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HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR?
. AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev I'ællesråd.
Æle medlemsforeningerne kan benltte aktMtetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ Af ARRANGEMENTER KOLLIDERERI
. KOORDINER ARRANGEMENTERNE. Harlev Fællesråd hJæIper
gerne med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!
. PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemsforeningerne.
Indlæg modtages gerne på disk - MAC eller PC-format.

. NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme sidst på
sommeren - deadline: 15. august!

. MATERIALE DER øNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET

Alton Nielsen, formmd - 86941996
Aase Christensen, næsff - 86941499
Palle Refsgaard - kasserer
Susanne Bennekov - sekretær
Ingrid Vestergaard
Ejgil Rahbek
Claus Gregersen
Torkil Rasmussen (supp.)
Mrimne Siem (supp.)

BOLIGUDVALG

Aase Christensen
Torkil Rasmussen
Ingrid Vestergaard
Claus Gregersen

"MIUøKOLOGI'L UDVALG

Susanne Bennekov
Palle Refsgard
Aase Christensen

BøRNEPASNINGSUDVALG

Susanne Bennekov
Ingrid Vestergaard
Marianne Siem

TRAFIKUDVALG

Ejgil Rahbek
Palle Refsgaard
Aase Christensen

KOLLEKTIV TRAFIKUDVALG

Aase Christensen
Torkil Rasmussen
Marianne Siem

PARK- OG STIUDVALG

Torkil Rasmussen
Ingrid Vestergaard

IN FORMATIONS- OG BI.ADUDVATG

Anton Nielsen
Claus Gregersen
Ejgil Rahbek
Frits Thomsen
Dorte Vind
kne Krath
Rita Graugaard Pedersen

PRESSEKONTAKT

Aase Christensen

Paraplyen er annoncefrit område
Hada Fællesråder-som bekendt-en paEplyfoening forca 30
medlem5foEningeri lokalområdet Manqe af disse focningerud-
gaver deEs egne blade, hvorde søger dækninq for en del af udgif-
teme ved hiælp afannonce[
Forat undgå at komme i konkuænce med medlemsfoEningemq

har Fællesrådet dedorbeslutet, at der ikke skal annoncer i Par
aplyen DedmodsøgerHarlev Fællesråd hvefr årÅfius Kommune

om etbeløb, derfofrrinsvis erøcmæ*ettil infomation oq oplys-

ning om FællesrådeB abejde, og deterdisse penqe, derindtil vi-
deEdækkerudgifterved udgivelsen af PaEplyen
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Uddrag af referat
fra ordinært
repræsentantskabs-
møde i Harlev Fællesråd
25. marts 1998

Forretringsudvalget
v/Anton Nielsen
Anton Nielsen berettede, at der i
dag i Å,rhus kommune er 26 fælles-
råd, der for iretl997 alle har fået
sarnme tilskud nemlig kr. 15.000. 2
fællesråd har dog fået et mindre til-
skud. Århus kommune har for-
håbninger om, at det øgede tilskud
vil muliggøre anskaffelse af edb-ud-
styr hos fællesrådene, men forret-
ningsudvalgets holdning er i endnu
en tid at anvende Paraplyen som in-
formationsmiddel.

I juni 1997 blev der valgt en ar-
bejdsgruppe, bestående aI repræs-
entanter fra fællesrådene og kom-
munen, som skal udarbejde en ny
skitse for samarbejdet mellem kom-
munen og fællesrådene.

Harlev Fællesråd har p.t. 36
medlemmer, senest indmeldte med-
lem er SuperBrugsen, der er den
første indmeldte virksomhed. Det
er tanken nu at markedsføre sig
mere aktivt over for erhvervsvirk-
somheder og forretningsdrivende i
lokalområdet.

Nyt udvalg er MIUØKOLOGI-
UDVAIGE'I Formand for udvalget
er p.t. Susanne Bennekov.

Der har været forhandlinger
med kommunen og forretningerne
ved "Harlev Bytorv" vedr. papir- og
glascontainere i Harlev. Der vil blive
forsøgt at f,nde en plads til sådanne
containere tæt på SuperBrugsen.
Kapaciteten i Harlev er idag for lille,
men der arbejdes videre på sagen.
Formanden fremlagde kort over en
ny officiel cykelrute for Århus kom-
mune.

Trafikudvalget
v/Eietl Rahbek
Sagen om miljøprioriteret vej på

Framlev Korsvej/ Lilleringvej var
ved sidste møde en afsluttet sag,

men der foreligger nu indsigelser
mod projektet fra kommunens side,
da en af de projekterede rundkørs-
ler ikke er dimensioneret til lastbi-
ler. Vi forventer snarest at blive ind-
kaldt til nyt møde om sagen.

Anlægsbudgettet for Århus
kommune for 1998 omkring veje og
stier er netop udsendt. Forretnings-
udvalget havde udarbejdet en priori-
teret liste over arbejder i Harlev om-
fattende følgende :

- forlængelse afRødlundvej op
mod Silkeborgvej

- traflksanering af Gl. Stillingvej
- traikdæmpning på Gl Kirkevej

og Højbyvej
- sti Rødlundvej/ Næshøjvej

færdiggøres
- forbedring af vejstrækning på

Lilleringvej mellem Araliavej og
Rødlundvej

Trafikudvalgetvil gerne have møde
med kommunen vedr. veje/stier i
lokalområdet og vil der tage sagen
om bl.a. lysforhold på Kettingvej op.

Boligudvalget
v/Aase Christensen
Ny lokalplan nr. 574 er p.t. under
endelig behandling i Byrådet. Om-
rådet kan anvendes til enten 15 par-

celhuse eller 60 boliger ved bebyg-
gelse af tætllart byggeri. Adgang
fra Gl. Stillingvej.

Vedr. lokalplan 277 krnne der
informeres om, at storparcel 8 nu

giver mulighed for åben,/lavt bygge-
ri (parcelhuse). Der kan blive 15 bo-
liger. Grundene er sat til salg.

Storparcel II, hvor seniorboli-
gerne skal bygges, har næste møde
i udvalget 15. april, så der for-
håbenttg kan tages "første spade-
stik" efter sommerferien og indflyt-
ning 1. juli 1999.

Derefter orienterede Aase Christen-
sen om forretningsudvalgets tanker
for storparcellerne 9-1G11-12 og 13.

Storparcel 9 ("den gamle grus-
grar/') er helt åbenlyst det ideelle
sted til kommende bfester i Har-
lev. På de øwige storparceller mel-
lem Rødlundvej og Lillering By er
der samtidig et velegnet sted til ny-
tænkning omkring byudvikling - og
byøkologisk nytænkning.

Dette begreb - byøkologi - dæk-
ker over et bredt spekkum alvisio-
ner om anvendelse af miljørigtige
byggematerialer og konstruktioneq
huse med både opvarmede og uop
varmede zoner og med væksthuse
opvarmet af solenergi - foruden
solskorstene, som sikrer nafurlig
ventilation, haver anlagt til økolo
gisk drift og frugttræer og vilde
busketter på de fælles områder til
glæde for børnene. Der kunne næv-
nes mange andre eksempler på,

hvordan begrebet byøkologi kunne
blive grundlaget for et helt ny måde
at bo på i vort område - og dermed
gøre det attraktivt bevidst at vælge
at flytte til Harlev - og Lillering
Mark.

Det vigtigste er dog, at mange
gode kræfter star parat til at bakke
op om et sådant initiativ fra vor side.
Det gælder i første række Boligmi-
nisteriet, Miljø- og Energiministeri-
et samt Århus Kommunes 2. magl-
strat, der er positilt indstillet over
for at lade en boligforening "tage
handsken op" og tænke nytænk-
ning ang. finansiering, tildeling og
drift af et større boligområde med

Fortsættes side 7...
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Ny
rute
for
linie 55
^ 

RHUS SPORVEJE os Harlev
AFæiiesråd har på en dei mørier
drøftet muligheden for at tilbyde en
bedre kollektiv traf,kbetjening af
det forholdsvis nye boligudviklings-
område omkring Rødlundvej og af
lokalcenter Næshøjs beboere og
medarbejdere samt de mange be-
søgende til stedet.

Det har resulteret i en beslutning
om at gøre et forsøg med omlæg-
ning aflinie 55 som vist på kortskit-

I stedet for atkøre ad, Kettingvej -
Vestervej - Gl. Stillingvej køres der
ad Kettingvej - Rødlundvej - Næs-
højvej - GI. Stiilingvej - Lilleringvej
og ad Rødlundvej til en endestation
ved den sydligste rundkørsel.

Den nye ruteføring af linie 55 har
den konsekvens, at det alene bliver
linie 57, der kommer til at køre på

Vestervej og på det sidste stykke af
Lilleringvej til Lillering.

Som nævnt indledningsvis er der
principielt tale om et forsøg, som
Arhus Sporveje sammen med Har-
lev Fællesråd vil evaluere, nar den
nye rutefuring for linie 55 har virket
et stykke tid.
Den eksisterende bebyggelse sam-
menholdt med planerne for en vide-
re boligudvikling på begge sider af
Rødlundvej taler imidlertid for, at
forsøgskørslen gøres permanent.

Aase Christensen

Harleu Fællesråd
Udoalget for kollektia trafik

Ny bøt
iHa

I HAR PLADS t:\ 12 børn i al-
deren fra 0 - 3 år og 40børnfua
3 - 6 åq og der er 13 ansatte.

Nogle af personalet er lokale beboe-
re, og nogen kommer fra omegnen,
og vi ønsker selvfølgelig, at blive en
del af lokalområdets aktiviteter, lige-
som vi gerne vil have kontakt til be-
boerne og foreninger i Harlev, idet
der ofte skabes værdifuld sammen-
hæng og helhed i børns liv ved gensi-
digt at åbne dørene og samarbejde på
kryds og tværs.

Det er allerede næl.nt, at vi har været
så heldige, at få en pragttuld belig-
genhed, og vi s5,nes også, at huset
rummer særlige muligheder.

Indretningen er uden den traditio-
nelle stueopdeling, men med forskel-
lige værksteder. D.v.s. at der foref,n-
des et atelier (til kreativ beskæftigel-
se), et growærksted (til træ, ler, gips
0.1.) , et naturværksted med in-
dendørs sandkasse og mulighed for
at undersøge og eksperimentere med
nafurens forunderlige verden, et
vandrum, hvor der kan plaskes med
vandkander og skibe,og bades uanset
arstiden, en gymnastiksal med mulig-
hed for kropslige udfoldelser på for-
skelligt niveau, musikudøvelse samt
"teatersporf' ved hjælp af flne kjoler,
højhælede sko, blød hat og stok, som

)
j
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neinstituti

forøvrigt er erhvervet i genbrugsbu
tikken på lokalcenter Na:shøj.

Desuden er der et alrurn, sorn cr
"spisestue" og "legevære1se", sant
en sær1ig aldeling for vuggestuebør-
nene, som her har mulighed Ior at
være i mere rolige og "tætte" omgi-
velser. Efterhånden sont de finder
det attraktivt og spændende, kan de
seh{ølgelig deltage sarlmen med de
større børn i vzerkstederne.

Denne indretning af institutionen er
baseret på, at børnene - med behørig
støtte og hjælp Ira personalet - skal
lære at mærke deres egne behov, og
hvad de har lyst til, og derefter op
søge aktiviteten og hjælpes til at
igangsætte den.

Børnenc er jo heldigvis Iorskellige,
har ikke brug lor det samme - og
shal ikke udvikles til ens individer.

Vi tror på, atbørr. herved udvik-
ler sig til selvstændige små menne-
sker, der tror på deres eget værd, og
går efter cgne må1.

Det betyder selr,{ølgclig ikhe, at
vi skal opdyrke en llok srnå cgoister -

tvzcrtirnod har c1e undervejs opdaget
nogle vigtige, nenneskelige egen-
skaber, der hedder læ11esskab. re-
spekt for forskelligheder og omsorg
for "cle svage", sanrt lært at honorere
krav fra dc voksne og respektere de
grænser, der nu engang også er nød-
vend.ige, når mange mennesker, skal
have en hverdag til at fungere har-
monisk sammen.

Alt for mange børn i dag er væn-
net til at blive underl'roldt og besk:ef
tiget i alle dagens vågne tirner, hvil-
ket bevirker, at de bliver {antasiløse,
og let kommer til at kede sig, bliver
rastløse, når der ikke "sker" noget.
Denne tendens er ødelæggende for
både børn og voksne, og vores inten-
tion er, at imødegå dette. De gode Iy-
siske rammer, vi har fået stiilet til
rådighed, giver rige muligheder her-
lor.

Endvidere viI vi gerne opnå, at vi
som institution [år en plads i forældre
og børns hjerter, som et dejligt, farni-
1iært "være- og levested", medens de
voksne er på arbejde - ikke som et
nødvendigt onde, man er nødt til at
acceptcre [or at tjene til ]ivets ophold.

Vi glæder os meget ti1 at trøde "Har-
lel{olket" i forskellige sarnnenhæn
ge, og skulle nogen have lyst ti1 at
kigge indenfor, står dørene altid åbne
for et uformelt besøg, uanset om det
cr ren nysgerrighecl el1er formålet er
en snak om muliglieder Ior sarnarbej
de afforskellig art.

Vi er ligeledes glade modtagere
af f.eks. udklædnin gstøj, garnrester,
affaldstrzp (værksted) tøj lra større1-
se 1 år til 6 som ekstra skifte, papir
og paplkarton, som kan bruges til
kreative beskæftigelser, o.1.

Vi ser Irem til at møde Jer, og kan
træffes på tll. nr. 86942662 e1ler på
adressen Rødlundvej 191 mellem
6.30 og 17.00 på alle hverdage.

Astrid Nedergaard, leder



PARAPLYEN NR. 1O - FORÅR 1998

LIVET I HARTEV...

I tl ER EN FAMILIE oå fire per-

Vru":;Hy-ffll;ilåltli'
har efterhånden boet i Rødlundpar-
ken i 7 ar. Først boede vi i en 2

værelses lejlighed, men da vi fik
Agnes, fl1'ttede vi i en 3'er. At bo 2

voksne og2børr i en lille lejlighed
føles ofte kangt, særligt efter en
lang mørk vinter. På trods af dette
og trods den rigelig høje husleje,
har vi aldrig fortrudt at vi slog os
ned her.
Nar man har små børn er fulgende
ting meget vigtige for at man kan
være glad for at bo et sted:

- God.e naboer
- Godt lokalsamfund,
- Godeforholdforbåde srnå og

store børn
- Naturskønne omgioelser med

m ang e u dfo I de ls e smuligh e d. er

At have gode naboer er lige så vig-
tigt for at bo godt som at have et
køkken eller badeværelse, det er
faktisk uundværligt. Gode naboer
er sjældent noget man bare får, men
oftest noget man selv skaber ved at
være åben, nysgerrig, tolerant og
selv tage initiativ til at lære folk at
kende. I den tid vi har boet her har
vi lært mange mennesker at kende,
der lever og tænker meget anderle-
des end vi, og blandt dem har vi
nogle afvores bedste venner, og
selvom nogle af dem desværre er
flyttet, ses vi stadig. Det er skønt at
have pensionister som naboer, der
har tid og lyst til at hygge, som er
meget hjemme og kan "holde øje
med altingrr. Det er dejligt at have
naboer, der har børn som vores un-
ger kan lege med, besøge og få be-
søg af. I det hele taget er det en stor
fordel at der bor så mange forskelli-
ge slags mennesker som muligt,
bare de er åbne og indstillede på at
tage henslm til hinanden.

Agnes få 5 år er
mester for både dette
fami.lielortræt samt

forsid.en l& d.enne
udgaw af Parafilyen.

ser vi har. Der er ikke langt til sko-
ven, markerne og mosen, og det
med lige at kunne gå en tur ned i
skoven med ungerne er en stor for-
del. Desuden har vi jo også nogle
gode legeområder lige uden for
døren, hvor der oven i købet findes
vilde dyr som harer, pindsvin og
mus, samt mange forskeltge slags
tugle.

Nu lyder det hele jo måske lidt for
godt til at være sandt, og jeg tror
også der er folk der har en anden
opfattelse af at bo her. Jeg tror også
at vi har været meget heldige med
vores naboer, og med at undgå ube-
hagelige oplevelser som tyveri, bal-
lade og hærværk. Alligevel tror jeg
at de fleste er meget glade for at bo
her og jeg tror at mange børn vil
savne de muligheder de har her,
hvis familien f.eks. fl1,tter i eget hus.
Alt i alt tror jeg ikke det er let at fin-
de et bedre sted at bo hvis man har
små børn.

n
II

"l et godt
lokalsamfund

I et godt lokalsamfund føler man sig
tryg ved at færdes og også ved at
sende sine børn ud på egen hånd.
Vi har f.eks. ikke været nervøse ved
at lade en pige på 5 ar selv gå til
svømning. Det er selvfølgeligt også
vigtigt at man uden problemer kan
gå til vuggestue, børnehave, skole,
svømmehal, bibliotek, posthus og
butikker.

At der i Rødlundparken er gode for-
hold for børn, har ikke så meget
med antallet af legepladser og fod-
boldbaner at gøre, men med at fo-
rældrene er trygge ved at lade selv
meget små børn færdes ude på

egen hånd. At de kan få lov til at gå
på besøg hos hinanden og at der
næsten altid er nogen at lege med.
Netop fordi der er et godt naboskab
hvor de fleste kender hinanden er
der altid nogen til at holde et øje på

børnene og til at komme og fortælle
hvis der er problemer.

Æle, der bor i Rødlundparken, sæt-

ter nok pris på de dejlige omgivel-

,tsig tryg ued a
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gongoreol

LokolCenter Nceshøj

Bolig 40 m2 modelV med terosse

Lokalcenter Næshøi
Nye boliger på

l\E NYE BOLIGER ligger på den
l/tidligere grønne plæne, hvor
der i flere år er blevet fejret sankt-
hansaften. En pergola fra hovedind-
gangen over til de nye boliger skal
signalere en sammenhæng, og gøre
det muligt for såvel brugere som
personale at færdes tørskoet mel-
lem de to bygninger.

I det nye byggeri er der nogle fæl-
les lokaler. Iæjlighederne er til enli-
ge og bestar af to rum, et lille tekøk-
ken samt et badeværelse. De pleje.
boliger vi har i nordfløjen i dag kan
også benyttes af ægtepar, da de er
lidt sbrre.

I fremtiden vil der være tolv ældre-
boliger og 29 plejeboliger på Næs-
høj. Plejeboliger er til personer, der
har behov for pleje i hele døgnet,
ogsa udover de aftalte besøg: Der
skal altså være mulighed for at til-
kalde personale. Ældreboliger er til
personer der har fysiske plejebe,
hov, og som ikke nødvendigvis har
behov for plejepersonale ved boli-
gen hele døgnet men har mulighed
for at kalde.

Er der et ønske eller behov om at
søge en bolig, så skal man henven-
de sig til lokalcentret i det område
man bor.

Nyt fra
Harleu
Fællesråd
Fortsat fra side 3...

forskellige bolig§per i et økologisk
bæredygtigt regi.

Sidst, men ikke mindst er vi så
heldige, at en nyetableret rådgiv-
ningsinstans "Dansk Center for
Byøkologi" er placeret i Århus. Den
støtte, vi kan få herfra, ser vi meget
frem til.

Harlev Fællesråd håber på stor
lokal opbakning,/medvirken til det
videre forløb, som vi håber på at
kunne komme igang med i løbet af
dette år.

Kommentarer ang. støjgener i
forbindelse med aftroldelse af Har-
lev Byfest 1997.

Derudover blev der givet opbak-
ning fi:a forsamlingen til at arbejde
videre med tankerne.

Valgt til forretningsudvalget :

Anton Nielsen,
Socialdemokratiet
Ejgil Rahbek,
VælgerforeningenVenstre
Palle Refsgaard,
Harlev Jagforening
Claus Gregersen,
Harlev-Framlev Grundejerforen.

Valgt til suppleanter til forretnings
udvalget:

1. supp. : Torkil Rasmussen,
YælgerforeningenVenstre
2. supp. :Marianne Siem,
Tåstrup Borgerforening

Harlev, 5. april 1998

Anton Nielsen

Forretningsudvalget
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Til alles overraskelse blev jeg så in-
teresseret i konditorkunsten, at jeg
droppede HF og startede en uddan-
nelse som konditor. Jeg blev så bidt
af det, at jeg efter konditoruddan-
nelsen også blev uddannet som ba-
ger. Det er to vidt forskellige uddan-
nelserl

Jeg var lærling i Harlev i beg-
ge læreperiodel men alligevel
skal det lige siges at selv om
man er mesters datter, er det in-

'l g"n dans på roser! I

Sidste år valgte jeg at prøve
i noget n],t. Bilka i Tilst søgle en

,rt konditorchef, og jeg var heldig
at blive ansat. Der var jeg en tid
og fik både oplevet og lært me-
get, samtidig med at jeg fik "hår
på brystef'.

Jeg er glad for, at ingen i min fa-
milie nogensinde har presset mig til
atfulge familiens fodspor og blive 3.
generation, og stadig ikke gør det.
Familien og mine forældre har altid
bakket både min bror og mig op i
alt hvad vi har gjort!

Og selv om det ligger i luften at
jeg er 3. generation, og at min fami-
lie som bedstefar skal hjælpe med
at fure traditionerne videre, er der
jo utroligt meget at lære endnu. Så

lad os nu se hvad fremtiden siger
og gør, da intet kan tages for givet
her i livet. Alt, og alle, kommer og
gar, uden nogen forldaring, og uden
at vi kan gøre noget.

Tak fordi, du oille læse d,ette!

Sussie Christensen

En historie
Ita Harleu
Bageri's
3. gener
På offordring fra en afbladets
medarbejdere, ail jeg fortælle en

lille historie om huordan der er
at uære 3. generation i et stort
familie-bageri..

OM MANGE læsere
nok ved, startede min
bedstefar (Ikesten) for

75 ar siden Harlev Bageri,
der dengang var et såkaldt
dampbageri. Detviste sig sene
re at min far (Charles) også valg-
te at blive bager, og det var jo såle-
des 2. generation. Min bedstefar
oplærte min far, som så for 30 ar
siden overtog bageriet med me-
get stor hjælp fra min da velle
vende bedstefar, der hver dag
kom i bageriet for at se om alle
traditionerne nu blev holdt ved-
lige. Det gjorde de - og gør det
stadig, selv om der er sket en stor
udvikling både i selve bageriet og i
de mange udsalgssteder.

Hvis jeg var blevet spurgt for år
tilbage, hvad jeg drømte om at bli-
ve, nå,r jeg blev "stoC', ville mit svar
have været langt fra bager eller kon-
ditor (Selvom jeg altid syntes det
var sjovt at hjælpe i bageriet). Sva-

ret ville have været noget med dyr

som f.eks dyrlæge eller dyrepasser.
Men efter et ophold som au-pair i
USA skulle jeg som alle andre tjene
nogle penge i sommerferie\før jeg
skulle begynde på HE Og hvad var
så mere nærliggende end at hjælpe
i bageriet?

PARAPTYEN

SØGER NY

TAYOUTER!

Har du lyst til at deltage i det lrivillige lokalarbeide og styr på at layoute
vores lokale blad 3-4 gange om året, så mangler vi dig allerede NU!

Opgaven omf atter tekstindskrivning/konvertering, billedscanning
og billedbehandling, layout,Iremstilling aI film samt kontakt tiltrykkeri.

Det er nsdvendigrt at du har adgang til det nødvendige isenkram...

Ring til Ærton Nielsen 86 94 19 96 eller Hans Peter Madsen BO 94 20 56
hvis du er interesseret og vil vide mere...


