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HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR ?

a AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men
husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen)
UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER !

a

Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen
a Vuggestuen Grønhøjvej
a Harlev Bibliotek
a Legestuen "Næssi"
Fritidshjemmet Himmelblå
a Den Iniegrerede Institution
Regnbuen
a Framlev Menighedsråd
a Harlev l\/enighedsråd
a Harlev - Framlev
Grundejerforening
a Venstre Vælgerforening
a Grundejedoreningen
Harlev Vest
a Tåstrup Borgedorening
a Lokalcenter NæshØj
Brugenådet
a Grundejefforeningen
Araliavej
a Lillering Forsamlingshus
a Andelsboligforeningen
Næshøj
l) Andelsboligtoreningen
Bøgeparken
Konservativ Vælgerlorening
l) Harlev ldræts Klub
a Harlev Basketball Klub
Harlev Frimeerke Klub
a Kunst & Kultur
Lokalcenter Næshøj
Socialdemokratiet
i) Harlev Jagtforening
a Ungdomsskolen Næshøj
o Dagplejen Harlev
a Tåstrup So- og Moselorening
O Rødlundparken
Børnehaven Næshøj
a Framlev Forsamlingshus
t) Niwi Trykcenter
a Antenneforeningen Harlev
it Framlev Borgerforening
tl Brugsen Super Best
il Sok-Foto & Co
<} KFUM Spejderne

a

KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper
gerne med dette, send os jeres mødekalender

SKRIV TIL PARAPLYEN !

a PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemer
Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc lormat

I

a

NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
oklobet 2001 - deadline: 1. september

a

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

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALqET
Ejgil Rahbek - formand llf 86941766
Svend Errk Andersen - næstformand tlf 86941835
l\,4ariane Siem - sekretær & suppl tlf A6942718
Palle Refsgaard - kasserer tl{ 86941 393
Jens Aage Weigelt tlf 86942032
Inger Christensen tl{ 86941918
Niels Momme tlf 86942900

i

i

BOLIG

TRAFIK OG MILJø

Ejgil Rahbek, formand
lnger Christensen
Palle Befsgaard

Svend Erih Andersen. lormind
Palle Refsgaard
Jens Aage Weigelt
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Mariane Siem, formand
Niels Momme

Jens Aage Weigelt. formaM
Niels lvlomme

INFO- OG BLAD
Ejgil Rahbek, formand
Morten Gade
Dorte Vind
Lene Krath
Claus Gregersen

FOBRETNINGSUDVALGS MøDER
23108-2001 04/10-2001
29111-2001

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Orienterirg fra
Fællesrådet
Ordinært repræsentantskabsmøde den
20. marts 2001
Forretningsudvalgets
årsberetning

og Viby elgelskaber i fole-

jen. Det var måske en
ide?
..tt.

På vort sidste rep.møde blev,,
det pålagt forretningsudvalget, at undersøge om
betegnes som panik før lukParaplyen kunne
bilketid. Fra 2003 bliver elmar- ligere. Vi har nu
gt
kedet helt frit også på det
forskellige muligheder, og
almindelige marked for husikke fundet noget tilbud, som
holdning. Dvs. at vi fra dette er billigere. Vi kan nok får, ,,,,"',
tidspunkt kan købe el hvor
den trykt billigere, hvis vi
som helst fra.
bruger papir i en dårligere
Men at Galten Elværk, som
loralitet eller spare,r på:, andire
er forbruger ejet, skulle kaste ting. Men vi har jo valgt den
sig ud i fusion med så storl
kvålitet, for at give den e! r
et selskab på så svagt et
grundlag, virkede som panik.
Samtidig var der overhovedet ingen debat i aviser eller
andre medier. Det drejer sig
trods alt om andre borgeres
ejendom, som bør behandles med respekt og omtanke.
lnformation og oplysning
kunne man da forvente Det
virkede som om man ville
skjule noget for forbrugerne.
Dedor gav vi TO vor støtte
og kontaktede nogle af de
valgte i vort område, for at
tilkendegive vores opfattelse.
Bestyrelsens forslag blev
også forkastet med stor
majoritet, 39 stemte imod og

:,

Galten Elværk
I november måned blev
Fællesrådet kontaktet a{
Torben Overgård, (TO) som
sidder i repræsentantskabet
for Galten Elværk. Som en
af de få medlemmer havde
han set med kritiske øjne på
bestyrelsens forslag og regnet videre på de økonomiske
forudsætninger i forbindelse
med bestyrelsens forslag til
en sammenlægning med det
nye elselskab i Århus, NRGI.
En sammenslutning af Århus
Kommunale elselskab, Arke
og en del selskaber på
Djursland.
Hans konklusion var, at

Galten Elværk på trods af en
stor egenkapital og på trods
af at være et veldrevet foretagende i øvrigt ville få meget
ringe indflydelse i den store
fusion.
Fællesrådet vurderede, at forslaget fra Galten Elværk
bestyrelse virkede noget
uigennemtænkt og nærmest
kunne

ii

15 for.

nu? Der er ingen
tvivl om, at på længere sigt
bliver Galten Elværk nødt til
at indlede samarbejde med
Hvad så

andre selskaber. Der findes
dog andre muligheder, som
bør undersøges grundigt.
F.eks har man jo et tæt samarbejde med Brabrand
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En bypoftal er en hjemmeside, som organiserer og
samler en mængde oplysninger om en bys eller
bydels foreninger, institutioner og virksomheder.
Et knudepunkt for informationer om byen i bred forstand.
Fællesrådet har fået tilbud
o.m at deltage i en sådan
poftal og deltage som formidler 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 reklamering også koster
ekstra.

Til gengæld stiller firmaet
avanceret søgeteknik og
hurtige servere til rådighed
for mulige interesserede,
ligesom firmaet stiller ekspertise til rådighed i forbindelse med design og
udformning af en hjemmeside.

Kommentarer til forretningsudvalgets berething'

Næste',ttiih -er Sqlg:,,691:,

Der var diskussion om Galten
Elværks planer og hvilken

rolle Harlev Fællesråd kan
påtåge sig i,forhold til Galten
Elvår:ks replæsentantskab
og bestyrelse. Ejgil Rahbek
blev opfordret iil at stille op til
valg til Galten Elværks
repræsentantskab.
Fællesradets repræsentantskab blev en,ige om, at det i
så fald skulle være som privatperson og ikke som for:
mand for Harlev Fællesråd,
da det ikke ligger lndenfor
|-...

Udvalgsberetninger
'..

Boligudvalg

Kommunep

01

Se særskilt velse på
side 5.
Lokalplan for det gamle

I Fællesrådet undersøger vi
for øjeblikket, hvordan vi
kan få vores egen hjemmeside indpasset i en sådan
Harlev Portal. Vi vedtog jo
sidste år i dette forum, hvad
Fællesrådets hjemmeside
skal indeholde, og den er
nu helt færdigetableret og
taget i brug. Den skulle vi
helst bibeholde.

byrådsmødet i marts som
tæt, lav bebyggelse. Der kan

o
o
n
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15 boliger, og

særdeles veleg-

rboliger.
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Der,,blive,r,

snart etabieret 6n
ion i Titqt, hvitket

t for borgere
:

i

Galten kommune"
Rødlundparken vil evt. godt
gå ind i et samarbejde, men
dog uden om De Grønne

Guider. En

genbr:r_;gsstati6n,,

kunne evt. ligge i det nye,

,

industr:iområde ved
Halmværket.
Pedelboligen var foreslået til
undervisningsbrug, da skolen mangler klasselokaler,

Skolens kapacitetsproblemer
skal evt. indskrives i kommentarerne til

Kommuneplanen, da et nyt
boligområde vil tiltrække
mange nye familier med
børn.

Større boligområder

vJ1

også

aktivitetshus kunne eventuelt
placeres i Byparken.

Valg til forretningsudvalg
Erik Dalby og Dorte Vind
modtog ikke genvalg. ,Da'
der blan

,,

ikke vår:

var

inter

e,

der afholdes et ekstraordi.
nært repræsentantsskabs:
møde.

,

r,
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til 2. Magistrat

Det betragtes overuejende som positivt, at Kommunen planlægger et stoft industområde i
Framlev nord for den kommende motorvej. Øst for Harlev er der ikke stemning for erhvervsområde.
Der kunne naturligvis spores en vis betænkelighed ved, at den nordlige del af området er
klassificeret til 3 - 6 områder, men de fleste borgere har tillid til at nye industrivirksomheder i
dag er veludstyret med moderne teknik til nedbringelse eller fjernelse af støj, røg og lugt
gener.

Fællesrådet modtog et forslag om at når man alligevel skal have et erhvervsområde, bør
man overveje både Amtets forslag og Kommunens forslag, og eventuelt inddrage begge
områder i planlægningen, således at det samlede område bliver fællesmængden af Amtets
og Kommunens forslag.
En deltager i mødet udtrykte betænkelighed ved tilkørselsforholdene, idet det blev oplyst, at
der ikke vil blive adgang direkte fra den kommende motorvej. Dette betyder, at trafikken til
området skal igennem en eller to rundkørsler på Stillingvej. Dette er betænkeligt, især da
denne vej er skolevej for børn fra Framlev. Fællesrådet deler denne betænkelighed og
opfordrer Vejkontoret til at tage disse forhold med i de endelige planer.
Med hensyn til nyt boligområde i den sydlige forlængelse af boligudstykningen fra
Kettinggård kom der et forslag om at gøre grundene større. I de senere år er alle udstykninger i Harlev planlagt med grundstørrelser på 700 til 800 kvm. Der er efterspørgsel efter grunde på 1200 til 1300 kvm, og forslaget går ud på, at udstykke en del af området i størrelser på
ca. 1200 kvm på den nye udstykning og den nuværende Kettinggård udstykning LP23. Disse store grunde kunne eventuelt placeres i den vestlige udkant af udstykningerne, og derued være med til at danne en "blidere" overgang til skov og mose.
Endelig kom der forslag om at den nuværende lokalplan LP23 (Kettinggård udstykningen) får
status af "Lav bolig".

FÆLLESBLADET FOB HABLEV OG OMEGN

To forældre fra lnitiativgruppen for fritidsklub i Harlev havde den 19.4. foretræde for Udvalget

for Skoler og Kultur, hvor formanden er Nicolai Wammen. Vi forelagde vores ønsker og
behov for en fritidsklub i området og omtalte Næshøjskolens pedelbolig som en mulighed.
Den 30.4. fik vi en ny chance. Denne gang mødte vi Udvalget for Sociale og

Rita Biering.
Tit

Århus Kommune.
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K FUM.SPEJDERNE
Sommeren er på vej, og dermed de varme dage og de
lyse aftener, hvor naturen og
friluftslivet er dejligst. Hos
spejderne glæder vi os til at
kunne opholde os mere
udendørs og i skoven.
Ulveflokken, der er vores
yngste spejdere i alderen 7 til
10 år, vil bruge foråret og
sommeren til at tage aktivitetsmærket "Jungle", til at
pionere med rafter og til at
bruge vores helt nye bålplads. Desuden afholder flokken sit "Fuldmånemøde", der
sædvanligvis er en spændende oplevelse - i særdeleshed
for de nye ulve, som bliver
optaget iflokken.
For de 10-12 årige spejdere i
Junioftroppen vil de kommende måneder primæft foregå i
det fri, hvor aktiviteterne bl.a.
vil handle om naturen og båltænding. Senere på foråret
tager juniorerne også på
skovtur.

Spejdeftroppen med spejdere
i alderen 12 - 17 år arbejder
for tiden med aktivitetsmærket "Ask", hvilket i øjeblikket
vedrører naturen og spejderloven.
Et stort fælles projekt i spej-

dergruppen er desuden vores
store loppemarked, som

afholdes i Loppehuset i
Arhus i dagene 31. maj og
7.-9. juni sammen med
KFUK-spejderne. Et sådant
projekt er en meget stor
arbejdsopgave og kræver et
godt samarbejde, men er
uden tvivl også en spændende oplevelse.

Sommerlejrene
Med sommeren kommer
også sommerlejrene. De
sammenlagt 50 - 60 spejdere
i ulveflokken og juniorlroppen
skal en lille uge til
Sandbjerglejren ved
Hundslund Lejrens tema er
middelalderen, med alt hvad
det indebærer af riddere,
skønjomfruer og drager.
Ulvelederne plejer sædvanligvis, at være gode til at
gØre temaet levende og sjovt
for de deltagende ulve. Efter
sidste års indianersommerlejr
kom børnene hjem med
ansigterne malet med krigsmaling og godt trætte, hvilket
i øvrigt også var gældende
for lederne.
Spejdeftroppen har den tilbagevendende og meget populære beglvenhed hvert fjerde
år, at tage en uge til Sverige
for at sejle i kano
Kanosejlads er en dejlig stille
og fredelig måde at bevæge
sig på. Samtidig er det en
meget stor naturoplevelse, at

2OO1

sejle i de rene og uforstyrrede svenske søer og kunne
slå telt op lige ved vandkanten. Hvis det er godt vejr
plejer vi at overnatte under
åben himmel.
De voksne spejdere
Roverklanen

i

"Læderlapperne" skal i år til
London på sommerlejr for at
f

inde spejderbevægelsens

oprindelse. Blandt de i spejderkredse kendte steder vil
være Brownsea lsland, hvor
stifteren af spejderbevægelsen Sir Robeft BadenPowell afholdt den første
spejderlejr tilbage i 1907.
Desuden vil overnatningen
foregå i Gilwell Park, der er
et gammelt spejdercenter i
Londons udkant, hvor der
kommer spejdere fra hele
verden..
Med de interessante sommerlejre tegner det til at
blive en god sommer for
KFUM-spejderne i Harlev
Kim Christensen
Skavtredaktør

