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HVAD SKER DER I HARLEV. OG HVORNAR ?

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

a

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

SKRIV TIL PARAPLYEN !

a PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemer.
lndlæg modtages gerne på dist</cd - Mac eller Pc format.
a

NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
Seotember 2002 - deadlrne.' 7. August

a

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

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET
Svend Erik Andersen - formand tlf 86941835
Ejgil Rahbek - næstformand tlf 86941766
Mariane Siem - sekretær tlf A6942718
Jacob Veiergang - kasserer lll 86942014
Jens Aage Weigelt - tl, 86942032
Poul Hytting - llt 86942219
lnge Chr. Pedersen - tlf 86941856
Finn Greve
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Samarbejde med Harlev Framlev

Grundejerforening
Paraplyen har indledt et samarbejde med
Grundejerforeningen, som består i, at
Paraplyen stiller et antal sider til rådighed i
hver udgave. Det er ikke endeligt fastlagt
hvor mange sider, men der vil komme arlikler
fra Grundejeforeningen i hvert nummer.

Ny børnehave i Harlev
forbindelse med behandling af
Kommuneplan 2001 gjorde Fællesrådet
opmærksom på et uløst problem med manglende institutionspladser i Harlev.
Vi foreslog helt konkret, at man tog befolkningstilvæksten op til fornyet overvejelse, for
at vurdere om prognoserne var korrekte.
Korrekte befolkningsprognoser om børnetallet fra fødsel til de afsluttende klasser i folkeskolen må være helt essentielle, for at kunne
planlægge behovet og vurdere eventuel
I

udbygning

og afsluttet byggeri indenfor de sidste 3 år,
og det viser sig, at der er etableret ca. 200
nye boliger, hvoraf de 47 er seniorboliger.
Ud fra de vedtagne lokalplaner vil der over
en kort årrække blive påbegyndt mellem 50
og 75 nye boliger.
Derudover kommer Kettinggård udstykningen, som endnu ikke er vedtaget, men den
vil være endog meget stor.
Vore fælles bestræbelser har netop båret

frugt. Den 6. marts besluttede byrådet, at
der skal bygges en ny børnehave ved siden
af Kompasset med plads til 60 børn.
Den skal efter planen være klar i midten af
2003.
I indstillingen til byrådet blev fremført, at der
ikke er børn nok til en ny institution, hverken
på kort eller på langt sigt. Men man ville alligevel anbefale en ny institution, dog med
den klausul, at for at nå op på de ca. 60
børn, vil man tage et tidligere forslag frem
om en såkaldt gruppevis udflytning af indvan-

dredamilier fra indvandreftunge områder
Århus, og især fra Gellerup området til

i

Harlev.

med Kommuneplan 2001 blev
det vurderet, at der ikke var behov for flere
pladser i Harlev.

Forslaget går ud på at man på frivillig basis
vil forsøge at få grupper af indvandrere til at
bosætte sig i Harlev med det formål at forbedre integrationen.

Sideløbende med Fællesrådets dialog om
Kommuneplanen har en gruppe forældre til
børn i vuggestue arbejdet intenst på at få en
institution placeret i Harlev, og denne forældregruppe kontaktede Fællesrådet i slutningen af året. Vi aftalte en arbejdsfordeling og
løbende kontakt.
Som grundlag for vort arbejde har vi foretaget en optælling af igangværende

Forslaget er ikke færdigbehandlet på
nuværende tidspunkt, så der kan ikke oplyses noget om hverken antal eller tidspunkt,
endsige noget om metoden for udflytningen.
I denne forbindelse har det betydning, at
Næshøjskolen i forvejen har ca. 75 indvandrerbørn fra Gjellerup området, som tager
bussen frem og tilbage hver dag.

I forbindelse

fotlsæftes på næste side .

.
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En væsentlig medspiller i disse planer er
naturligvis også boligforeningerne, herunder
især Braband Boligforening, som allerede
har påpeget nogle problemer, men iøvrigt
stiller sig positivt overfor et samarbejde.

Fællesrådet følger planerne nøje, og vil tage
kontakt til de relevante forvaltninger, for at

deltage i løsningen. Ligeledes vil
Fællesrådet sammen med andre foreninger
deltage i et grundigt informationsarbejde.
For at udflytningen kan blive en succes, er
det helt atgørende, at forslaget fra starten
bakkes op af lokalområdets beboere.

Nærgenbrugsstation
Situationen med at få placeret en nærgenbrugsstation tættere på Harlev området eller
evt. i industrikvafteret er nu løst på en måde,
som Fællesrådet finder tilfredsstillende.
Tendensen for nærgenbrugsstationer går
mod større enheder med udvidede åbningstider Af denne årsag ville etablering af en
ministation i Harlev nok være urealistisk.
Samtidig har vi fået at vide, at Kommunen
planlægger en genbrugsstatlon vest for Tilst i
nærheden af motorvejen. Det Iørste forslag i
Brabrand industrikvarter blev som bekendt
"skudt ned" af beboerne.
Nu leder Kommunen efter et passende område mellem Tilst og motorvejen, og herved vil
køreafstanden til en stor og veludstyret nærgenbrugsstation være minimal i forhold til
den lange afstand, vi er udsat for nu.
Faellesrådet har dedor besluttet, at det er en
tilfredsstillende løsning, vi foreløbig er præsenteret for.

Afklaring af Stofa/Århus Antenneforening
Som vi tidligere har berettet om i Paraplyen
har vi fået en del henvendelser og spørgsmål om forløbet af Stofas arbejde med at
udbygge Harlev området. Det største problem er nok, at man ikke tøler, al Stofa informerer godt nok om sine udbygningsplaner.
En del har anskaffet digital Parabol antenne
fordi man ikke var orienteret om Stofas
udbygningsplaner.

Vi har drøftet sagen i Fællesrådet, og har
besluttet, at vi vil følge sagen gennem Århus
Antenneforening, som vi jo nu er blevet en
del af. Jeg har holdt et indledende møde
med formanden, Torben Overgård, og det
blev aftalt, at Stofa kommer ud til Harlev for
at tale med forretningsudvalget i første
omgang. På dette skal aftales, hvordan forholdene kan forbedres, og der kan evt. blive
tale om et borgermøde om forholdene, men
det er ikke planlagt endnu.
Vi har lovet at stille spalteplads i Paraplyen til
rådighed, hvis Stofa finder det relevant.

Repræsentantskabsmøde den 21. marts
2001

Fællesrådet af holdt repræsentantsskabsmøde den 21. marts. Et fyldigt referat af dette
møde er tllgængelig på biblioteket samt på
Harlev Poftalen 8462.dk. Af denne årsag og
på grund af pladsnød i dette nummer er
"Orientering fra Fællesrådet" kun på 2 side.

Ejgil Rahbek
Formand

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Motorvejen
2003
"På grund af mange spørgsmål om vejsituationen ved Lillering Skov bringer vi hermed et
kotludsnit af området.
Umiddelbart øst for Lillering Skov etableres
en rundkørsel.
l"rundkørslen gives adgang til kørsel mod/fra
Arhus på motorvej eller den nuværende
hovedvej A1 5.
Linieføringen for den "nye" A 1 5 er uændret,
men den føres over motorvejen i en meget
spids brokonstruktion cirka ud for den gamle
Frøl<1ærvej, som jo er brudt op.
Frø!1æwej genåbnes i en vestlig forlægning
nord for hovedvej A15, og munder ud i A15 i
et T-kryds.

Frøkjærvej mellem Lillering og den nuværende hovedvej genåbnes ikke, men erstattes af
den nye kommunevej øst for Lillering by, som
allerede er etableret.
Dette stykke er ikke navngivet endnu.
Hverken den nyanlagte vejstrækning eller
broen er midlenidige.
De vll i den færdige trafikløsning indgå itilslutningsnettet til motorvejen.

Vi håber korludsnittet vil give svar på nogle
af de spørgsmå|, som med rette kan stilles
netop nu.

Såfremt nogle kunne ønske sig en
elektronisk udgave af korlet, kan i maile til
min adresse på: er@byr.aarhus.dk og få
det tilsendt"
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Fritidsklub i Harlev
Den 4.2.02 alholdt initiativgruppen for fritidsklub i Harlev informationsmøde i
samarbejde med SFO leder Ole Etlar
Andersen.
16 interesserede forældre deltog i mødet der
omhandlede det kommende klubtilbud for
børn i 4. klasse, med opstart pr.01 .08.2002.
Aftenen bød på et historisk oprids af initiativgruppens arbejde siden 1998, med aflevering
af 153 underskrifter i 1999 til daværende rådmand Niels Erik Eskildsen fra forældre i
Harlev med interesse for et fritidsklubtilbud i

Den nye løsning blev omtalt i Århus
Stiftidende d.4.2.O2. og indebærer en opsætning af en 75 kvadratmeter stor pavillion på "
Marken" itilslutning til skolestien, med nær
adgang til områdets øvrige aktiviteter.
Det foreløbige værdigrundlag for fritidsklubben blev præsenteret og debatteret.
Der blev stillet mange spørgsmål hvoraf
nogle skal afklares med hjælp fra
kommunen.
Efter vinterferien udsendes der et referat fra
mødet til alle forældre | 3. klasse.

Harlev.

Herefter blev en ansøgning om foretræde
for Fritids- og Kultudorvaltningen endelig en
realitet i maj 2001. Denne efterfulgtes af
yderligere foretræde for Forvaltningen af
Sociale - og Beskæftigelsesmæssige anliggender samt Børn og unge, hvor vi præsenterede vores klubid6.
Vi ansøgte siden om 35 pladser gennem
kommunens ekstrabevilling på 157 pladser,
hvoraf vi fik 15 pladser til vores klubforsøg
med opstart august 2001 for børn i 4. klasse.
Herefter forsinkedes forsøget p.g.a. problemer fra kommunens side med at finde penge
til en omfattende renovering af pedelboligen.
Vi måtte således i gang med at finde en
alternativ løsning.

Aftenen bød også på en fremlæggelse af
SFO leder Ole Etlar Andersen omkring SFOs
rolle i samarbejdet, og om hvordan arbejdet
med børnene kunne gribes an, hvilke aktiviteter der kan tilbydes mm.
lnitiativgruppen har i forsøgsperioden udliciteret ledelsen af fritidsklubben til SFO.
Meningen er så at der oprettes en forening,
hvori der dannes en bestyrelse.
Der skal nedskrives nogle gældende ved-

tægter for fritidsklubben, som godkendes på
et nærmere indkaldt forældremøde, hvor der
også vælges en forældrebestyrelse.
lnitiativgruppen består for tiden af fem medlemmer der er parate til i samarbejde med
SFO at bruge kræfter på det spændende og
igangsættende arbejde med at gøre fritidsklubben køreklar til 1.8.02.
forlsættes på næste side.. .......
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Der ønskes et bredt samarbejde med områdets øvrige fritids- og interessegrupper samt
øvrige institutioner, især idrætsforeningen og
spejderne, med hvilke der indkaldes til
møder i løbet af de næste måneder.
Vores økonomi bygger på et kommunalt tilskud svarende lil 207 000 kr. plus forældrebetalingen på 522 kr. pr. barn pr. måned
Dedor er dette et alternativt tilbud der ses
som en brobygning mellem SFO til den nu
lidt mere selvstændige færden, som børnene
også har behov for.
Hvis børnene af forskellige årsager har brug
for megen voksenkontakt eller anden pædagogisk støtte er fritidhjem det bedste pga. en
bedre normering samt større økonomiske
ressourcer

Der forventes en aktiv forældreindsats, da
dette er nødvendigt, for at gøre tilbuddet
værdifuldt også evt. med henblik på ressourcer til dækning i ferier.
Fritidsklubben påtænker en åbningstid på 20
timer ugentlig
lnteresserede forældre kan henvende sig til
SFO leder Ole Etlar Andersen for nærmere
information.
lnitiativgruppen for fritidsklub i Harlev
Formand Rita Andersen Biering
Grønhøjvej 24, Harlev j
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De Grønne Guider
pa

biblioteket.
De Grønne Guider i Århus Vest vil gerne
være synlige og gØre en forskel i det temmeligt store geografiske område, som de skal
dække. Ca. 80.000 borgere udgør deres målgruppe.
For at forsøge at nå ud til et bredt udsnit af
målgruppen, har guiderne indledt et samarbejde med bibliotekerne i området.
På Harlev Bibliotek vil vi i løbet af 2002 vise
8 mini-udstillinger, udarbejdet af De Grønne
Guider, om forskellige emner med miljøet
som det gennemgående tema.
Vi stafter midt i februar måned med en udstilling om "Haven". I mafts lølger en udstilling
om "Børn", specielt om sminke til børn.
I april måned tages der fat på "Hjemmet" opvarmning, forbrug af el, vand og husholdningskemikalier, samt mængden af husholdningsaffald."Trafik" er emnet for maj måneds
udstilling.
Her glves bud på alternative muligheder for
miljømæssigt bedre transporl.
I efteråret kommer der udstillinger om
'Affald", "Energi", "Tøj og vask" og "Maden".
I forbindelse med udstillingerne vil der være
pjecer til udlevering, og biblioteket vil desuden finde relevant litteratur frem. Der er lagt
links til inspirerende og oplysende hjemmesider parat på bibliotekets computer.

De Grønne Guider i Århus Vest er desuden
meget interesserede i og villige til at komme
ud på skoler, i foreninger og lignende for at
snakke om miljøemner. De har også spændende ting at vise frem og kan lave små
arrangementer.

lnteresserede kan kontakte De Grønne
Guider påL|t.2219 54 20 eller på email
trige @ greenguides.dk eller gellerup @ greenguides.dk
De Grønne Guider er: Marianne Vasard
Nielsen, Vagn Eriksen og Kai Mosbæk.
Dorte Vind
Harlev Bibliotek
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Skolebestyrelsesval g på
Næshøiskolen.
Tirsdag d. 5. februar var der opstillingsmøde
til valget til skolebestyrelsen på
Næshøjskolen.
Den siddende bestyrelse har på forskellig vis
forsøgt at skabe opmærksomhed omkring
arbejdet i bestyrelsen og vi havde efter bedste evne opfordret forældrene til at komme til
mødet. Vi var derfor noget spændte på at se
hvor mange der dukkede op.

Vi blev skuffede.
Der mødte 16 personer op. Det er for lidt
med det antal børn der er på Næshøjskolen,
det svarer til ca. 2'k af forældrene.
Det er helt ok at man ikke har lyst til at gå
ind i bestyrelsesarbejdet, men det er vigtigt
at møde frem til den slags møder.
Dels for at give forældrerepræsentanterne en
ordentlig opbakning, og dels for at vise vores
børn, al det kræver noget at være borger iet
demokratisk samfund.
Det er svært at løsrive sig fra fornemmelsen
af, at det hele er blevet for let. Vi har rettigheder - dem skal vi nok gøre opmærksom
på hvis de ikke bliver opfyldt.
Man skal bare også huske, at demokrati
kræver en indsats, det er ikke gratis.
Efter en god gennemgang af reglerne for
valg gik vi over til opstilling og valg.
På trods af det lille fremmøde - en tak til
dem - fik vi valgt 7 forældre til bestyrelsen og
3 suppleanter.

Den ene valgte repræsentant var ikke tilstede, det gav 7 tilstedeværende, der ikke blev
valgt.
Heldigt antal, idet der skulle bruges 7 stillere
som ikke var på valg, hvis vi ikke skulle ud
og samle underskrifter.
Alle fremmødte fik derlor deres rolle i den
demokratiske proces.
De 3 der blev valgt som suppleanter havde
givet udtryk for, at de helst ville være suppleanter, det blev respekteret i stemmeafgivningen.

Det leder mig til at konkludere, at man ikke
skal være bange for at møde op - heller ikke
hvis man ikke vll vælges. lngen er interesserede i at presse forældre ind i skolebestyrelsen.

Valgt blev:
Palle Lykke Nielsen

Brian Brink Plagborg
Keld Bach Nielsen
Morten Schousboe Rasmussen
Kirsten Blomberg Schacht
Anne Marie Ørling
Lone Boesgård Greva
Rita Andersen Biering (suppl)
Hanne Slot Thing (suppl)
Malene Møller Basse (suppl)
fottsættes på næste

side

..
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Nogle af de opgaver, som vi skal til at have
gang i er, at vi som noget af det første skal
have lavet en ny vejledning til klasseforæl-

Den private legestue
"Næssie"

drerådene.
Den siddende bestyrelse har et Ønske om, at
vi gerne vil engagere forældrene mere på
Næshøjskolen, vi har ideer og planer, som
skal nedfældes i en sådan vejledning.
En anden stor opgave i de kommende år vil
være gennemførelsen af det man kalder
selvstyrende teams
Det skal medvirke til at gøre skoledagen
mere sammenhængende og fleksibel, på
endnu bedre måde at forberede vores børn
på den komplekse fremtid der venter dem.
Her er der virkelig basis for indflydelse på
jeres børns fremtid.
Bestyrelsen får nogle meget spaendende
arbejdsopgaver i de kommende år.
Vi håber, at I vil støtte os i vores arbejde for
en god skole og for at vores børn virkelig kan
få noget ud af de mange timer, de bruger på
Næshøjskolen.
Det er vigtigt at vi som forældre gør alt hvad
vi kan for at give dem størst muligt udbytte.
Investeret tid her giver med garanti bedre
renter ifremtiden end man kan forestille sig.
Palle L. Nielsen
Medlem af valgbestyrelsen.

2OO2

Har dit barn brug for at lege med andre, og
har du ikke brug for en fuldtidsinstitution?
Så er legestuen "Næssie" lige noget for dig.
Vi er en privat legestue, der holder til i børnehaveklassens lokale om eftermidddagen.
Vi har åbent trakl. 12 til kl. 16 de fire første
dage i ugen. Det koster i øjeblikket 500,- kr.
om måneden. Vi er 18 børn og 3 voksne.
Når børnene kommer kl. 12, leger vi først lidt
indtil vi spiser den medbragte madpakke.
Resten af dagen går med leg, klip, lave perler, tegne og andre ting.
Vi er en gang imellem på legepladsen,
afhængig af hvordan vejret er.
Sommetider tager vi på tur til f. eks. en bondegård, dukketeater, hoppeland og mange
andre steder.
Vi fejrer selvfølgelig jul, fastelavn, børnenes
fødselsdage og lignende.
Da det er en privat legestue, som styres af
en forældrebestyrelse, forventes det selvfølgelig at forældrene engagerer sig i legestuens hverdag
Det er også en af forældrene, der afløser
hvis en af de voksne er syge

Hvis man er interesseret, kan man ringe på
telefon 29422221 eller 86941681
Hilsen fra Katja, Ulla og Henriette

10
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Harlev - Framlev
Grundejerforening
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Harlev r Framlev
Grundejerforening
Nyt fra Harlev

-

Framlev

Grundejerforening!!
Det er nu flere måneder siden foreningen fik
ny bestyrelse og dens sammensætning vil
fremgå af lnfobogen som alle gerne skulle
have modtaget.
Skulle det ikke være tilfældet, henvend dig
da til en af bestyrelsens medlemmer og du
vil få et eksemplar udleveret.
Bestyrelsen har afholdt flere møder hvor
mange forskellige ting har været diskuteret.
Først og fremmest en indsats for at få alle
med iforeningen som medlemmer, dernæst
at få samme til at slutte op om arbejdet.
Det er af betydning for det arbejde der skal
gØres og vil være med til at styrke sammenholdet, forståelsen og nødvendigheden af en
grundejedorening.
Snerydning og containerservice Hvilken
betydning har det for dig? Kontakt til myndighederne om tvivlsspørgsmål der vedrører en
grundejer.Er det et godt tiltag?Hvad er min
ret og hvad er min pligt som grundejer og her
tænkes på friholdelse af fortove for hække
og buske. Er det nødvendigt? Får du fuld
udnyttelse af gadebelysningen, ellers har din
nabo måske ikke tænkt over at hans træer er
årsagen? Har du problemer af den ad, tal
først med din nabo og hjælper det ikke, da
henvend dig til foreningen. Hvor ellers?
Der er nemlig helt klare regler og vi er til for
at hjælpe dig. Vi bor i et dejligt område og
alle må hjælpe til med at vedligeholde det.
Vil du det?

Fortove og veje er i en dårlig fodatning.
Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen,
der har svaret, ali 2002-2003 er det meningen at en del af kloakeringen skal udbedres
og derefter vil der komme ny asfaltbelægning, ligesom fliserne på mange foftove skal
rettes op. Det glæder vi os til og bestyrelsen
vil fastholde kommunen i deres tilsagn om
forbedring af disse forhold.
Det er vort håb, at også du synes, Harlev Framlev Grundejerforening har sin berettigelse og vi glæder os til at du igen vil være med
som medlem af foreningen og evt. møde os i
brugsen fredag d. 22 mafts fra kl. 17 - 19
eller lørdag d. 23 mafts fra kl. 11 - 15, eller
du kan benytte girokortet som er indlagt i
lnfobogen.
Med venlig hilsen
Harlev - Framlev Grundejeforening.
Erik Andr6sen fmd.

VIL DU VIDE

MERE?

.

Husk at

Harlev:Framlev
Grundejerforening
også findes på Harlev potalen
www.8462.Dk
Snart også den gule Giundejerbog
Kontakt os på
Grundejerforening @ 8462,dk
r

