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HARLEV
. EES DTS

MH'DLHM'MERr

O Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen

I Harlev Bibtiotek
a Legestuen "Næssi"
t Fritidshjemmet Himmelblå
a Den lnt. fn§titut[0n

Regnbu+n
a Vuggestuen Grønhøjve.l
O Framlev Kirke
e Har[ev Kirke
C Harlev-Frarnlev

Grundejerforening
I Venstre Vætgerforening
tl Grundejerforenlngen

Hartev Vest
. a Tåstrup Borgerforening

O Brugerrådet
i Grundle.le#oreningen

AraIiaveJ

t Lil lering Forsamllngshus
a Andel5hotlgforenin gen

Næshøj
O Andelsboligforeningen

Bøgeparken
O Soclalistisk Folkeparti
O t{arfev ldrætsklub
a D.C.H. Harlev
I Har[ev Kunst og Kultur
I Socialdemokratiet
O Harlev Basketball Klub
I Harlev Frimærkeklub
I Harlev Jagtforening
a Ungdomsskolen Næshøj

t Dagplejen
O Tåstrup 5ø-

+g Moseforening
O Rødlundparken
I Børnehaven ltlreshø.f

O Lillering Beboerforening
O Skibby Vandværk

' l F,ramlev Forsarrfl[]ngshus: .:

Udvalg under
Harlev
Fællesråd:

FORRETNINGSUDVALGET

Frits Thomsen - formand
[.ene Krath - næsfform. & sekretær
Arne Christensen - kasserer
Arne Biering
Anton Nielsen
Thorkild Rasmussen

TRAFIKUDVALGET

Arne Biering
Arne Christensen
Thorkild Rasmussen
Per Vinther
Lars Bisgård

INFORMATIONSUDVALGET

Frits Thomsen
Knud Nicolaisen
Dorte Vind
Preben Arndt
Lene Krath
Rita Graugaard Pedersen
Hans Peter Madsen

BYPARKUDVALGET

fune Biering
Arne Christensen
Thorkild Rasmussen
Doris Bindzus
læne Krath

BYBUSUDVALG

Knud Nicolaisen
Thorkild Rasmussen
Arne Biering
Anton Nielsen
Lene Krath

Vidste du at...
o AKTIVITETSKALENDEREN også udgives af Harlev Fællesråd.
Alle medlemsforeningerne kan benltte aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen)

. HARLEV FÆLLESRÅD KAN KOORDINERE medlemsforeninger-
nes arrangementer, hvis din forening sender os sin mødekalender.

. PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemsforeningerne. Ind-
1æg modtages gerne på disk - 3,5" MAC eller PC-format.

. NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
1. juni 95 - deadline: 30. april!

. MATERIALE DER øNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.
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Meninger
mØdesrrr
Fæl lesrådets repræsenta ntska b
er stedet hvor alle kan komme til orde!

møder, som holdes forår og efte-
rår, kan hver medlemsforening
lade sig repræsentere med to
personer. Hensigten med
repræsentantskabmøderne er
blandt andet at skabe mulighed
for at drøfte forhold, der optager
medlemsforeningerne og der-
med borgerne i Harlev-området.

Fælle srådets forretningsud-
valg kan på møderne få pålagt
bestemte arbejdsopgaver el1er få
opbakning til arbejdet med kon-
krete sager.

På det seneste møde i sep-

tember måned blev kommunika-
tion et gennemgående emne for
drøftelserne.

Kommunikation
og arrangementer
Foreningen "Kunst og Kultur"
kunne på mødet berette om et
nedslående lar,'t fremmøde ved
en del af foreningens arrange-
menter. Som eksempel herpå
blev nævnt det lave fremmøde
ved ferniseringer i forbindelse
med kunstudstillinger. "Kunst og
Kultur" ønsker at flere tager
imod foreningens invitationer.

Fænomenet med lavt frem-
møde kunne også genkendes af

repræsentanterne for Harlev Fri-
mærkeklub. Også herfra lød en

appel om større opbakning til
foreningens arrangementer.

Kommunikation
og pressen
Det seneste år eller to har det
været endog meget vanskeligt
for Fællesrådets medlemsfore-
ninger at få optaget stof i Aarhus
Stiftstidendes "Den lnkale".

Lokalredaktionen for Hør-
ning-området, hvortil Harlev
hører, er ikke let at samarbejde
med. Begivenheder i Harlev-
området finder kun sjældent
spalteplads i "Den l,okale".
Eksempelvis blev arrangementet
med Johannes Møllehave ikke
omtalt overhovedet.

En række foreninger har
gennem nogen tid beklaget sig
over den manglende medie-

dækning. At dømme efter drøf-
telsen på repræsentantskabsmø-
det er tålmodigheden nu brugt
op. Repræsentanter fr a Aarhus
Stiftstidende og lokalredaktio-
nen vil blive inviteret til Fælles-
rådets næste repræsentantskabs-
møde, så problemet kan blive
drøftet og der kan blive fundet
en løsning.
Kommunikation
og medlemsforeninger
Stadig flere medlemsforeninger
rejser problemstillinger i Fæ11es-

rådet og fremsætter ønske om
sagsbehandling.
Som de seneste eksempler her-
på kan nævnes:
. Ændring i lokalplan, som

muliggør opførelse af ældre-
boliger ved Rødlundparken.

. Opstilling af bænke på

Næshøjvej.
. Fortov og belysning på

Kettingvej / Rødlundvej.
. Venstresvings-baner på

Sti[ingvej ved indkørsel til
labing/Hørslev og til
Tarskovvej /Tåstrupvej.

Og disse ting arbejder Fællesrå-
dets forskellige udvalg så videre
med. For det er netop det, vi har
et Fællesråd till

Frits Thomsen

Repræsentantskabsmøde i Harlev Fællesråd

Onsdag d, 22. marts kl. 19.30 på Lokalcenter Næshøj

Dagsorden ifølge vedtægterne.
En redaktør fra Aarhus Stiftstidende vit blive lnviteret til
at deltage I en drøftetse af avisens dækning af Harlev-
området.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skaf sendestil
FritsThomsen, Gu[dregnvej 3, senest 8- rnarts.
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12'OOO halmhaller
Igruer uarmen

Harlev Varmeværk leverer idag
varme til mere end
800 ejendomme forbundet med
1 6 kilomete r rørledninger

me via et ledningsnet, som er 16

kilometer langt. Varmen kom-
mer fra forbrændingen af 12.000

halmballer om året. Balle efter
bal1e forsvinder ind i fyrets
umættelige gab, hvor selve for-
brændingen kan følges gennem
et par observationsruder. Rest-
produktet, asken, havner i conta-
inere og bliver kørt bort.
Men det er alligevel ikke halm
det hele. Halmfyret er suppleret
med to store oliefyr, hvis opgave
det er at hjælpe til i perioder
med spidsbelastning, samt at sik-
re varmt vand i en periode hver
sommer, hvor halmlyret sættes

ud af drift for at få sit årlige efter-
syn.

Når det varme f ernvarme-
vand forlader værket, har det en

temperatur på 75 grader Celsius.
På årsbasis (normalår) bruger
værket ca. 6000 tons halm og

76000 liter gasolie for at frem-
bringe den nødvendige energi-
mængde. De 6000 tons halm sva-

rer ti1 12000 halmballer eller 600

vognlæs. Halmen leveres af
andelshaverne i "Østjysk
Halmvarme A.m.b.a." (Ø.H.),

havde man på et tidligere tids-
punkt gjort sig store anstrengel-
ser for at få indført fiernvarme i
området, men en undersøgelse
blandt mulige forbrugere viste,
at for få ønskede at giver binden-
de tilsagn om denne omvarm-
ningsform. Projektet kom i"møl'
pose" og olielyrene måtte tage
endnu en tørn.

I sidste halvdel af firserne
kom der andre energipolitiske
signaler, der medførte fornyet
interesse for at forsyne Harlev-
Framlev med fernvarme. På et
møde i Framlev Forsamlingshus
kom daværende rådkvinde l.one
Hindø med "et godt tilbud". Det-

teførte ti1 et overraskende stort
skift i interessen. Faktisk viste
nu hele 80% af de mulige bruge-
re interesse for at modtage fiern-
varme.

Derpå var sagen klar, og kort
tid senere kunne opførelsen af
Harlev Varmeværk og de store
ledningsarbej der påbegyndes.

Og 1989 blev året, hvor de første
radiatorer i Harlev blev tryk-
prøvet og begyndte at modtage

fiernvarme.

Halm, halm
og atter halm
Harlev Varmeværk leverer idag
varme til mere end 800 ejendom-
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som foruden Harlev
Varmeværk også ejer
værkerne i Solbjerg
og Sabro. Ialt er der
49 halmleverandører i
området mellem
Hammel; Galten og
Skanderborg.

Bes§relsen for
"Ø.H." har J. Bønne-
løkke, Lyngbygård,
som formand. Den
daglige leder af de tre
varmeværker er
driftschef Per Nør-
skov Nielsen, Harlev.

Den kommunale
varme
"Ø.H." ejer værkets
bygninger og produk-
tionsanlæg, men led-
ningsnettet ejes af
Arhus Kommune, der
køber den producere-
de varme lra ØH og
videresælger den ti1
de enkelte forbruge-
re.

Det er forklarin-
gen på, at alle henven-

ffi
ffi

delser ved-
rørende fern-
varme skal ret-
tes til Århus
Kommunale
Værker
(A.K.v.).

Det er også
ÅKV, der tilby-
der fernvarme
til nye kunder i
området samt
ti1 nye lokalom-
råder, der på

den måde får
muligheden for
at blive forsynet
med fiernvar-
me.

Lillering og
Tåstrup er
blandt de sene-
ste eksempler på lokalområder,
som har fået tilbudt f ernvarme.
Disse tilbud er kommet på bag-
grund af en principbeslutning i
Arhus Byråd i februar 94 om

{ernvarmetilslutning af landsby-
samfund i Århus Kommune.

Tilslutning og økonomi
Som det er kendt fra Harlev-
Iiramlev og andre områder, som
t i I byd es I.;-ernvarmel'orsy n ing.
skal mindst 60% af de mulige
ejendomme i hvert område give
skriftligt tilsagn om interesse for
at modtage fernvarme, før et
projekt kan blive sat i gang.
Borgerne i Lillering og Tåstrup
har i 1øbet af efteråret 94 været
indbudt til orienteringsmøder og
har mo dtaget tilbudsmateriale
fraAKV om sagen. Tilbudet har
indeholdt en særlig favorabel
pris på selve tilslutningen, i stil
med hvad Harlev-Framlev i sin
tid fik.

Derimod har ÅKV ikke kun-
net tilbyde Lillering og Tåstrup
samme forbrugerpris (varme-
pris), som i Harlev-Framlev. I Li1-

lering og Tåstrup er varmepri-
sen sat til 43 øre pr. k$h, hvori-
mod prisen i Harlev-Framlev er
29,8 øre pr. k$h.

Ved et forbrug på f.eks. 300
kubikmeter = 13.380 k\44r ville
varmeprisen i Lillering og
Tåstrup være kr. 5753,40, hvor
den i Harlev-Framlev er kr.
3987,24. Ætså en effektiv prisfor-
skel på omkring kr. 1800 målt på
selve forbruget. Dertil kommer
den såkaldte arealafgilt samt
abonnementsafgift, som alle for-
brugere skal indregne.

Med et tilslutningstal på kun
godt20% er det idag rimeligt at
antage, at fernvarmen ikke når
ud til hverken Lillering el1er

Tåstrup i denne omgang!

Frits Thomsen
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Lau en
knogleopsparing i tide
Søndag den 30. oktober fik jeg en god
oplevelse med hjem.

f eg var inviteret til at deltage i

J den uge om knogle-skørhed. som
var arrangeret af lokalcenter Næs-
høj. Mit bidrag var beskedent - jeg
skulle starte motionsløbet og sige
noget om knogleskørhed ud fi:a en
samfundsmæssig vinkel.

Men jeg fik noget med mig hjem:
En større viden om det emne, som
en stor del af befolkningen mærker
på deres egen krop, ogjeg fik et
indtryk af, hvilken kraft og styrke
der er i lokalsamfundene, når man
stå,r sammen om en sag.

Selve emnet knogleskørhed er en
god sag at være fæl1es om. Nar
næsten halvdelen af alle kvinder
rammes af sygdommen, er det nød-
vendigt atgøre noget. Og det, der
kan gøres, er atforebygge. Og der
er i høj grad tale om individuel fore-
byggelse. Det er os selv, der skal
tænke på vores knogler. Nar vi spi-
ser og når vi motionerer - eller ret-
tere - når vi undlader at motionere.

Det er med knogleskørhed lige som
med en pensionsopsparing. Vi skal
starte tidligt for at få et højt udbytte.
Det vil sige, at vi allerede i barndom
og ungdom skal sørge for en knog-
leopsparing. Vi skal hver især tæn-
ke på mælkeprodukter, grøntsager
og fede fisk. Ogvi skal tænke os

ekstra om, når det gælder tobak,
alkohol og kaffe. Og så skal vi altså
motionere noget mere.

Følgerne, hvis vi ikke gør de|
kan i værste fald blive invalideren-
de. Fra de "alminde1ige" brækkede

knogler på grund af forholdsvis
us§ldige fald, til de sværeste tilfæl-
de, hvor hele skelettet mister kraf-
ten.

Hvis vi glemmer denne forebyggel-
se, er regningen for samfundet
kolossal. Der er tal, der siger, at
12000 danske kvinder hvert ar ind-
lægges med brud på grund afknog-
leskørhed. Det skønnes atkoste
900 millioner kroner om året til
hospitalsindlæggelse. Hertil kom-
mer en lang række afledte udgifter
til for eksempel hjemmepleje og
hjælpemidler. Og udgifterne på de
forskellige arbejdspladser i form af
sygedage er det helt umuligt at få et
overblik over. Problemet bliver også
mere og mere markant. Der bliver
flere og flere gamle - og de er
næsten aIle kvinder - og jo længere
et livsforløb bliver, jo svagere bliver
knoglerne.

Knogleskørhed er heldigvis et
emne, der forskes meget i, blandt
læger. Lige nu er der nogle forsøg
igang forskellige steder, hvor kvin-
der i risikogruppen far tilbudt hor-
monbehandlinger, som nedsætter
afkalkningen af knoglerne. Hvis
man f,nder frem til behandlingsfor-
mer uden større bivirkninger, kan
detvære en mulighed for behand-
ling af de, der er ramt af sygdom-
men. Men vi skal ikke behandle
hele Danmarks kvindelige befolk-
ning med hormoner. For langt de
fleste af os er forebyggelse vejen
fi:em.

Og det er os selv som enkeltperso-
ner, der har ansvaret for denne fore-
byggelse. Men for atvi ved, hvad vi
skal gøre - og hvor vigtigt det er
med forebyggelse - skal denne
viden ud til alle. Og derfor er det så

nødvendigt, at der informeres på en
lang række fronter - blandt andet
som det skete i Harlev-Framlev
området med tema-ugen om knog-
leskørhed.

oo
o-
3
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o
o
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Annoncer ?
Derfor er Paraplyen aflnoilcefrit område

Harlev Fællesfåd er - sOm bel(endt- en paraplyforeruing for ca. 30 medlemsforeninger i

lokatofrrådet, Marge af disse foreninger udgiver d6r0s egne btade, hvor de søger dækning

for en deI af udgifterne ved hjæfp af annoncer.

For at undgå at komme I kqnkuffence med medlemsforaninEerne, har Fæflesrådet derfor
besluttet, at der lkke skal arrnoncer i Paraplyen Derimod Mger Hårlev Fællesråd hvert år

Arhus Kommune ofi'! et beløb, der fortrinsvrs er øremærket til informati0n 0g oplys$ng om

Fællesrådets arbejde, 00 d€t er disse penqe, der indtil videre dækker udgifter ved udEivel-

sen aI Paraplyen, 
Fvtrctnirta$uilvawI
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Motorvejen:
Som nævnt i sidste udgave af paraply-
en, ville vi deltage i liniebesigtigelsen
omkring den kommende motorvej. Det
gjorde vi, og vi blev også hørt.
Her i korte træk sagen, som den står i
dag:

Stien til Framlev henh0rer uncler Åttus Kom

mrne, så der sag skal vi f0mandte med clem

Genåbr ngen af Franrlev Korsvej er en sag, cler

vedrører amtet Dedor har vi en skrivelse t
amtet g.10rt rede for vo es synspunkter: At vi

0nsker en rr nclkørse I Framlev Korsvcj kryd-

set, at vi Ø rsker bedre overs gtsf0rh0 d ved

rantperne, at rii ønsker f0rlov og belysni rg på

Framlev Korsvel at vi ønsker at der tages he I

syn il de virksonrheder, der har ejendomme

ved L erurgvel, salnt al saminenkoblrngen af
Silkeborgvej og Framlev Korsvej efte vores

meuing ikke kan ligge i del larfle spo.p g a
[uværende 0g p a| agte byLrnine]er

Så må v 1o se, hvad atntet slger til clet

Endvidere qqer det nu klarl, at (.ler [ørst
blive detailbes gtige se I øbet af I 996

Da \li nu alllgelie var igang meLl at skr ye

tr amtet benyttede v tej igheden I at gøre

oprnærkson på proltemerne vedr St ingvel

ivor \/ som næ\irit anrletsteds i dette b ad

ønsker etabieret verstresvingsbaner ved Tar

skovvel / TåstrLtpve] sarl1t ved velene I Hørs ev

og Labtng

Den indre by:
LILLERINGVEJ. Vr er blevet st tlet i udsigt, at
den vi bilve saferet øbet af J 995
HØBSLEVB0L; Byen oply rler kke beste r-
rne seme for ,tættere 

bebygget område', og

der kan derfor kke arrangeres ski tn ng sont
sådar llel er ikke belysn ig er der desværre
nogen planer for, så det kan vi lkke fo vente

foreLølrlg

GBONH0JVEJT Sagen har været på et lærd-

Se smØde med deltagelse af b .a Po tiet Des

værre mente rrtan kke at der vaf nogen færd-

selsmæssig begruIdelse f0r et forbud mod

{lennemkørsel af Lastb ler. så dette ønske j'ra os

ei desvæffe afuist

GL ST LLINGVEJ: V f0rsøger n! at samle hele

sagen tled den tllfø;else, at vi ølsker krydset
f selle agt evt med indføre se af højre vige
pf 01, Eftersom v ilrener, at v[ er b evet lovet, at
der snafi skal ske f0get hor, har vt t hensigt
at fo,.føige denne sag ganske jævnligt

55'erens Iinjeføring:

Flertal for
omlægning af ruten!
J >iL]-te nillllmol'lI Paral,ly-rr
I b,'.1<,.u vi et [61'a1,,n ti] on ænr{r*l
linjeløring lor 55'ercn. Ifø1ge dette
forslag er tanken at lacle linje 55
krre r,l Kettinuvej og Næs)røjvej i

:l, del [ur-{ollt nU. atl Vo.le[vcj
Iiorslaget skulle værc til gavn for
bus brugere fra Røcllundparkcn og
Næshøjccntret, o.g skulle "kun"
vzere et tab for de, der benytter
stoppestedet i den sydlige ende af
G1 Stillingvej, idct dissc brugere
hcrefter ville være henvist til stop-
pestedetvccl skolcn Brugere aJ'

stoppestedet.i clen vestligc encle zrf

Vestervej vi1le også blive berørt -
clog kun på den n-råde, at dc ville
vzere nødt til at gå ou'r hjørnet ved
KetLirgvej, hvortil dette stoppested
ville blive fly-ttet.

Iiorslaget blev lagt ucl ti1 afsterr-r
nin.q således, at alle fik chancen Ior
at givc cleres mening til kende, og
Harlev Fzellesråds bybus udval.g vil-
lc have det klarest mulige ovcrblik
over holclningen, inden cler skulle
holdes møcler mecl Sporvejene

Der blev afgivet g8 stemmer
og det endelige resultat blev at
69 stemte for ændringen, 28
stemte imod, og en enkelt havde
gjort sig den ulejlighed at aflcvere
en blanl< stemmeseclclcl i clen lidt
pril'ritive stemmeurne i Super-
Bru.gsen..

Selvom va1 gdeltagclsen ikke
ligctiem var overvældende n-red 9E
stemmer ud af 1440 mulige, vi1 vi
dog alligevel gerne takke alle de,
der viste deres interesse for sagen.
Også tak til SuperBrugsen, der
beredvilJigt stillede 40 kvadratcenti-
meter gulvplads til rådighed for pro
jektet

På et møde med Å-hus Sporve-
je i november indstillede Harlev
Fællesråd, at linie 55 bliver omlagt
som foreslået. Ved samme lejlighed

har vi ønsket elableret ct n1t stop
pestecl neden lor Nl,,vangsvej [oru-
dcn det, cler skal etableres på Ket
tingvej til erstatning for det eksiste-
rcnde på Vestervej

Så vidl så godt I skrivcnde
:lurrl l<errrllr vi ikk, Sporv,.j-rre-
endclige .lillirrgtagr':t i :ag.r, nrcrr i

givet falcl vil ændringen l<unne førcs
ud i livet i løbet af 1995

Endvidere var der flere, der
havcle benyLlet lejJigheclen til at
kontrle mecl kornmentarer tlg:rrr-
dre forslag. Det var helt finL disse
vil indgå i Tralikuclvalgcts matcriale
om emnet.

Blaudt dissc var der et par
ønsker om en tidlig buszrlgang 1ør
c]ag/søndag mor.gen Ilcr er clet
Arhus Sporvejcs opfattelse, at beho-
vct ikke er særJig stort, o.q rnan ned-
lægger lor ticlen mange ticllige bus
algange. Vi har aftalt at undersøge
behovet nælrmere for at have et
merc brugbart matcriale til l<om-
mende drøftelser. Derfor beder vi
alle, der har brug for en busaf-
garrg inden l<1. 7 lørdag / søn-
dag, om at have ulejlighed med
at give besked til Harlev Fælles-
råd - adressen findes på side 2

Iidt i det skjulte var det jo også
cn prøvc på ont vores nye blacl
Paraplyen kan bruges son
udgangspunJ<L for små uofficielle
[olkeaistenninger om 1okale
spørgsmål. Og det meler vi
bestemt godt at det han. Faktisk er
ct aktivt lokalblad et glimrende sted
at arrangere clen slags ting - det fås
næsten ikke bedre. .

Så vær forberedt på, at der også
kommende numre kan være stem
mesedler om et eller andet spørgs-
må1, hvor I{arlev Fællesråd gerne
vil borgernes røst inden der skal
træffes beslutninger.
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Rødlundparken o
ol.
g)
o
NcDet eneste almennyttige byggeri i Harlev

.pødlundparken 
er en aI Brahrand

I\Bolig{orenings J 6 afdelinger.
Byggeriet er opført i tre etaper: De
to første i 1989/90 og den tredje i
1992/93. De første indflyninger
fandt sted i 1. december 1989.

Rødlundparken består i dag af 141

iejemål, fordelt på ungdomsboliger,
ældrevenlige boliger samt 1-, 2-, 3-
og 4-rums lejligheder. Boligerne er
gode og velindrettede, og de fleste
med en lille have til. De små haver
er generelt velholdte, ligesom
driftspersonalet altid sørger for
smukt vedligeholdte fællesområder.
Fællesområderne indeholder fl ere
legepladser, boldbane og to store
fælIes-grill i hver ende af bebyggel-
sen. Således kan beboerne mødes
til en større grillaften/dag i som-
merperioden.

I den modsatte ende af bebyggel-
sens to indgangstårne findes en
skulptur af kunstneren Ole Østrup.
Samme kunstner skal til foråret
male friser indvendig i de to tårne.

Udover de egentlige lejemå1 findes
der to fællesvaskerier, mødelokaler
lor afdelings- og antenneloren i ngs-
bestlrelserne, et selskabslokale
samt driftskontorer og -loka1er. Sel-

skabslokalet har plads til 36 perso-

ner og kan lejes af enhver beboer i
Brabrand Boligforening til brug ved
fødselsdage o.1.

Antenneforeningen Rød1und blev i
sin tid oprettet, da Rødlundparkens
beboere gerne ville have mulighed
for at modtage flere radio- og TV-
kanaler end oprindeligt, og da den
geografiske beliggenhed ikke gav
mulighed for medlemsskab af
Å,rhus Antenneforening. Afdelings-
bes§relsen indhentede tilbud hos
JTAS og STOFA og indkaldte heref-
ter beboerne i hele Harlev-området
til en stiftende generalforsamling.
Anrenneforeningen blev dereft er
oprettet med STOM som leve-
randør. Antenneforeningen er som
før næ',rnt tænkt for hele Harlev-
området. d.v.s. at enhver beboer i
Harlev,/Framlev kan blive medlem
og få et udbygget kanalmønster.
Henvendelse herom skal ske ti1

STOFA på tlf. 86 19 45 88. Antenne-
foreningen holder arlig generalfor-
samling i maj måned efter nærmere
indkaldelse i Galten og Omegns
Folkeblad.

Som noget forholdsvis nyt har
Rødlundparken fået en flagmand,
der hejser flaget på officiel1e flag-

dage, samt ved fødselsdage eller
andre specielle begivenheder, som
Rødlundparkens beboere ønsker
fejret med flagning.

Rødlundparkens afdelingsbestyrel-
se og beboere ønsker bebyggelsen
så grøn og økologisk som muligt.
Dette har medført en ændring af
renovationen, hvor der nu er opført
fælles containerpladser med affalds-
sortering - der dog tænkes udbyg-
get yderligere - i stedet for skralde-
skure ved hver enkelt bolig.

Om Rødlundparkens beboere kan
siges, at vi nok er en lige så bro-
get/blandet flok som Harlevs øwi-
ge beboere. En del aI beboerne er i

øwigt oprindeligt Harlev og
omegns beboere, der er flyttet fra
eget hus. Beboermassen er stabil,
og der er kun sjældent tomme lejlig-
heder. Vort motto er: Alle ønsker et
sted at bo - i fred og rol Og det
slmes vi som beboere i Rødlundpar-
ken, at vi lever meget godt op til. Vi
hygger os med naboer i det
omfang, vi selv vi1 og forsøger sam-
tidig at blive en del af Harlev gene-

re1t, i stedet for at betragte os som
en selvstændig de1 afbyen. Blandt
andet derfor er vi naturligvis med-
lem af Harlev Fællesråd.

I


