugerråd
på 9 personer +en suppleant.

Vi har i denne 2 årige periode
arbejdet med mange emner. Der
er et medlem, som sidder i cafe-
bestyrelsen, én er bisidder, én er
med i fællesrådet og en er re-
præsentant i beboer / pårørende
rådet. Dette er kun et lille ud -
pluk af emner.

Brugerrådet kan diskutere et
hvilken som helst emne i for-
hold til lokalcenteret, så længe
tavshedspligten i personsager
overholdes.

Der er flere udvalg: ansættelses-
udvalg, valgudvalg, samord-

ningsudvalg samt møder, hvor
formanden og næstformanden
deltager.
Det er ikke møder det hele, der
er også fest og sjovt.

Derfor er brugerrådet aktivt i
samarbejde med cafeen og cen-
teret i planlægning af eks. høst-
fest, julefrokost og fastelavn.

Der har været mange tiltag på
Næshøj de sidste par år, nogle
emner hvor vi har deltaget ak-
tivt, og andre som vi orienteres
om.
Men der er også et stort emne,
som det nye brugerråd aktivt
kan arbejde med. Der er syd for
Næshøj en tom byggegrund med
ukrudt og lang græs.

Det er en grund, som tilhører
Aarhus Kommunes afd. for sund-
hed og omsorg.
Det er en grund, som jeg frem-
adrettet kan se bebygget med
nogle dejlige boliger for 60+

gruppen. Det vil være godt for
byen at få den tomme grund for-
vandlet til et sted med huse og
små haver.
Hvem vil være med til dette
sammen med alt det andet, som
sker i brugerrådet, så kom og
hør mere til vores orienterings-
møde onsdag den 23 september
i cafeen på Næshøj fra 14.30 til
16.00.
På gensyn og med venlig hilsen.

11PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 72 – September 2015

Inger Graversen

Orienteringsmøde og Brugerrådsvalg
23. september og 5. november

Harlev-Framlev Grundejerforening
Af Niels-Ole Karlsen
Formand, Harlev-Framlev
Grundejerforening
I skrivende stund får Harlev nye
affaldskurve, og nogle af de
gamle bliver udskiftet, så fuglene
ikke længere kan komme ned i
dem. Kommunen har ligeledes
udskiftet fliser forskellige steder i
byen – men skulle I opdage ste-
der, hvor en udskiftning er til-
trængt, så kontakt venligst
Grund ejerforeningen

(mail@hfg.dk) så vi kan få det
udbedret.
Aarhus Kommune er blevet bed-
re til at samarbejde, og de lytter
til os. Det gør det meget nem-
mere for begge parter.
Nu er det også tid for hækklip-
ning, så vær OBS! på, om dine
træer/buske hænger ud over for-
tovet til gene for fodgængere.
Sidste år havde vi desværre nog-
le grundejere, som var nødsaget
til at have en henstilling fra

kommunen om klipning.
En lille opfordring: Tilmeld jer
‘Nabohjælp’ (dette gøres nemt
på nettet: din.Nabohjælp.dk). I
kan få sat et skilt op på jeres
vej, så vi derved forhåbentlig
kan mindske indbrud m.v.
Husk HUNDEPOSER når I går
tur – eller cykler med hunden –
men også når I sender »ungerne«
afsted med hunden!
Med ønsket om en en fortsat
god sommer.
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Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk
Vi glæder os til at tage hul på
endnu en sæson med arrange-
menter for både børn og voksne.
Vi holder fast i traditionen og
byder på højtlæsning i stearinly-
senes skær ved Skumringstimen
i november, og i december øn-
sker vi god jul med servering af
gløgg og pebernødder ved ferni-
sering af november og december
måneds udstilling. Læsekredsen
holder to møder i oktober og
november måned, og vi har en
aften sidst i november, hvor vi
byder på inspiration til vinterens
læsning. For børnene er der tea-
terforestillinger, højtlæsning og
filmforestillinger.
En god del af programmet plan-
lægges og afvikles i samarbejde
med Harlev Biblioteks Venner.

Arrangementer i efteråret
Torsdag 24. september kl. 10.00-
10.30:
Guldlok og de tre Bjørne med
Teatret på Hjul. For børn 2-4 år.
Gratis billetter kan bestilles via
hjemmesiden.

Fredag 2. oktober kl. 10.00-10.30:
Hør en historie og se en film om
makkerparret Rita & Krokodille
For de 2-5 årige.
Gratis billetter kan bestilles via
hjemmesiden.

Torsdag 22. oktober kl. 10.00-
11.30:
Har du styr på din tablet? Hvis
ikke så kom og få hjælp af ele-
ver fra Egå Produktionshøjskole.
Husk at medbringe tablet. Gratis
billetter kan bestilles via hjem-
mesiden.

Torsdag 22. oktober kl. 19.00-
21.00:
Læs og snak! Harlev Læsekreds.
Bogen, Øen af Victoria Hislop,
kan hentes på biblioteket ca. en
måned før. Tilmelding sker ved
afhentning af bogen.

Fredag 6. november kl. 10.00-
10.30:
Film for de små, 2-5 år. Gratis
billetter kan bestilles via hjem-
mesiden.

Mandag 9. november kl. 19.00-
21.00:
Skumringstime. Hygge og højt-
læsning i stearinlysenes skær!
Årets tema er: Venskab i Nor-
den. Teksten er fra Islændinge -
sagaerne og læses af Christian
Wejse, afdelingslæge på Skejby
Sygehus. Harlevkoret synger un-
der ledelse af organist Knud
 Haahr Bagger. Arrangeret i
 samarbejde med Harlev Biblio-
teks Venner og Foreningen Nor-
den.

Torsdag 19. november kl. 19.00-
21.00:
Læs og snak! Harlev Læsekreds.
Bogen, Karitas (2 bind) af Kristín
Marja Baldursdóttir, kan hentes
på biblioteket ca. en måned før.
Tilmelding sker ved afhentning
af bogen.

Mandag den 30. november kl.
19.00-21.00:
Yndlingsbøger – gode bøger og
årets nye bøger. Denne aften
fortæller to lokale læseheste om
nogle af deres yndlingsbøger, og
to bibliotekarer anbefaler gode
biografier, blodige krimier og de
bedste romaner. Kom og lad dig

inspirere og få lyst til at læse i
vinterens hyggetid.

Torsdag 3. december kl. 16.30-
17.30:
Fernisering – malerier af Aase Le
Fevre. Aase Le Fevre, fra Viby,
fortæller lidt om sig selv og sin
kunst. Harlev Biblioteks Venner
serverer gløgg og pebernødder.
Udstillingen kan ses i november
og december måned.

Fredag 4. december kl. 10.00-
10.30:
Film for de små, 2-5 år. Gratis
billetter kan bestilles via hjem-
mesiden.

Husk også, at der er Strikkeaften
den første mandag i hver måned
kl. 19.00-21.30. Ingen tilmelding.

Find arrangementerne på biblio-
tekets hjemmeside:
www.aakb.dk/harlev

Hent Bibliotekskalenderen på
Harlev Bibliotek, brochuren gi-
ver overblik over alt det, der fo-
regår i bibliotekerne i Aarhus.

Nyt fra Biblioteket


