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Orientering fra
Fællesrådet
Kommunalplan 2001

Magistratens 2. afdeling har
udsendt kommunens nye
plan "Kommuneplan 2001" til
offentlig debat. Planen er
lagt frem til offentlig debat fra
den 17. januar 2001 til den
28. mads 200'1.

I denne periode afholdes en
lang række møder og det er
muligt for alle borgere i Århus
Kommune at deltage i debat-
ten.

Planen er delt op i to perio-
der. Første periode går fra
dette år og 12 år frem og
anden periode går fra 12 til
24 år ud i fremtiden. Sidst-
nævnte periode kaldes per-
spektivperioden. Denne
opdeling har primæft noget at
gøre med, hvor konkrete pla-
nerne er. I første periode vil
alle planer skulle afsluttes
med en lokalplan. Anden
periode er karakteriseret ved
løse og ukonkrete planer,
som er genstand for overord-
nede politiske drøftelser.
Fællesrådet har været til et
par møder på rådhuset om
emnet, og kommunens eks-
perter på områder som bolig-
planlægning og trafikplanlæg-
ning har gennemgået planer-
ne grundigt.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Fællesrådene i Arhus blev
opfordret til at informere
lokalområderne ved informa-
tion og høring for at få bor-
gerne til at tage stilling til de
konkrete planer i hver enkelt
område.

I vort område foreligger der
temmelig omfattende planer,
som vil berøre mange borge-
re. Derfor gennemgås her i

korthed nogle af planerne.
Fællesrådet af holder desu-
den en informationsaften
den 8. mads med deltagelse
af kommunens ekspefter på
områderne trafik og bolig.

Stort erhvervsområde.
I området nord for Silkeborg-
vej mellem Stillingvej og
Frøkærvej, mod nord
grænsende op til Hørslevbol,
planlægges et stort indu-
striområde med mulighed for
nogle af de "tunge" industri-
kategorier.

Sammen med et lidt større
område ved Årslev og et
mindre område ved Hassela-
ger udgør disse tre områder
hovedpaften af de nye area-
ler, som Kommunen ønsker
udlagt til industri.

Området vil blive gennem-
skåret af Århus - Herning
motorvejen, som foruentes
færdig på dette sted omkring
år 2003. Det er Fællesrå-
dets opfattelse, at når først
motorvejen er taget i brug,
vil et muligt tilstødende indu-
striområde hudigt blive taget
i brug.

Mindre erhvervsområde
Syd for Silkeborgvej plan-
lægges et mindre areal i

vestlig forlængelse af det
nuværende industriområde,
hvor Halmværket befinder
srg.

Nyt boligområde
I sydlig forlængelse af
nuværende boligudstykning
fra Kettinggård (omfattet af
eksisterende lokalplan LP
23) er det planen at etablere
et nyt boligområde med "lav
bolig". Området breder sig
syd om Højlundvej kvarteret
og grænser op til Tåstrupvej.

I forbindelse med disse to
udstykninger vil nogle nye
planer for vej- og stiforbin-
delse blive aktuelle. lfølge
planerne skal etableres en
ny fordelingsvej, men derud-
over er Fællesrådet ikke
informeret konkret om disse
planer. Det kunne være
ønskeligt at kende planerne
for de tilstødende stiforbin-
delser. I forbindelse med
den generelle information fra
magistratens 2. afdeling vil
dette forhold helt naturligt bli-
ve afdækket.

fottsættes på næste side ..........



I planerne er der udlagt et
meget stort område øst for
Stillingvej til mulig byvækst.
Området er udlagt som et
perspektivareal, hvilket som
nævnt betyder, at der først
vil komme konkrete lokal-
planer fra om 12 år.

På et tidligere møde om
byvækst i Harlev Framlev
området blev dette emne
også drøftet, og der var del-
te meninger om det ønskeli-
ge i at vokse på den anden
side af Stillingvej. Denne
offentlighedsfase er en glim-
rende mulighed for at argu-
mentere forlimod disse pla-
ner.

Århus Portalen
Som det måske vil være
nogle bekendt er der etable-
ret et firma i Viby, som
udbyder by-poftaler. Viby's
byportal blev åbnet af borg-
mester Flemming Knudsen
under megen omtale og fes-
tivitas.

En byportal er en hjemmesi-
de, som organiserer og
samler en mængde oplys-
ninger om en bys eller
bydels foreninger, institutio-
ner og virksomheder. Et
knudepunkt for informatio-
ner om byen i bred forstand.
Fællesrådet har fået tilbud
om at deltage i en sådan
portal og deltage som for-
midler og organisator af en
mulig etablering.

ldeen er at hver forening,
institution eller virksomhed
får en gratis hjemmeside af
en vis størrelse stillet til
rådighed. Udover en
bestemt volumen betales
ekstra, ligsom eventuel rekla-
mering også koster ekstra.

Til gengæld stiller firmaet
avanceret søgeteknik og
hurtige seryere til rådighed
for mulige interesserede,
ligesom firmaet stiller eksper-
tise til rådighed i forbindelse
med design og udlormning af
en hjemmeside.

I første omgang er det Fæl-
lesrådets hensigt med denne
aftikel at informere om disse
muligheder. Senere vil vi
arrangere en online demon-
stration af portalen med
hjælp fra firmaets konsulent.
lnvitation til en sådan demon-
stration vil blive udsendt sna-
rest. Skulle der imidlefiid
være spørgsmål allerede nu
kan du ringe til Ejgil Rahbek
86941 766.

Århus Kommunes Affalds-
plan perioden 2001 - 2012
I forbindelse med Kommu-
nens nye Affaldsplan 2001 -
2012 har Fællesrådet drøftet
forslagene og har afleveret
følgende svar til Århus Kom-
munale Værker:

Vedr. offentlig høring om for-
slag til ny affaldsplan for peri-
oden 2001-2012
lforlængelse af Harlev Fæl-
lesråds deltagelse i den
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offentlige hørlng den 6.
november på Rådhuset, og
eftedølgende drøftelse i

Fællesrådets forretni ngsud-
valg, skal vi herved give
udtryk for nogle af vore
synspunkter.

Generelt er der tilfredshed
med, at Århus Kommunale
Værker har fremlagt en plan
med så mange forslag og
dækkende så lang en peri-
ode.

Hjemmekompostering
Ordningen fungerer med til-
fredshed og de husstande,
som har ordningen er til-
freds. Det er vores opfattel-
se at man udmærket kan
"opdrage" forbrugerne til at
softere affald, også i større
udstrækning. Vi mener, at
man godt kan udvide ord-
ningen, samt at manbør
iværksætte en større infor-
mationskampagne for at
gøre forbrugerne opmærk-
somme på ordningen. Heri
ligger der efter vores
mening et problem. lkke til-
strækkelig mange forbruge-
re er klar over, at ordningen
findes.
Vi foreslår, at man iværk-
sætter en ny kampagne
med tilbuddet på kr. 125,-
for en kompostbeholder.
Se afsnittet om information.

lnformation
Vi lægger meget vægt på at
der informeres om alle akti-
viteter Ira Århus

foftsættes på næste side . .....
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Kommunale Værker. Hånd-
bog og hjemmeside er et for-
nuftigt valg. De kan dog ikke
stå alene, men må følges op
med indslag på lokal TV, hvor
man får mulighed for at rekla-
mere for nye tiltag og samti-
dig får lejlighed til at gøre
opmærksom på håndbogen
eller andet materiale.

Man kunne prøve med et ind-
slag om kompostbeholderen.

Brugerbetaling
Det er vores opfattelse, at
brugerbetaling er udmærket
til en vis grænse. Brugerbe-
taling skal dog administreres
med varsomhed, idet for høj
brugerbetaling for haveaffald
f.eks. meget hurligt vil få for-
brugerne til at smide affaldet
andre steder. I skoven f.eks
eller i og omkring affaldspo-
ser på offentlige parkerings-
pladser m.v.

Brugerbetaling er relevant i

forbindelse med bortskaffelse
af usædvanlig eller farlig
affald. Brugerbetaling for
haveaffald er nok ikke rele-
vant. lsær da haveaffaldet jo
vender tilbage til genbrugs-
stationen og sælges som
komposteret havemuld.

TaksVS e rv i ce d iff e re nt i e ri n g

Vægtbaserede systemer er
måske nok en god ide.

Genbrugsstationer

Åbningstiderne er udmærke-
de.

Om Brugerbetaling: En dårlig
ide. Hvis endelig brugerbeta-
ling: Så kontant

Beliggenhed: Harlev Framlev
området ligger i yderkanten
af Århus Kommune. Vores
nærmeste genbrugsstation
ligger nogle få kilometer her-
fra i Skovby. Det er ikke til-
ladt for indbyggere i Århus
Kommune at bruge denne
plads. Det ville ellers være
nærliggende.

Vi skal køre til Hasselager
pladsen, som er den nærme-
ste. Gennem De Grønne
Guider har vi forsøgt at rette
henvendelse til Galten Kom-
mune for at lave en aftale,
men det var negativt.

Vi må således konstatere, at
vi har et behov for en gen-
brugsstation, som ligger tæt-
tere på. Vi får en del hen-
vendelser fra indbyggere i

området, som spørger om
det ikke er muligt at få en
mindre genbrugsstation i

området. Vi vil gerne benyt-
te lejligheden til at bringe
dette ønske videre.

Trafiksanering af Gl. Stilling-
VCJ

For indeværende år er der
afsat kr. 500.000 til trafiksa-
nering af Gl. Stillingvej.

En total sanering har længe
været på Fællesrådets
ønskeliste, idet vi mener, at
vejen både er farlig og utids-
svarende som byvej.

Dagligt befærdes vejen af
børn og unge på deres vej til
skole og sportsaktiviteter.
Samtidig tjener vejen som en
gennemkørselsvej til de øvri-
ge områder af Harlev Fram-
lev. Hastigheden er ofte høj,
også for høj, når man
betænker, at vejen befærdes
af både store og små.

De forskellige traf ikformer,
gående, cyklende og køren-
de, er adskilt med malede
striber, som i vejteknisk for-
stand må betragtes som en
nødløsning, der ikke giver
effektiv traf iksikkerhed.

Fællesrådet går naturligvis
ind i arbejdet med at få mest
mulig nytteværdi af de nu
bevilgede midler. I første
omgang er det hensigten at
etablere faddæmpende for-
anstaltninger mellem udkø rs-
len fra Lærkesvinget og
krydset ved Næshøjvej.
Hvilke fartdæmpende meto-
der, der bliver tale om, er
ikke fastlagt endnu. Det vil
blive fastlagt sammen med
kommunens Vejkontor. I

denne forbindelse skal det
naturligvis iagttages, at
strækningen er bus-
strækning.

fortsæiles på næste side. ..... ..
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FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Den trofaste læser af Århus-
aviser har gennem en del år
kunnet læse om, hvordan
fællesråd i en række af kom-
munens lokalområder har
været involveret i behandlin-
gen af sager af betydning for
det enkelte område. Der kan
være tale om udbygningspla-
ner i Tilst, byfornyelser på
Frederiksbjerg eller omlæg-
ning af veje i Solbjerg. Fæl-
lesrådet har været lokalområ-
dets talerør over for de kom-
munale myndigheder.
Fra den spæde begyndelse
med få fællesråd i Århus
kommune er der nu etableret
fællesråd i de fleste lokalom-
råder. En udvikling som har
været ønsket og støttet aJ

Arhus Byråd.
I Harlevområdet etableredes
fællesrådet i 1991 for at få et
samarbejde mellem forenin-
ger og institutioner i området
og for gennem dette samar-
bejde med vægt at kunne tale
områdets sag over for kom-
munale myndigheder. På det-
te tidspunkt havde vi i Harlev
erfaret, at byrådet ønskede at
samarbejde med repræsen-
tanter for lokalområdet, som
kunne siges at repræsentere
området. Harlev Fællesråd
skulle helst bestå af så man-
ge af områdets foreninger og
institutioner som muligt, for at
få det bredeste samarbejde
og for at kunne repræsentere
området bedst muligt.

lsær blev det vægtet højt at
få repræsentation fra de min-
dre byområder rundt om
Harlev.
På Lokalcenter Næshøj invi-
terede initiativgruppen til
møder om etablering af Har-
lev Fællesråd. Først og frem-
mest var det vigtigt at få til-
kendegivelser om interessen
for at indgå i et fællesråd, og
dernæst at få drøftet spØrgs-
mål af betydning for udarbej-
delse af vedtægter for et fæl-
lesråd. Fødselshjælper i

denne indledende fase var
formanden for Solbjerg Fæl-
lesråd, som også på det tids-
punkt var et velfungerende
fællesråd med stor lokal
opbakning. Formanden for-
talte om, hvorfor og hvordan
man for år tilbage havde
etableret et fællesråd i Sol-
bjerg og om de erfaringer,
man havde gjorl, herunder
om betydningen af det blad
Solbjerg Fællesråd udgiver.
Erfaringerne og de gode råd
fra Solbjerg indgik nu i vores
egen drøftelse om fællesråd,
hvor spørgsmålet ikke læn-
gere var, om vi skulle etable-
re et fællesråd, men om
hvordan det skulle ske. For
Harlev ldrætsforening og for
andre var det vigtigt at få
bekræftet, at fællesrådet ikke
skulle "blande sig" i forenin-
gens relationer til myndighe-
derne. Foreningslivet kunne
fortsætte som hidtil.

Opgaven for fællerådet ville
være at støtte evt. forenings-
initiativer af betydning for en
større kreds af beboere end
foreningsmedlemmerne.
Også spørgsmålet om udgi-
velse af et blad blev drøftet,
da fællesrådet ved udgivel-
sen af et blad kunne komme
til at konkurrere med med-
lemsforeningerne om annon-
cekroner. lnitiativgruppen
kunne berolige foreningerne,
da man ikke havde til hen-
sigt at tage initiativer, som
kunne svække medlemsfore-
ningernes økonomi. Der var
et ønske om med tiden at
kunne udgive et blad, men
udgivelsen skulle ikke base-
res på økonomi fra annon-
cer.
Efter gode og konstruktive
drøftelser fik man udarbejdet
et forslag til vedtægter for
Harlev Fællesråd, som ende-
lig blev dannet i marts
måned 1991 med følgende
sammensætning af forret-
ningsudvalget:

Frits Thomsen,
Grundejerforeningen

Harlev Vest
Lene Krath, Harlev

ldræts Klub
Thorkild Rasmussen,

Tåstrup Borgerf orening
Jannie Arndt, lnstitutionerne-

Gunnar Madsen,
Brugerrådet

Per Kejlberg, Harlev-Framlev
Grundejeforening

Bent Nielsen, Harlev
Jagtforening

foftsættes på næste side ....

Harlev Fællesråd - 1-0 år.
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Som suppleanter:

Anton Nielsen,
Socialdemokratiet

Arne Christensen, Andelsbo-
ligforeningen Bøgeparken

Kai lversen, Harlev
Menighedsråd

Harlev Fællesråd har nu fun-
geret i 10 år og kan på en
række områder fremvise
gode resultater af sit arbejde.
Mest iøjnefaldende er vel nok
fællesrådets indsats i forbin-
delse med anlægget af
motorvejen mod Silkeborg,
hvor samarbejdet i fællesrå-
det var afgørende for lokal-
områdets ret store indflydelse
på udformningen af vejnettet
Desværre blev alle velbe-
grundede ønsker ikke opfyldt,
f.eks. blev skolevejen fra
Framlev ikke sikret tilstrække-
ligt. Men det er også et resul-
tat af fællesrådets arbejde, at
lokalplanen for området ved
Rødlundparken blev ændret,
så de nye ældreboliger kunne
bygges på den hjørnegrund,
som oprindeligt var reserveret
til daginstitutionen, som blev
bygget ved Rødlundvej

I anledningen af
10 års Jubilæet

holder Fællesrådet
Reception

den 20 marts
kt. 16-18

på Lokalcenter
Næshøj

Alle er velkommen!

Andre eksempler på resulta-
tet af fællesrådets arbejde
kunne med lige så stor ret
nævnes
Gennem de 10 års arbejde
har en række personer stillet
deres arbejdskraft til rådig-
hed for den fælles sag at
søge størst mulig indflydelse
på udviklingen af det lokal-
område, som vi har valgt at
leve i Der er god grund til
ved denne lejlighed at takke
for deres arbeldsindsats og til
at udtrykke håbet om, at Har-
lev Fællesråd i de kommende
år vil få styrke til at sætte et
kraftigt "fingeraftryk" på

udviklingen af vores lokalom-
råde. Styrken næres nedefra.
Det er dig og mig, der skal
søge indflydelse på udviklin-
gen og tage et medansvar.
Hvilke ønsker har du for
udviklingen af Harlevområ-
det?

Frits Thomsen

Harlev Fællesråd
på lnternettet!

Find os på
http :i/hj e m. get2n et. d k/h ar-

lev-fr/

Hvis foreningen har
en hjemmeside eller

e-mail adresse,
så send dem til os på
harlev.fr@ get2net.dk

Så opretter vi links til dem
på Fællesrådets

hjemmeside.

HARLEV IDRÆTS
KLUB

Harlev ldræts Klub, i daglig
tale HlK, er sammensat af
flere idrætsgrene:
svømning, gymnastik, ten-
nis, badminton, håndbold og
fodbold. Hver afdeling har
deres egen bestyrelse. For-
mændene fra de enkelte
afdelinger, kasserer, sekre-
tær samt hovedformand
danner HIK's betyrelse. Vi
skal ikke konkurrere med
hinanden, men give borger-
ne mulighed for at få den
motion den enkelte ønsker
Et godt samarbejde afdelin-
gerne imellem kendetegner
også et velfungerende
spoftsmiljø i Harlev.

Svømning.
Nye tiltag indenfor svømnin-
gen kommer der ikke i år
2001, de nye rammer med
sine 25 år på bagen sætter
sine begrænsninger. Der er
dog fuld knald på de for-
skellige børnehold, også
motionisterne ser vi mange
af, og intet af dette ser ud til
at ændre sig. Dog kunne vi
ønske os lidt større belæg-
ning på vore familiehold,
her er der mulighed for at
famillen sammen får sig et
tiltrængt frikvarter, hvor alle
kan være med på lige vilkår,
og et evt . saunabesøg
bagefter er da heller ikke til
at kimse af.

fotlsættes på næste side
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Gymnastik
I gymnastik vil vi forsøge at
sammensætte et program der
tilgodeser alle, der måtte
have interesse og lyst til at
bruge deres krop, og samti-
dig at udvikle det sociale ele-
ment Alle kan deltage uanset
alder og funktions niveau.
Vi forsøger til stadighed at
dygtiggøre vore instruktø rer,
og opfordrer nye til at være
med til at gøre gymnastikaf-
delingen til et rart sted at
komme.
Der bliver hele tiden forsøgt
på at følge tidens trends
indenfor gymnastik, bevægel-
se og motion.

Tennis
Vores sæson er jo meget
afhængig af vejret, så derfor
håber vi på godt vejr.
Vi forventer at sæson nr. 15
bliver fyldt med aktiviteter.
både gamle og nye.
I januar havde vi besøg af
Dansk Tennis Forbunds bred-
dekonsulent, for på den
måde at medvirke til at inspi-
rere bestyrelse og udvalg til
nye tiltag.
Hvad det endelige resultat
bliver kan læses i vort hus-
standsomdelte klubblad, som
omdeles i påsken.
Vi forventer at kunne fasthol-
de nuværende medlemmer,
men også at tiltrække nye
ved hjælp af de nye tiltag og
id6er

Badminton
Efter 3 år med nedgang i

antallet at børn, er kursen nu
vendt. Arbejdet går på
at danne en gruppe af ung-
domsspillere, så afdelingen
igen kan deltage i

klubturneringer.
Her bliver det en blød
opstaft, således at børnene
opnår gode oplevelser og
ingen "øretæver".
Vi bestræber os på sam-
værets glæde, fremfor den
konkurrencemæssige
stræben.
Sammen med håndbold dri-
ver vi kantinen, som også er
en væsentlig del af sammen-
holdet og det sociale. Her
kan forældre være medvir-
kende til udbredelsen af en
samlende ånd i HlK, ved bl.
a at give en håndsrækning til
pasning af denne.

Håndbold
Håndbold starter den nye
sæson op første uge i

august, hvor vi på nuværen-
de har trænere såvel som
holdledere lagt fast til næste
sæson. Vi forventer os
meget af den nye sæson,
idet vi har taget initiativ til
nye tiltag i håndboldafdelin-
gen

Fodbold
Det kommende år står i

udviklingens tegn.
På nuværende er de sidste
brikker ved at falde på plads
angående klubhusudvidelse.

Allerede nu 5 år efter vi byg-
gede vores klubhus mangler
vi plads. Der vil blive bygget
godt 80 m2 til. Således får vi
et større mødelokale, køkke-
net bliver udvidet, vi får et
ekstra toilet, et kontor og et
lager. I lighed med for 5 år
siden bliver arbejdet udfør1
primæft af medlemmer og
frivillige, Det forventes at
udvidelsen staner i april/maj
og forventes sluttet i det tidli-
ge efterår. Det er ikke kun de
aktive medlemmer som
nyder godt af bedre vilkår,
trænerne bliver også
betænkt. Boldrummet har
længe traengt til at blive
renoveret. Alt er revet ned
og der er nu kommet dejlige
rummelige skabe op til alle
hold.
Et så storl projekt indenfor
ganske kort tid, lader sig kun
gøre tordi f odboldafdelingen
har SENIORGRUPPEN.
En gruppe af alderstegne
herrer. Helt nøjagtigt 15 stk.
som stiller edaring og
arbejdskraft til rådighed for
afdelingen.
De klarer rigtig mange opga-
ver for forboldafdelingen i

løbet af et år.
I ovenstående sager har
gruppen bl.a stået for
ansøgninger hos rette
instanser, skaffet materialer
samt stillet sig til rådighed en
hel lørdag.
SENIORGRUPPEN
lægger meget vægt på det
sociale aspekt. De holder

fotlsættes på næste side
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og da vi har 10.000 vare-
numre, ja så mangler vi hele
tiden over 100 varer. Men
det betyder i mange situatio-
ner intet. Hvis vi for eksem-
pel mangler en bestemt fla-
ske vin, ja så tager de fleste
blot en anden. Men vigtige
varer, som f. eks. mælk, æ9,
brød må ikke være udsolgte,
og er det heller ikke.

Vi håber folk holder humøret
oppe (Super Best's slogan
er " Vi samler på glade kun-
der". red.) ved at holde
lavere priser og nogle gode
varer og gode tilbud. Og så
har vi et personale som folk
kender, og som kan give en
vis service, selv i disse
discounttider. Det er jo ikke
service discountbutikkerne
yder særlig meget af.

Vi har på nuværende tids-
punkt ingen planer om vare-
bestilling via internettet. De
butikker der arbejder med
dette, har heller ikke særlig
stor succes, da omkostnin-
gerne er for store.

Mine forventninger til Brugs-
en Super Best er, at vi kan
tilfredsstille den brede
befolkning i Harlev med ind-
køb af dagligvarer. lmellem
50 - 60 "Å aI de dagligvarer
der forbruges i Harlev, bliver
købt hos os.

Selvom det er et pænt tal, i

forhold til butikker vi kan
sammenligne os med, så
håber jeg at vi kan hæve det
lidt, bl.a. fordi vi nu har nogle

priser der er på niveau med
discountbutikkernes. Desu-
den forventer vi en lidt større
omsætning fra omegnen
d.v.s. fra folk som bor mere
end 5 kilometer fra butikken.

Endelig håber jeg vi kan få et
overskud, så vi også i fremti-
den kan investere i butikken,
så vi har en topmoderne
Brugs i Harlev."

Uddeler
Karsten Sohne Jensen

Som man kan se viser Para-
plyens "ultra-mini-mini pris
check" faktisk, at ihveftfald
Solgryn er blevet billigere
(før i Super Brugsen 10,95,
nu i SuperBest 9,80).

Nyt fra
Harlev Bibliotek

Sangskjulere på
biblioteket.
Sammen med bibliotekerne i

Beder-Malling, Hasselager og
Solbjerg planlægger vi på Har-
lev Bibliotek at lave en udstil-
ling med sangskjulere. Har du
dedor en flot eller sjov
sangskjuler fra dit bryllup, din
runde fødselsdag, en konfirma-
tion, barnedåb eller anden
mærkedag - gammel eller nye-
re - er vi meget interesserede i

at låne den til udstillingen. Vi
har allerede starten til en
udstilling; men vi vil meget ger-
ne låne flere. - Udstillingen vil
kunne ses på Harlev Bibliotek i

hele april måned.

Pinkoder og e-mail.
Har du adgang til lnternettet, er
der mulighed for at "besøge"
biblioteket efter lukketid.
På adressen www.aakb.dk kan
man søge iÅrhus Kommunes
Bibliotekers fælles base. Har
du en pinkode på dit lånerkoft,
kan du selv bestille/reservere
materialer, se hvad du har lånt,
forny, se hvad du skylder eller
slette reserveringer. Pinkoden
fås på biblioteket. Medbring
lånerkort og legitimation.
Som noget næsten nyt er det
nu også muligt at få besked pr.

e-mail, når det, du har bestilt,
kan afhentes på biblioteket.
Det går huftigt, og det er gratis.
Du kan selv tilmelde dig med
email-adresse og lånerkoft-
nummer på adressen
www.aakb.dk/email.htm.

Dorte Vind

Før: 10.95

Nu: 9.80
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mØde den første torsdag i

hver måned. I den forgang-
ne vinter har de desuden
været på flere virksomheds-
besøg, de har bowlet samt
holdt nytårskur og meget
mere.
De forstår at hygge sig for
en rigtig god gernings skyld.
De foftjener en stor tak.

Ellers glæder vi os lige nu til
opstarten på sæsonen.
Seniorerne stader lørdag 3.

februar. Herefter følger
resten af holdene.

HJEMMESIDE
HIK har udarbejdet en hjem-
meside, som endnu er
under opbygning, adressen
er www.harlev-ik.dk.
Når hjemmesiden er fær-
dig, vil man kunne se
bestyrelsesmedlemmerne
for hver afdeling samt kon-
taktpersoner. Endvidere
kampdatoer, kampreferater,
kampresultater, samt nye til-
tag og meddelelser fra
afdelingerne.

Niels Momme
hovedformand

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
møderelerater er

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Vi har pr. 1. januar nedsat
en lang række priser, hvilket
har betydet, at vi har fået
flere kunder.
Harlev Brugsforening har
ikke udbetalt dividende i

mange år, men vi har haft
bonus på bl.a mælkepro-
dukter. Det er slut nu, men
priserne er nedsat. Admini-
strationen var for dyr.

Alle vores medlemmer mod-
tager her i foråret eller som-
meren et nyt medlemskorl,
og så vil vi begynde at lave
lokale medlemstilbud ioen.
Vi har stadig et økologisk
sortiment, men Super
Brugsen var gode til økolo-
gi. Desvaerre har vi svært
ved at sælge mange af
varerne, og der varler slørre
svind på økologi. Det øko-
logiske sortiment vi har i

dag. er nok det der er basis
for at sælge i dag i Harlev.
Men vi er meget opmærk-
somme på økologi.
Vi gør alt hvad der er
muligt, for ikke at have en
situation med en udsolgt
vare, og dermed en tom hyl-
de. Men da vi alle er men-
nesker, så sker der fejl, og
vores leverandør er heller
ikke fejlfri. Vores målsæt-
ning er 98,5"k varer på
hylderne,

fortsættes på næste side..

rugse§i før § efter

1. januar i år blev Super
Brugsen til Brugsen Super-
Best. Hvodor nu det ? Og
hvad kommer det til at bety-
de for mig som forbruger?
Får vi flere, bedre, eller billi-
gere varer ? Og hvad med
det økologiske, som Brugsen
var foran med ? Nogle af dis-
se spørgsmål lader sig sik-
kert besvare ved et besøg i

butikken, men hvad siger
uddeler Karsten Sohne
Jensen selv ?

"Baggrunden for at en enig
bestyrelse og uddeler beslut-
tede at skifte fra Super
Brugsen til Super Best var, at
vi var stærkt utilfredse med
de store omkostninger der
var forbundet med medlems-
skabet i FDB. Vi kan spare
over 1 mio. kroner - penge
som vi hellere vil bruge lokalt
på nedsættelser af priserne
og sponsorering i lokalsam-
fundet. Personligt vil jeg hel-
lere bruge 25.000,- kroner på
sponsorering i lokalsamfun-
det, end bruge dem på herre-
landsholdet i håndbold. Det
er det Super Brugsen gør i

dag.

Vi har samme antal varenum-
re som tør. Cirka 10 000 for-
skellige varer står der på hyl-
derne.
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LOPPEiNARKED
i Ltrppelnrset, Ttrldbrrdgadt

31. maj samt 7.,8. os 9. jurri 2001

Ttrrsdag + h'e dag kl. 1T - 10.
lnrdag tril. 10 - 15

Vi r+ig.:. alt rnellcm hinrmtl og iord. Hom og gcr etr g,-id

handel.

I"i rhdsunrler også rnobler. tøj, køkkenurej.
bcser. lunper. legetoi o. s.!-..

Hort sagt: tom pultrrkammeret ftrr grrdr

grmte sager. Alt af værdi har intrrrssr.

Har dtr ting. sorn rlu ikke længere bnrger, afheriler vi dmn

me d tatrurernlighed.

Stst det tril"illige ursdomsalbejdr i Hu'ler.l

Ring stralis orn loppc'r', der er klal til afhentning:

Prr: tlf. 869{ 160-1

Birgitu flt. 8694 2362

i'',,i,, l,

-" :llll:alll .

i' .,, ,l ',....' .1..,, ..

,l :...... ........... ......... ., :
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