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Orientering fra
Fællesrådet
Repræsentantska bsmøde
den 24. oktober 2000

Ordinært repræsentantskabs-
møde (budget) blev afholdt
den 24. oktober med dagsor-
den eftervedtægterne. 17
personer repræsenterende
14 medlemsforeninger mød-
te op. Anton Nielsen blev
valgt som dirigent. Nedenfor
følger de behandlede emner.

Vedtægtsændringer:
Forretn in gsudvalget havde
udarbejdet forslag til vedtæ-
gtsændringer om kun at
afholde et repræsentants-
skabsmøde om året i stedet
for to. Forslaget blev vedta-
get, og fremover afholdes
mødet inden udgangen af
mafis måned.

Fæl lesrådets hjemmeside:
Nu er arbejdet med Fællesrå-
dets hjemmeside så langt, at
den vil blive åbnet i novem-
ber eller december. Hjemme-
siden informerer om alle for-
hold, som Fællesrådet
beskæftiger sig med. Det vil
også blive muligt at sende
mail til Fællesrådet via hjem-
mesiden.
Mailadressen er:

harlev.f r@ get2net.dk

og hjemmesiden er placeret
på http adressen:

http://hjem. get2net.dk/
harlevJr.

Fællesrådet er interesseret i

at få assistance med vedli-
gehold og videreudvikling af
hjemmesiden og hører
meget gerne fra folk, som
kunne være interesseret i at
gå ind i dette spændende
"fri tids"arbejde.

Paraplyen:
lnden jul udkommer 3. num-
mer af Paraplyen i dette år.
Vi udbringer med distributi-
onsfirmaet ALFO budene,
som også er dem, der brin-
ger reklamer rundt i området.
Vi er klar over, at de hus-
stande, som har "reklamer
nej tak" ikke får Paraplyen.
Desværre viser det sig, at
også andre husstande ikke
regelmæssigt modtager
Paraplyen. Vi får ofte mel-
dinger om, at Paraplyen ikke
er modtaget. Dedor har vi
beklaget os til ledelsen hos
ALFO. De har lovet at fore-
tage en større undersøgelse
iforbindelse med næste
nummer af Paraplyen.
Vi håber således at proble-
met vil blive løst. Hvis dette
ikke er tilfældet må vi drøfte i

forretning-sudvalget,

hvike alternativer der findes,
herunder også økonomiske
alternativer.

Bolig:
Stofa kabel
Stofa har planer om eller er
påbegyndt gravning af
hovedkabel til fremføring af
lnternetforbindelser. lnden
årets udgang vil hovedkablet
langs Silkeborgvej mellem
Århus og Galten/Silkeborg
området være færdig, og en
stlkledning tørltrem til Har-
lev. Vi håber snart at få en
henvendelse fra Stofa om
deres videre planer.

Bebyggelse ved Kettl
Planerne med boligbebyg-
gelse ved Kettingvej skal
behandles i 4. kvartal i år.
Vi har endnu ikke modtaget
materiale, men venter
spændt på at se planerne.
Efter de oprindelige planer
var det hensigten at planer-
ne skal revideres i 1. kvartal
2001, hvorefter de vil blive
forelagt byrådet til behan-
dling umiddelbart efter.

Lokalplan 607
Fællesrådet blev gjort
opmærksom på lokalplan
607, som indeholder planer
for bebyggelse på Næs-
højvej.
Se artikel på side 5.
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Kulafgitt:

På forrige repræsentants-
skabsmøde blev problemet
med kulafgift bragt op. På
dette møde blev redegjort
for svaret fra AKV.
I Paraplyen er udførligt
redegjorl for Fællesrådets
spørgsmål om dette emne
til AKV og svaret herfra.

EDB undervisning for
ældre:

Fællesrådet har undersøgt
muligheden for at kunne
benytte skolens computere
til undervisning af ældre i

EDB. Der er imidlertid nog-
le problemer, som skal
afklares, inden en mulig
løsning kan præsenteres af
Fællesrådet. lnteresserede
kan henvende sig til lnger
Christensen, som har påta-
get sig denne opgave.

Tratik:

Arbejdet med saneringspla-
ner for Gl. Stillingvej er sta-
digvæk i gang. For år 2001
er der afsat kr. 500.000,- til
forbedringer. Udvalget går
ud fra, at der vil ske ændrin-
ger iforbindelse med
åbning af motorvejen, som
sker i 2003. I denne forbin-
delse vil linie '113 igen blive
ført gennem Harlev.

lndenfor kollektiv trafik er
der ingen nye tiltag.

Mitjø:

De Grønne Guider
Svend Erik Andersen berette-
de om Fællesrådets samar-
bejde med De Grønne Gui-
der i Århus Vest. Se arlikel
andetsteds i bladet.

Marianne Vasard og Vagn
Eriksen, som er De Grønne
Guider, som er tilknyttet
Arhus Vest området. besØgte
os den 16. august for at for-
tælle om deres arbejde.

Da Fællesrådet arbejder med
affaldssoftering og evt. etab-
lering af en genbrugsstation i

Harlev, 'forhørte vi os om
muligheden for at få hjælp til
at finde metoder til affalds-
sortering så beboere i Harlev
undgår atkøre til kommu-
nens øvrige genbrugsstatio-
ner, som alle er placeret
meget langt væk.

De Grønne Guider har forkla-
ret, at det ikke er muligt at
lave en aftale med genbrugs-
stationen i Skovby. Derimod
foreslår de, at Fællesrådet
som initiativtager etablerer en
arbejdsgruppe, som i fælles-
skab med De Grønne Guider
afdækker behovet for affalds-
sortering og finder en
løsning, som passer til områ-
det.

Fællesrådet blev opfordet til
at tage kontakt med grund-
ejedoreningerne og boligfor-
eningerne for at sætte gang i

aktiviteter om affaldsindsam-
ling.

Arhus Kommunes
Affaldsplan

Kommunen har fremlagt sin
langtidsplan for affaldssofte-
ring- og indsamling frem til
år 2012. Kommunen arran-
gerede høring den 6.
november, hvor Fællesrådet
deltog. lndsigelser skal
være indsendt inden den
11. december2000.

Park- og Stiudvalg:

Forretningsudvalget er ble-
vet kontaktet angående et
stykke jord på Rødlundvej,
som er bevokset med bl.a.
tidsler, hvis frø giver gener
for de omkringboende.
Udvalget har kontaktet
Brabrand Boligforening,
som menes at eje grunden,
men det har ikke været
muligt at få et klaft svar
omkring ejeforhold og ved-
ligeholdelsesforpli gtelse.

Kommentarer fra repræsen-
tant fra Brabrand Boligfore-
ning: Der henvises til en
tidligere beslutning taget i

Fællesrådet, hvor en grund
med ukrudt ikke blev slået
af hensyn til dyrelivet på
grunden. Sagen indeholder
altså en principiel diskussi-
on om, hvorvidt man skal
tage hensyn til dyrene eller
beboerne.



FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Børn- og Ungeudvalg:

lnitiativgruppen har bedt om
foretræde for udvalget for
Skole og Kultur, som har
meddelt, at de vil komme på
besø9. Fællesrådet deltager
i dette besøg, for at blive ori-
enteret om sagen og få bedre
forudsætninger for at vurdere,
hvordan Fællesrådet kan
være til hjælp

Fællesrådet har tidligere
været involveret i sagen, som
gik i sig selv, da der var ledi-
ge pladser på Fritidshjemmet
Normeringen er dog ændret
siden da, og initiativgruppen
forestiller sig at man i en for-
søgsperiode indleder et sam-
arbejde med en eksisterende
institution eller forening, for at
se om børnene vil tage imod
tilbudet om en fritidsklub.

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Tæt lav
boligbebyggelse

Tæt lav boligbebyggelse
på Næshøjvej
(lokalplan 607)

Dette område er hjørnegrun-
den beliggende nord for
Næshøjvej og vest for sko-
len. Grundens størrelse er
ca.4.7OO m2.
Tidligere har der været et
gartneri. Nuværende ejer
har anmodet om lokalplan
for området.

Oprindeligt var området
udlagt til institutionsbyggeri.
men dette bliver samtidig
ændret, idet ingen af kom-
munens institutioner har
ønsket at bruge området til
dette formå1.

Planer blev behandlet på
byrådets møde den 25. okto-
ber og blev henvist til fornyet
udvalgsbehandling. Fælles-
rådet har haft foretræde for
teknisk udvalg, og givet til-
slutning til planerne

om at bygge 10-15 boliger
som tæt lavbebyggelse.

Samtidig har Fællesrådet til-
kendegivet, at områdets cen-
trale beliggenhed gør det
velegnet til seniorboliger
eller lignende mindre
boligarealer.
Endvidere f inder Fællesrådet
det naturligt at bebyggelsen
får karakter og udformning
som andelsboligforeningen
skråt over for på den mod-
satte side af Næshøjvej.

Planerne skal til afsluttende
behandling i byrådet den 22.
november, hvorefter lokalpla-
nen sendes ud til offentlig
hø ring.

Vi ønsh,er alle uore læsere
en glædelig jul

og et
godt nytår
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Fra grøn vision til økono-
misk realitet.

ldeen med at fyre med halm
er gammel, men det er fØrst
i de senere år, at det er ble-
vet almindeligt at sætte bru-
gen af halm som brændsel i

system.

Helt frem til midten af
'1 980'erne var der kun få
halmfyrede varmeværker i

Danmark, men med den
øgede grønne bevidsthed
og de stigende oliepriser,
tog udviklingen fad

I 1983 besluttede en gruppe
østjyske landmænd at
undersøge muligheden for
at etablere et lokalt
halmvarmeværk, som kunne
overtage deres overskuds-
halm

En studiekreds blev nedsat,
og landbo-organisationerne
tog kontakt til Århus Kom-
munale Værker, som kunne
bidrage med ekspertise
omkring opbygning og drift
af et varmeværk.

Østjydsk Halmvarme
Planen var, at Arhus Kommu-
nale Værker skulle aftage
den producerede varme.

ldeer blev til planer, og pla-
nerne blev til et projekt, som
gik ud på at bygge et land-
mandsejet, halmfyret varme
værk i Solbjerg syd for
Århus.

Valget faldt på Solbjerg, fordi
der her var etableret et fjern-
varmenet, og fordi Solbjerg
var et af de områder i Århus
Kommune, som ikke modtog
fjernvarme fra Studstrupvær-
ket.

Solbjerg Halmvarmeværk
a.m.b.a. blev stiftet den 23.
januar 1985.
På grundlag af de gode eda-
ringer med halmvarmeværket
i Solbjerg blev et tilsvarende
etableret i Harlev i 1989

Samtidig blev selskabet
Østjydsk Halmvarme a m b.a
stiftet. I 1991 kom det fore-
løbig sidste halmvarmeværk
til i Sabro, således at
Østjydsk Halmvarme a.m.b a
i dag driver tre halmfyrede
varmeværker i Arhus Kom-
mune

Vores "hovedkvarter' er i

Harlev Ved at placere de
tre halmvarmeværker
under 6t selskab skulle man
gerne få en række stordrifts-
fordele ud af det

Der kan laves fælles indkøb
af materialer, der skal kun
laves 6t regnskab, driftsper-
sonalet kan bruges rationelt
OSV

Det er sådan. at Ostjysk
Halmvarme ejer varmevær-
kernes bygninger og driver
selve halmvarmedelen.

Århus Kommunale Værker
lejer sig ind hos os, hvor de
så ejer og driver de oliefyre-
de spids- og reserveds-
kedler og ligeledes forestår
distributionen af varmen til
byerne.

På den måde er det muligt
for kun 5 mand at passe tre
halmfyrede varmeværker.

Anlæggene er automatise-
rede og som sådan kun
bemandet i dagtimerne fra
mandag til fredag. Om nat-
ten og weekenderne kører
de ubemandede, dog er der
altid en af personalet, der
har vagt og bliver tilkaldt
af anlægget ved fejl.

Samlet set bruger Østjydsk
Halmvarme mellem 19.000
og 21.000 tons halm om
året, og det gør os til det
varmeværk i Danmark, der
bruger mest halm.



Det er kun kraftværkerne, der
bruger mere halm end os.
I Harlev bruger vi omkring
6.500 tons halrn
I gennemsnit svarer det til ca.
650 læs halm.

En balle halm å 500 kg - der
erstatter 170 liter olie - giver
ved afbrænding en energi-
mængde, som svarer til 1,7
MW = 1.700 kW.

Energiindholdet i 15 halmbal-
ler er således nok til at dæk-
ke det årlige varmebehov i et
almindeligt enfamilieshus.

Østjydsk Halmvarme a.m.b a.
forbruger hvert år 38 000
halmballer.

Det dækker varmebehovet i

de 1950 tilsluttede ejendom-
me, som også omfatter eta-
geejendomme, skoler, svøm-
mehaller og sportshaller. Var-
me produceret på halm giver
en CO2 besparelse pr. halm-
balle, der svarer til: 445 kg
olie, 581 kg kul eller 348 kg
gas.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Den årlige besparelse ved
afbrænding af 38 000 halm-
baller er dermed ca.
17 000 tons CO2 i forhold til
olie.

Østjydsk Halmvarme er ejet
af andelshaverne, og det er
primært landmænd samt
nogle enkelte maskinstatio-
ner.

Østjydsk Halmvarme har
lavet en kontrakt med Århus
Kommunale Værker om
levering af varme.

Den sidste kontrakt er fra
1991 og udløber i april 2003.

Der har i den periode været
et rigtig godt samarbejde
mellem os og Århus Kommu-
nale Værker, og vi vil da
også optage forhandlinger
om en forlængelse af kon-
trakten.

Østjydsk Halmvarme er
meget interesseret i at
fortsætte, og vi tror også
Arhus Kommunale Værker
gerne ser samarbejdet
fortsat.

Der har tør værel forespørg-
sler, om der så bliver lukket
for varmen, hvis der ikke kan
blive enighed om en ny kon-
trakt.

Det.gør der naturligvis ikke,
da Arhus Kommunale Vær-
ker har forsyningspligten i

områderne.

Miljømæssigt er vores
halmvarmeværk fuldt på høj-
de med det, man forlanger
her i år 2001

Vi er det eneste halmvarme-
værk i Danmark, der har
alarmovervågning på for-
brændingen.

Miljøgodkendelser løber nor-
malt 8"år ad gangen, og lige
nu er Arhus Amt ved at forny
vores miljøgodkendelse i

Harlev. Det, forventer vi,
løber planmæssigt.

Kilde: Driftschef Per Nørskov
og præsentationshæfte fra
Østlydsk Halmvarme.

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er

fremlagt på
Harlev Bibliotek
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Den klemte
alder

"Små bØrn, små sorger Store
børn, store sorger", sådan
siger et gammelt ordsprog
Ordsprog, der altid har et ele-
ment af både klogskab, snus-
fornuft og morale.

Når vore større børn f eks.
forlader skolefritidsordningen
og ikke længere har behov
for et egentligt pasningstil-
bud, hvilke muligheder er der
så her i Harlev?

Fritidshjemmet har plads til
nogle få, men for mange børn
vil et fritidshjemstilbud måske
være "for meget". "Gå til akti-
viteterne" er imidlertid for lldt.
Spejder, sport og musikaktivi-
teterne begynder sidst på
eftermiddagen, når de frivilli-
ge ledere har fri fra arbejde
og studier.

I ungdomsklubben og ung-
domsskolen må de større
børn'førsl komme f ra 7. klas-
se.
De 10 -14 årige er en klemt
alder, og der må arbejdes på
at den ikke også bliver den
glemte alder.
Gennem flere år har der
været arbejdet på at få et
klubtilbud til Harlev i lighed
med de fleste andre byområ-
der i Arhus.
En by, der fortsat er i udvik-
ling og hvor antallet at børn
vokser i takt hermed.

Om få år vil Næshøjskolen
igen være blandt de store
skoler i byen. Udviklingen
smitter dog ikke af på fritid-
stilbuddene

I hvert fald åbner budgettet
for Århus kommune kun be-
grænsede muligheder til
næste år. Der er dog en min-
dre åbning, som det er værd
at være opmærksom på I

budgetforliget, der senere er
vedtaget i byrådssalen, er
der afsat en pulje på godt 2
mio. til løsning af "pasnings-
problemerne" primært målret-
tet børn fra 4. klasse.

Forslaget om et klubtilbud
eller lignende er rejst af flere
omgange, sidst i efteråret
1999, hvor den lokale initia-
tivgruppe havde foretræde
for rådmand Niels Erik
Eskildsen bl.a. foranlediget af
en underskriftindsamling,
hvor 153
forældre fra Harlev havde
skrevet under på ønsket.
Andre politikere har også
øje tor denne problemstilling,
og vil bl.a. besøge Harlev og
tale med repræsentanter for
arbejdsgruppen

Der har gennem flere år
været et problem, når de
slørre børn ikke længere kan
gå i skolef ritidsordningen,

har mistet interessen eller
ikke har behovet for et pas-
ningstilbud.
Dette problem skærpes
gennem de kommende år,
da vi har fået mange nye
medborgere i området med
børn under og i den skole-
søgende alder.
Området har været for-
skånet for mange af de pro-
blemer, der er set i andre
områder af Århus f.eks.
mobning, butikstyverier,
trusler m.v.
Men det er naivt at forestille
sig, at denne tilstand kan
forlsætte uden en fælles og
målrettet indsats, herunder
at der etableres relevante
tilbud.
Aldersgruppen af de 10-14
årige er karakteriseret ved
stort engagement og højt
aktivitetsniveau, der helst
skal udfolde sig i positive og
trygge rammer.

Forslaget om et klubtilbud
er dog ofte mistolket som et
ønske om pasning, og
måske afvist med begrun-
delse i at der varler ledige
pladser i fritidshjemmet.

Det er dedor vigtigt at
understrege at ønsket går
på en f ritidsklub/byggelege-
plads målrettet de større
børn og unge, der er vokset
fra et egentligt pasningstil-
bud, dvs. et fritidstilbud der
kan bruges som et alterna-
tiv efter behov
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lnteresserede forældre f .eks.
med børn i 3. klasse, der kan
se frem til problemerne efter
sommerferien kan henvende
sig til mig på tlt. 8694 2437.
Vi hører gerne fra forældre
med interesse i at deltage
aktivt i arbejdsgruppen,
også gerne hvis det bare er
en gang imellem.

Rita Biering, lnitiativgruppen
for fritidsklub i Harlev.

En fritidsklub i
Harlev?

Rita Biering kontaktede i

foråret 2000 Harlev Fælles-
råd. Som repræsentant for
lnitiativgruppen for en fri-
tidsklub i Harlev var hun
interesseret i at høre, om
Fællesrådet på nogen måde
kunne hjælpe lnitiativgrup-
pen med at nå deres må|,
nemlig at få lavet en fritids-
klub til de 10-14 årige.

Da Fællesrådets Børn- og
Ungeudvalg i forvejen havde
fokus på netop den alders-
gruppe, sagde vi ja tak til et
møde med Rita Biering, dels
for at blive orienteret i

sagen, dels for at finde ud
af, på hvilken måde Fælles-
rådet kan være behjælpelig.
Efter dette møde har Fælles-
rådets forretningsudvalg
diskuteret, hvilke konkrete
initiativer Fællesrådet kan
igangsætte for at få ønsket
om en fritidsklub debatteret
og evt. realiseret. Da Fælles-
rådet skal være talerør lor
lokalområdets og medlems-
foreningernes interesser,
havde udvalget et behov for
at undersøge, hvilke holdnin-
ger både forældre, institutio-
ner og foreninger havde til
sagen.

Der blev talt om at lave en
høring, hvor man kunne
diskutere aldersgruppens

behov og fritidsønsker,
og muligheden for at lave en
behovsundersøgelse er også
blevet undersøgt.

Konkrete tiltag er dog blevet
udsat, til lnitiativgruppen har
haft besøg af Udvalget for
Skoler og Kultur. Udvalget
tor børn og unge i Harlev
Fællesråd har bedt om at
deltage i dette møde, for
bedre at kunne orientere sig
om sagens økonomiske,
politiske og praktiske aspek-
ter, og for bedre at kunne
vurdere Fællesrådets ind-
satsområde i sagen.

lndtil da kan vi kun opfordre
forældre lil børn, som lige nu
eller om et par år står og
mangler en fritidsklubplads til
deres børn, om at kontakte
os, så vi kan få gang i en
dialog om børnenes ønsker
og behov. Da aldersgruppen
10-14 årige som sagt er et
indsatsområde for Fællesrå-
det, er andre forslag og
ønsker til aktiviteter også
velkomne, både fra børn og
voksne.

Kontakt Mariane Siem,
tlf. 8694 2718 eller
Dofte Vind på biblioteket,
|1.8694 1202.

Mariane Siem, formand for
Børn- og Ungeudvalget.
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Efterår er jagttid

Efterår er jagttid

Nu er efteråret gået ind, og
vi har afviklet de to af årets
fællesjagter

Harlev Jagtforening er star-
tet sidst i tyverne, og med-
lemmerne har drevet jagt i

Lillering Skov og Tåstrup
Mose lige siden.

Foreningen har ca. 1 00
medlemmer. I en fællesjagl
kan kun deltage 25 jægere,
og der er således konstant
25 jægere på venteliste.

Nyt klubhus blev bygget for 3
år siden. Det har givet et rig-
tigt godt sammenhold i fore-
ningen. Om sommeren er
der flugtskydning på banen
ved klubhuset. Skydningen
starter i april og slutter i

august Skydningen foregår
hver torsdag aften fra kl
18:30 til kl. 21:00. I løbet af
sæsonen afvikles to præmie-
skydninger.

Foreningen lægger megen
vægt på, at jægerne har nog-
le veltrænede hunde. Derfor
har foreningen nu i en del år
haft hundetræning på pro-
grammet.

Om vinteren mødes en del
af medlemmerne til jagt-
hornsblæsning Dette for-
egår også i vores nye klub-
hus
Vinteren kan være en hård
tid for vildtet, hvodor fore-
ningen bruger tid og kræfter
på at fodre både i skoven
og r mosen.

Som det fremgår af oven-
stående er Harlev Jagtfore-
ning en meget aktiv for-
ening med mange tilbud til
medlemmerne.

Bent Nielsen, formand
Harlev Jagtforening

i"
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T"ilbud fra Grønne Guider i
Arhus Vest.

Grønne Guider er lokale mil-
jøvejledere. I Danmark er
der i dag.ca. 100 grønne gui-
der og i Arhus kommune er
der 7. Grøn Guide ordningen
er blevet revideret i Århus
Kommune, så de 7 grØnne
guider, der støttes med hver
30"/" a'f deres løn fra kom-
munen og7O"k fra Den
Grønne fond under Miljøsty-
relsen i dag er kommunalt
dækkende.
Derer2isyd,2inord,2i
vest og en i Århus midt
indenfor Ringgaderne
Det medfører, at området i

Harlev betjenes af de to
grønne guider i Århus Vest,
Marianne Vasard Nielsen og
Vagn Eriksen. Marianne har
været grØn guide i Trige-
Ølsted og Vagn i Gellerup,
og disse 2 projekter fortsæt-
ter under Århus Vest ordnin-
gen.

Vision: Genbrugsplads
i Harlev

Det er med udgangspunkt i

de to gamle projekter og de
grønne guiders samarbejde
med Århus kommunale vær-
kers affaldskontor i de for-
løbne 2 år at ideen om at
etablere en eller flere gen-
brugspladser i Harlev -

området er opstået.
Typisk vil det være boligfore-
ninger, gru ndejerf oren inger

Nærgenbrugsstation
i Harlev

eller andelsforeninger, der
kan blive enige om at etable-
re sorleringsordninger lokalt.
Arhus Kommune har åbnet
op for ideer til etablering af
genbrugspladser lokalt under
forudsætning af, at de holdes
af lokale kræfter.
Man kan rekvirere hæftet:
Genbrugspladser, Etablering
af genbrugspladser i boligfor-
eninger og andre størrebe-
byggelser i Århus Kommune
"Sort6r affaldet og gi'miljøet
en hånd" hos Århus Kommu-
nale Værker
De grønne guider i Århus
Vest vil gerne indgå i samar-
bejde med lokale kræfter i

Harlev Fællesråd om etable-
ring af ordninger i området,
som kan gøre det nemmere
at softerer affald og komme
af med det.
Vi mener, det er vigtigt at
lokale ordninger tilskynder
borgerne til genbrug

Ture og foredrag

Vi vil også gerne arbejde
med fælleskompostering i

boligforeninger og udbygget
hjemmekompostering i par-
celhuskvarterer.
Vi kan f.eks. holde informati-
onsforedrag - arrangere ture
til biogas anlægget eller
affaldsforbrændingen, og når
det starter, til det nye optiske
sorteringsanlæ9.
Dette vil give borgerne ind-
sigt i affaldsmængder og
arbejdsgange i kommunens
affaldsplan.
Der kan også arrangeres
ture til områder i Århus hvor
der sorteres lokalt, f.eks.
Håndværkerparken i Holme,
Langkærparken eller Geller-
up.
Se endvidere Århus kommu-
nale værkers hjemmeside
http://www aakv dk/Affald;
debatoplæg og forslag til ny
affaldsplan.
Der var møde på Rådhuset
6 november og frist for kom-
mentarer til planen 10.
december.
Vi har netop udsendt "Tilbud
fra Grønne Guider i Århus"
et hæfte med kurser, fore-
drag, miljø i praksis, udflug-
ter og andre aktiviteter, som
vi håber I har modtaget i

Fællesrådet.

Flere eksemplarer kan rekvi-
reres hos Vagn: 86 25 77 44
eller Marianne 22 19 54 20

11
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Foclboldaldelingen i Hatlev ldræts KhLb

F.rik Teilmann
IIøjbygårtl

1990 - Framlev Kirke 1995 - Hallev Mølle

1991 - Gan'rmal Harlev Kirke 1996 - Kirkehuset i Friitnlev

1992 - Garornel Harlel Ptæstegaar-d 1991 - Tarskot' Nløllehus

I 993 - Næshoi 199E * SkibbY Enggård

1994 - Framlev by 1999 - Tåstrr-rpgår'den

De r,nlgte rtotiver er alle kirter og ejenclomme ned kullulel og

bevaringsr,ærdr g vær di fo:: eftertiden

De gamLe jLrlemierker kan i begrænset omfang købes ved at konLakte

jr.rlemærkesælgerne elier Henning Jeppesen på telelon 86 94 13 6l-

Med dette billede af en mangeårig juletradition fra Harlev - Framlev
ønsker Fællesrådet alle medlemmer og læsere af Paraplyen en glædelig

jul og et godt nytår.
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