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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 I

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

SKRIV TIL PARAPLYEN !

it PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemer
lndlæg modtages gerne på distdcd - Mac eller Pc format

a NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
December 2OO2 - deadline.' ,. November

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

Harlev Fællesråd:
FOBRETNINGSUDVALGET

Svend Errk Andersen - formand tlf 86941835
Ejgil Bahbek - neestlormand tlf 86941766

l\,4ariane Siem - sekretær tlf 869427'18
Jacob Veiergang - kasserer tlf 86942014

Jens Aage Weigelt - tlf 86942032
Poul Hytting - lll 86942219

lnge Chr Pedersen - tlf 86941 856
Finn Greve

BOLIG
Poul Hytting, formand
Mariane Siem

BøRNE OG UNGE
l\4ariane Siem
Jacob Veiergang

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

TRAFIK
Svend Erik Andersen, formand
Jacob Veiergang
Poul Flytting

NATUR OG MILJØ
Jens Aage Weigelt, formand
lnge Chr Pedersen
Finn Greve

FORRETNINGSUDVALGS MøDER

E-marl t fæl esrådet
harlev.f r@ get2net.dk
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Ordinært repræsentantskabsmøde
Den 21 . marts 2002

På det ordinære repræsentantsskabsmøde
blev nyvalgt Jacob Veiergang som medlem til
forretningsudvalget. Som suppleanter
nyvalgtes Poul Hytting og Finn Greve i

samme rækkelølge.

I forbindelse med den eftedølgende konstitu-
ering indtrådte Poul Hytting som ordinærl
medlem, i stedet for lnger Christensen
Valg på repræsentantsskabsmødet og efter-
følgende konstituering har resulteret i sam-
mensætning af et forretningsudvalg som
fremgår af side 2. Besættelse af de forskelli-
ge udvalg fremgår ligeledes af side 2.
Dette betyder, at vi har måttet sige farvel til
Palle Refsgaard og lnger Christensen.
Fællesrådet vil herved sige tak til begge for
den meget ihærdige og engagerede indsats
gennem en årrække.

Ny børnehave i Harlev

I vort sidste nummer af Paraplyen skrev vi
om planlægning samt etablering af en ny
børnehave i Harlev. Siden hen er planerne
nu godkendt af byrådet, og den nye børne-
have vil stå færdig i midten af 2003, såfremt
planerne overholdes.
Børnehaven skal opføres som nabo til
Kompasset og vil kunne rumme 60 børn.

I denne forbindelse blev samtidig vedtaget,
at man vil forsøge at integrere flygtninge og
invandrere fra Gellerup, Herredsvang og
Bispehaven til lokalområder i Århus,

herunder til Harlev.
Den såkaldte "Gruppevise udflytning", som vi
også skrev om i sidste nummer.

For at dette integrationstiltag kan blive vellyk-
ket, er det vigtigt, at holde et højt informati-
onsniveau. Fællessrådet har vedtaget at
indgå i et sådant informationsarbejde sam-
men med Grundejedoreningen, og et af de
første tiltag er et dialogmøde i løbel al
efteråret. Når alle planer er faldet på plads
vil nærmere information om tid og sted blive
offentliggjort.

Århus Sporveje - Linie 59

Fællesrådet har fået en forespørgsel, om
området kunne være interesseret i at linie 59
får endestation i Harlev. Årsagen til dette er
et forsøg på at forbedre rutens passagerlal
og dermed økonomi.
Eventuel omlægning skal også ses i lyset af
den nye sydlige ringvej fra Abo til
Hasselager, som Amtet er i fuld gang med,
og som bliver færdig i 2003.
Fællesrådet har meddelt, at vi er interesse-
ret, idet vi ser en mulighed for at tilbyde
Harlev beboere en mulighed for at komme til
den sydlige bydel uden at skulle ind omkring
centrum først. Vi ved at en del beboere har
deres arbejdsplads i den sydlige del af byen.
Planerne er ikke vedtaget endnu, men
såfremt de falder på plads, skulle de kunne
træde i kraft fra sommerkøreplanen 2003.

Status på vej- og naturprojekter

Den 6. juni var Fællesrådet til det årlige sta-
tusmØde om alle områdets vejprojekter og
naturprojekter.

fodsættes på næste side
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Natursti mellem Århus og Silkeborg

Den planlagte natursti fra Århus til Silkeborg
ud gennem Århus Adal og gennem Tåstrup
mose systemet har fået en anden linieføring
end oprindeligt planlagt på grund af proble-
mer med lodsejere ved Tåstrup Sø. Stien vil

herefter gå udenom Tåstrup Sø og er dedor
overgået til Amtets ansvar.

Projektet Årslev Engsø

Projektet, som vi tidligere har skrevet om,
kører som planlagt. 1500 ha skal oversvøm-
mes med vand og Søen indgå som en del af
Brabrand Sø systemet.

Traf i kdæm pn ing G l. Sti I li ngvei

Første etape er afsluttet, dog mangler der
det såkaldte Streetprints på stoppestedet ud
for Gartnerhaven. Vil formentlig blive udført
i efteråret Vejkontoret kunne ikke opfylde
vore ønsker om at gØre fodorvet fra udkør-
slen ved biblioteket ned til Næshøjvej brede-
re Fællesrådet afventer Vejkontorets evalu-
ering af det ændrede trafikmønster, især om
Grønhøjvej er blevet mere belastet med trafik
nu.
Fællesrådet betragter disse tiltag som første
etape og forventer, at der vil komme planer
for den resterende del af Gl. Stillingvej,
måske samtidig med færdiggørelse af
Framlev Korsvej. Fællesrådet vil tage dette
punkt op til særskilt behandling.

Sti mellem Kettingvej og Næshøivei

Fællesrådet har gennem mange år ønsket et
få denne sti gjorl færdig. Det drejer sig om
stiforbindelsen fra Kettingvej til Næshøjvej
bag ved Lokalcenter Næshøj. En del af sti-
systemet er færdig, men den nordlige del
mangler fast stibelægning. Arealet har været
afsat i mange år til en stiforbindelse.

Lilleringvej mellem Araliavejens udkø rsel
og Rødlundvej

Vejkontoret er positivt stemt overfor beboer-
nes ønske om belysning, men ikke ovedor
ønsket om fortov.

Støjværn ved den kommende motorvej

På Fællesrådets borgermØde i efteråret 2001

om status og orientering om motorvej m.v.
blev fremført ønske om forbedret støjværn.
I de oprindelige planer indgik en støjvold i

forlængelse af det 3-4 meter høje 5 rækkers
læbælte langs den sydvestlige rampe op
mod Stillingvej. Støjvolden stoppede ud for
industrikvaderet.
Disse planer er nu ændret, så støjvolden
fortsætter ca. 200 meter mod vest og slutter
ca. på højde med Aralievejens udmunding.
Støjafskærmningen er både støjvold og støj-
skærm.

Den forlængede støjvold vil yderligere adskil-
le bolig- og industriområdet i Harlev fra
motorvejen - både visuelt og støjmæssigt.
Fra Amtets side er det anbefalet at beplante
støjvolden med en blanding af naturligt hjem-
mehørende, løvfældende træer og buske
med overvægt af lavtvoksende arter, f.eks.
vilde buskroser.
Fællesrådet er tilfreds med den imødekom-
menhed, som vi har mødt i denne sag, og vi
betragter den forlængede støjvold som en
væsentlig forbedring af vort leve- og bomiljø.

Udvidelse af Lokalcenter Næshøj

Fællesrådet har haft møde med brugerrådet
for at koordinere indsatserne for at få opfyldt
ønskerne om udvidelser/ændringer af lokal-
centret. Det er vigtigt at skelne mellem de
kortsigtede pladsproblemer i Caf6en/aktivi-
tetsafdelingen og de mere langsigtede

fotTsættes på næste side
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planer om en generel udvidelse af brugeda-
ciliteterne i retning af et beboer- eller med-
borgerhus
Det sidste prioriteres ned indtil videre.
Derimod optrapppes de aktuelle og korlsigte-
de ønsker om ændret indretning af Cafe'en
og de tilstødende lokale, herunder
Værestedet.

Fællesrådet vil tage afsæt i det tidligere
afslag, som blev begrundet med, at centret
havde mange kvadratmeter til rådighed,
hvodor der ikke var behov for ændringer.

Fællesrådet har fået en del spørgsmål om
det byggeri, der er i gang på den nedlagte
grusgrav ved den sydlige rundkørsel med
adresse ud til Rødlundvej. En del spørgere
er også forundret over, at det er muligt at
bygge ovenpå den nu nedlagte grusgrav.

"Grusgravgrunden" ejes af Kommunen, og
området er udlagt til offentlige formå|. I for-
bindelse med byggemodning har det været
nødvendigt at etablere ekstraordinære funde-
ringsarbejder for at byggemodne grunden til
bebyggelse, således at grunden nu skulle
være sikker og stabil

Bofællesskabet omfatter 20 boliger på brutto
65 kvnr i gennemsnit for voksenhandicappe-
de, dvs. for voksne personer med nedsat
fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Hertil
kommer et serviceareal på 75 kvm til perso-
nalet. Det er hensigten med byggeriet at
skabe trygge og hjemlige rammer for voksen-
handicappede beboere med selvstændige
boliger, hvor fællesskabet har stor betydning.
Målgruppen er personer, der har svæft ved
at begå sig i andre fællesskaber i

lokalomrdet

Det er nemlig korrekt, at centret har mange
kvadratmeter til rådighed, men indretningen
gør, at det er gangarealer og depotrum, som
ikke kan anvendes direkte.

På denne baggrund må ønsket nu være en
bedre indretning af Cafe'en og især sam-
menhæng med de tilstødende lokaler.

Fællesrådet vil støtte disse planer, idet vi
mener, at ethvert tiltag, som kan medvikrke
til at genskabe centret som hele lokalområ-
dets aktivitetshus, er støtteværdige.

og dedor har brug for et "leve-miljø" indenfor
det konkrete byggeri, og ofte er der tale om
et "bolig og leve-miljø for livet". Der er til-
knyttet plejepersonel til bofællesskabet.

tsofællesskabet indrettes med 2-rums boli-
ger med opholdsstue, soveværelse, bade-
værelse som handicaptoilet, mindre køkken
med kogemulighed, vask og kølelfryseskab.
Fælles boligarealer etableres med køkken-
funktion, hvor fællesmåltider tilberedes af
beboergruppen med støtte af personale,
samt med spiseafdeling, fælles opholdsstue,
hobbyrum. depoter, vaskeri m.m.

Bofællesskabet har et bruttoetageareal på
1215 m2 og kommer til at koste ca. 13 mio
kroner, og byggeriet forventes færdigt i

foråret 2003.
I samme byggeperiode opføres tilsvarende
bofællesskaber i Stautrup og Skejby.
Sammenlagt skal disse nybyggerier ses som
bidrag til at opfylde Kommunens mål om en
ventitid på højst 2 måneder til denne form for
institution indenfor psykiatriområdet.

Bofællesskab i Harlev
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Arsberetn i ng for Harlev-Framlev
Vandforsyning 2OO1

Året har været forholdsvis stille i forhold til
tidligere ret turbulente år. Vi er stort set fær-
dige med renovering af vore vandværker.
Harlev Stationbys vandværk, der har stået
stand bye under renoveringen, er stort set
nedlagt, i hvefi fald al teknikken. Dvs. borin-
gerne er nedlagt og lukket forskriftsmæssigt,
hvilket vil sige, at vi ikke mere skal betale
grundvandsafgift til amtet, så der sparer vi

fremover 15000 kr. om året. Ligeledes er
indmaden i vandværket fjernet. Hvad skal vi
gøre med grunden, det kan vi måske disku-
tere under eventuelt Bestyrelsen mener, vi

skal forsøge at sælge til naboerne.

Vores vand er godt, der er r årets løb taget
de sædvanlige prøver på værkerne, såvel
som hos forbrugerne. Prøveresultaterne lig-
ger i mappen her, og enhver er velkommen
til at se i den, ligeledes er der i den vores
takstblad.

I år 2000 var vi 1169 forbrugere og sidste år
1190. Sidste år indvandt vi 163733 kbm
vand mod 161883 kbm. Vi udpumpede fra
værkerne 161256 kbm mod 156857.

Hos forbrugerne registrerede vi 150297 kbm
mod 153162. Dette giver et tab på 10959
kbm, hvilket svarer til et tab på 6,8%, tallet
er ikke helt reelt Der var brand i Tåstrup,
hvor brandvæsenet har hentet vand, ligele-
des har brandvæsenet været ude at teste
brandstanderne. Vi brugte 72041 kwh,
77509 foregående år. I vandværkskredse
siger man, at et tab på 5 til 67o er accepta-
bel, forige år var tabet ca. 3k, hvilket vi tror
vi kommer ned på igen.

Udover nogle småting på ledningsnettet, så
har vi også haft et par alvorlige brud, et på
Grønhøjvej og et på Florasvej. Disse ind-
greb på forsyningsnettet giver anledning til
snavset vand i nogle områder. Snavset er
aflejringer på ledningerne. Det rykkes løs,
når der kommer stor gennemstrømning. Det
består af jernoxid og manganoxid, det er
regulært skidt og på ingen måde skadelig,
men det er ikke særlig rart.

Vi har fået nogle nye forbrugere i årets løb,
en på Nytoften, Århus Sporveje på
Rødlundvej, den nye bebyggelse på
Rødlundvej bestående af 25 boliger plus fæl-
leshus samt Gartnerhaven, hvor vi nu har
alle 38 boliger plus Thygesens tidligere hus
Ligeledes er der også kommet nogle nye for-
brugere i parcelområdet øverst på
Rødlundvej. Vi skulle nu være 1220 torbru-
gere.

Der er ikke mange udvidelsesmuligheder til-
bage herude, vi er forespurgt om tilslutning til
1 7 institutionspladser på Rødlundvej.
Hvilken form for institution det er, ved vi ikke.
Der er også spurgt om byggemodning af
Kettinggårdområdet, samt tilslutning af flere
boliger ved Brabrand Boligforening I den
kommende tid får vi lidt arbejde i forbindelse
med den nye motorvej. Det skulle ikke give
os udgifter. Som det senere vil fremgå af
regnskaberne, så har vi ret store udgifter til
vedligeholdelse af arealerne omkring vore
værker. Hertil søger vi en medarbejder. Det
er et arbe.jde med regulær indberetning til
Told&Skat, så skulle man kende nogen, så
oiv os et tio.

foisættes pa næste side..
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Vi er glade for fremmødet til genneralforsam-
lingenn, men vi kunne ønske os flere Nogle
af os i bestyrelsen er jo ikke længere lige-
frem årsunger, så der er brug for yngre kræf-
ter til at føre vandforsyningen videre, så prøv
om I kan aktivere nogle yngre kræfter, arbej-
det er faktisk ret interessant. Tag jeres nabo-
er med til generalforsamling.

På generalforsamlingen :

Der var fremmødt 20 incl. bestyrelsen. Til
dirigent blev valgt Per Lind Jensen. Der var
en del supplerende spørgsmål til beretnin-
gen. Regnskabet blev godkendt, det viste et
underskud på godt 111000 kr. Budgetet viser
næste år et overskud. Vi skylder ca. 1,4 mill
kr. Der søges optaget et lån.

Ved valg til bestyrelsen blev genvalgt Keld
Lund Espensen og Evald Markvart
Sørensen, og som suppleant Heinrich
Kristiansen Til revisor blev Per Lind Jensen
genvalgt, suppleant Palle Refsgaaard blev
valgt i stedet for Eli Koch Jensen, som sup-
pleant blev Jens Mondrup valgt.

Under eventuelt blev det lave fremmøde
debateret. Der er tilsyneladende mange,
måske isaer nye beboere, der ikke ved, at
deres vandforsyning er privat, det bliver den
ikke ved med at være, hvis forbrugerne ikke
møder op på generalforsamlingen Næste år
vil vi nok også indkalde direkte ved brev.
Ligeledes vil vi evt. lave en "vanddag", hvor
vi vil holde åbent hus, måske kan vi dermed
skaffe større opmærksomhed omkring vores
vandforsyning.

Hans Bak Pedersen
Formand

Værestedet for
10-14 årige i Harlev.

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om
Værestedet eller "Klubben", som børnene
siger. Det vil jeg meget gerne ikke mindst,
fordi jeg hermed får mulighed for at takke for
det seje træk som Rita Biering og SFO-leder
Ole E. Andersen gennem mange år har taget
for at få en Juniorklub i Harlev. Det er i

meget høj grad Ritas og Oles forljeneste, at
vi pr. 1 august kan åbne vores nye
Værested for 10-14 årige børn i Harlev.

For nu bliver det til noget: Værestedet bliver
en realitet fra 1. august 2002.
Vi har fået ansat en pædagogisk medarbej-
der, og der er 12 børn tilmeldt, og det er dej-
ligt at kunne starte Værestedet med så stor
en børnegruppe. Der er stadig plads til flere
børn,vi vil gerne op på 15-20 børn, og det
regner vi også med, vi får måske allerede i

år

Alting er jo nyt for alle, så både børn, den
pædagogiske medarbejder, forældrene og
bestyrelsen bag Værestedet har brug for
masser af pionerånd, det er både spænden-
de og udfordrende, indimellem faktisk rigeligt
udfordrende.

Vi har lige fået en ekstra udfordring fra kom-
munen, som har skrevet til os, at pavillonen,
som Værestedet skal "bo" i, og som skal
opstilles på Marken, først er færdig til indflyt-
ning den 19. august.
Heldigvis har Næshøjskolen og Spiren, som
trofast har støttet etableringen af Værestedet
gennem årene, lovet os bistand, så vi kan
tage imod børn i Værestedet allerede fra 1.
august.

forisættes på næste side
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Vi får brug for hjælp fra alle forældrene til de
børn, der går i Værestedet, når vi skal til at
indrette pavillonen midt i august. Vi tager
også med tak imod hjælp fra andre inter-
esserede i Harlev og vil gerne opfordre inter-
esserede til at henvende sig til underteg-
nede.

Værestedet bliver drevet af
Forældreinitiativgruppens bestyrelse, men
uden den store stØtte vi får fra skolen og
Spiren, ville det ikke være muligt for
bestyrelsen at drive Værestedet
Forældreinitiativgruppen er en forening for
forældre til børn i Værestedet og andre inter-
esserede.

Forældreinitiativgruppens bestyrelse består
af Rita Biering (kasserer), Ole E. Andersen,
Maiianne Harmsen (næstformand), Gltte
Battefeld, Fritz Jørgensen (revisor), Dorthe
Ankjær Madsen og Anne Graversen (for-
mand).

Der bliver indkaldt til generalforsamling i

Forældreinitiativgruppen hvert år ijuni hvor
alle interesserede med tilknytning til Harlev
er velkomne

På vegne af Forældreinitiativgruppens
bestyrelse

Anne Graversen
Ttf. 8694 2351

Nyt tra
Harlev Bibliotek

Hjælp os!

Vi har fået en forslagskasse på Harlev
Bibliotek - den hænger på opslagstavlen lige
inden for døren!
Formålet er, at vi gerne vil have gode forslag
fra brugerne af biblioteket, både børn og
voksne.
Vi har fået trykt et lille bogmærke, som kan
udfyldes og laegges i kassen: 'Hjælp os med
al gØre Harlev Bibliotek bedre! - Skriv til

vores forslagskasse.- Har du forslag til
ændringer af biblioteket eller vores service? -

Har du forslag til indkøb? Bøger, tidsskrifter,
videoer, cd'er eller andet."
Vi beder om, at man skriver navn på, og vil
man gerne have et svar, kan man skrive sit
tlf.nr. eller sin e-mail på, så svarer vi hutligst
muligt.
Man kan naturligvis også stadig bare snakke
med os og forlælle os, hvad man kunne
tænke sig anskaffet eller ændret.
Vi kan ikke love at opfylde alle ønsker; men
vi lover at tage os af alle seriøse forslag og
overveje mulighederne grundigt.

"Biblioteket kommer" og Århus Lydavis.

"Biblioteket kommer" henvender sig til de
lånere, som er ude af stand til selv at komme
på biblioteket, fortrinsvis ældre og handicap-
pede.
Bibliotekets kø rselsafdell n g brin ger bø gerne
ud 6n gang om måneden og tager de læste
bøger med tilbage.
Man kan låne romaner, erindringer, rejsebe-
skrivelser m.v., bøger indtalt på bånd, cd'er
med musik og tidsskrifter.

fortsættes på næste side
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Man er velkommen til at bestille bestemte
titler; men vi hjælper også gerne med at
finde frem til materialer, som svarer til ens
interesseområder.
Hvis man selv, ens nabo, venner eller familie
har behov for og lyst til at modtage bøger og
andet fra Harlev Bibliotek en gang om måne-
den, er man meget velkommen til at rjnge
eller skrive til os, så vi kan lave en aftale
Hvis man ønsker at følge med i de lokale
nyheder, men ikke kan læse aviserne, har
man mulighed for at få tilsendt Århus
Kommunes Lydavis, som gengiver et udvalg
af nyhedsartikler,baggrundsstof og læserbre-
ve fra Århus Stiftstidende og Arhui Onsdag
indlæst på kassettebånd.Lydavisen er gratis
og leveres med posten hver lørdag Vi kan
også hjælpe med tilmelding til Århus Lydavis
på Harlev Bibliotek.

Harlev Bibliotek, Næshøjskolen, Gl
Stillingvej 424 Tlt 86941202.

Dorte Vind

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Ungdoms-
klubben i

panik !

Kalenderen har lige passeret den 7. august,
og der er mindre end en måned til, at ung-
domsklubben åbner efter sommerferien -
altså hvis det hele går som det skal.
Efter mange og til tider lange og besværlige
møder og forhandlinger, blev man endelig
enige om, hvad den gamle pedelbolig i

fremtiden skal bruges til, og valget faldt ud
til fordel for Ungdomsklubben. Skolen skulle
bruge vores gamle dejlige lokaler, og det har
nok været en god grund til, at valget faldt på

Det skal ikke forstås sådan, at vi ikke er
glade for vores nye hus, for det er vi, og
det giver os mange nye muligheder. Vi får jo
en dejlig have med i købet, hvor vi
kan lave mange udendørs aktiviteter. Vi får
også lokaler, som vi ikke skal dele med
andre, og endelig flytter vi tættere på ung-
domsskolen. så deres elever får mulighed for
at bruge os som frikvartersklub. Selvfølgelig
er der også ulemper. Når man flytter fra mere
end 300 m2 til ca. 150 m2, får man plads-
problemer. Fremover når der er diskotek i

klubben, er vi nødt til at låne skolens filmlo-
kale; men det ligger jo også meget centralt i

forhold til vores hus.
Huset er med fuld kælder og dejlig
højt til loftet, men brandmyndighederne
vil ikke give os lov til at bruge disse lokaler
pga manglende flugtveje

For at kunne bruge huset som ungdoms-
klub, er det nødvendig at sikre huset på
forskellige punkter.

fotlsættes på næste side
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Der skal brandsikres, der skal laves et nyt
handicapvenligt toilet, der skal laves indgang
som kan bruges af kørestolsbrugere osv. osv.

Endvidere har klubben en del ændringer som
skal gennemføres. F.eks. er der ikke et loka-
le, som er stort nok til vores billardbord, så
der skal rives vægge ned, og der skal laves
flere el-installationer til vores PC'er og musi-
kanlæg

bliver et nyt indgangsparti ud mod haven
Herfra går man ind i et stort lokale, hvor
klubbens bar (læs slikbutik) bliver bygget I

samme lokale kommer billardbordet til at stå.
Endvidere bliver der et lille hyggerum med
TV og mulighed for at spille kort og lignende.
I stueetagen er der også køkken og handi-
captoilet.

På første sal rives der også vægge ned for
at få plads til et PC lokale til klubbens com-
putere. Her får vi installeret ADSL til lynhurtig
internetadgang. Endvidere bliver her "bio-
graf" til vores søndagsfilm. Disse to lokaler
kan slås sammen ved spec. arrangementer
som f .eks. week-end maraton, hvor vi viser
film 24 timer i træk, eller ved netværksdage -'
lørdag fra kl. 12 - 24, hvor medlemmerne
selv medbringer deres computere, som så
bliver sat sammen i et netværk, så de spiller
mod hinanden.
På første sal er der også kontor og et toilet.

Jeg har meget svært ved at se, hvordan
håndværkerne kan nå at blive færdige med

deres del af arbeldet og overdrage huset til
ungdomsklubben, som så skal indrette de
nyrenoverede lokaler til en ungdomsklub
efter vores hoveder
Vi håber selvfølgelig på, at klubberr kan
være indflytningsklar til s.rsorrstarI

Den 1 septernber, og alle voie medlemnter
vil modtage et brev fra klubben, når vi nær-
mer os klubstarl

Lars Christofferseri
klubleder

OBS!! Sidste nyt ungdomskiubberi håtLer på

at åbne 1 oktober.

Gratis 8462.dk
domæne.

Paraplyen tilbyder i samarbejde med
Harlev-portalen 8462.dk alle intresserede
borgere samt foreninger og ervervs-
drivende under post nr. 8462 et gratis
domæne. eks. skovmand.8462.dk
Gå ind på www.8462.dk og tilmeld dig i

dag, det er først til mølle princippet.
Find knappen med Gratis domæne.
Se i øvrigt de mange andre spændene ting
som 8462.dk kan byde på, og er du ioren-
ing eller har noget af nyhedsværdi så få
det bragt ud på portalen
Målet er at 8462.dk bliver stafisiden i

Harlev.
Claus Gregersen
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Harlev r Framlev
G ru ndejerforen ing

Borgermøde i Harlev om integration
at 25 indvandrerfamilier.

I foråret blev der skrevet en del om udflytning
af invandrerJamilier til, Harlev hvor vi som for-
ening blev bedt om at komme med en kom-
mentar, hvad vi også gjorde Der blev senere
berammet et møde lhøring om sagen, som
skulle være løbel aI stabelen d. 26 sept. Af
forskellige årsager kunne det ikke lade sig
gøre. Mødet er derfor udsat til engang i okto-
ber eller november, nærmere herom på et
senere tidspunkt

Grundejerforeningens bestyrelse har været i

kontakt med kommunen, ved socialchef Leif
Jepsen, om spørgsmålet. Der er endnu rkke
fastsat en dato for mødets afholdelse, men vi
kan oplyse, at teknisk udvalg, socialudvalget
og et panel af politikere vil være repræsente-
ret ved mødet. Vi forventer som en selvfølge
at socialrådmand Flemming Knudsen vil være
til stede.

Det er tanken, at 25 familier skal placeres i

Brabrand Boligforenings sidste etape af 45
boliger beliggende på Bødlundvej, og som
forventes færdige i løbeI af 2004.
Kommunens plan er, at de 25 familier skal
blandes i hele Rødlundparken, så der ikke
opstår ghettolignende tilstande.

Bestyrelsen har tidligere påpeget forskellige
grunde, som vi mener er vigtige for en nyttig
integration. I særdeles at de familier, der skal
flyttes heftil, frivilligt ønsker det, at disse fami-
lier har et arbejde eller forinden er tilbudt et,

er ordentlig informeret om, hvad det er for et
samfund, de skal flytte ud til , at de virkelig
ønsker at blive integreret i Harlev lokalsam-
fund, at de vil tillade deres børn at deltage i

de unges aktiviteter, og at det ikke kun drejer
sig om, hvad vi kan gøre for dem, men at
det i lige så høj grad drejer sig om, hvad de
selv kan bidrage med. Problemerne fra
Herredsvang og Gellerup ønsker vi ikke skal
flytte herud. Skulle det blive tilfældet kan
familierne ligeså godt blive hvor de er, så vi
undgår at skulle etablere fædregrupper og
natteravne.

Der har været talt om familier, der har deres
børn på Næshøjskolen, skolen er klar til at
tage imod børnene. Det sidste er ikke nok
og hvem siger, at de familier hvis børn går
på skolen, er de rigtige til udflytning?

Det er en lang og sej proces, der skal startes
på, men for at den skal lykkes, er det tvin-
gende nødvendigt at gå i dybden og ikke
lade for mange tilfældigheder råde. Det er
med at inddrage alle relevante, kompetente
og sagkyndige ved udvælgelsen af de famili-
er, der skal flytte hedil, og vi håber de rette
myndigheder forstår alvoren i dette oplæ9.
Det er vigtigt, at du som borger tager stilling
til integrationsspørgsmålet og gør dig nogle
tanker om det. Når mødet skal afholdes, er
det vigtigt, at borgerne møder talstærkt frem,
så der bliver vægt bag ordene.

Erik Andresen
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Harlev r Framlev
Grundejerforening

Kære villaejer i Harlev - Framlev!

I marts sendte vi vores lnfobog ud til alle
husstande. I den var indlagt et brev til vore
medlemmer, såvel som de der endnu ikke
har taget skridt til at blive det, om forenin-
gens mål og virke.

Heri gjorde vi opmærksom på at vi gerne vil
arbejde for en forskønnelse af vor by, men at
det kun kunne lade sig gøre, hvis alle vil
være med. I den anledning gjorde vi
opmærksom på, at det var nødvendigt,
mange steder, at få klippet hække ind så fort-
ovene blev fritlagt, og at buske og traeer blev
beskåret, så gadebelysningen kan lyse frit,
og gående ikke får et svirp i hovedet af for
lavt hængende grene, ligesom bær der flyder
på fortovene omg. fjernes. I april var der sat
containere op, så evt. affald nemt kunne afle-
veres.

Opfordringen har hjulpet, men desværre må
vi konstatere, at der er nogle der endnu ikke
har fået foretaget det fornødne. Bestyrelsen
vil derfor endnu engang på denne måde,
anmode de få der mangler at få deres ior-
den, om at få det gjort. I modsat fald ser vi
ikke anden løsning end at bestyrelsen må
henvende sig til kommunen for at bede den
foretage det fornødne, og det bliver da for
grundejerens regning, dog håber og tror vi
ikke det bliver nødvendigt.

Allerede nu henledes opmærksomheden på,
at Harlev - Framlev Grundejedorening afhol-
der generalforsamling på Næshøjcenteret
mandag d. 7 oktober.

Vi opfordrer stærkt medlemmerne til at møde
op for at give deres mening til kende, komme
med ris og ros og gerne ideer og visioner til
det fremtidige arbejde. Vi skulle jo nødig
komme i en situation, hvor det igen kan
komme på tale at opløse foreningen, det er
ingen tjent med, Men det er altså op til dig,
det enkelte medlem. Bestyrelsen glæder sig
til at se rigtig mange.

lndkaldelse til generalforsamlingen kommer
senere.

y;$;;['j,:"'"" I
I

Generalforsamling
7. Oktober

Næshøjcentret

Vi efterlyser et medlem som har indbe-
talt kontigent på Cityvest posthus d 1/7
men glemt at skrive navn på girokoftet

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at
Harlev-Framlev

Grundejerforening

også findes på Harlev potalen

www.8462.Dk
Snart også den gule Grundeierbog

Navne søgning er nu muligt.


