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AKTIVITETSKALENDEREN

også udgives af Harlev Fællesråd.

Alle medlemsforeningerne kan benylte aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (star på aktivitetskalenderen)
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- deadline:

1. september!

MATERIALE DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,

til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

O Venstre Vælgerforening

O Grundejerforeningen
Harlev Vest

O Tåstrup Borgerforening

O Brugerrådet
O Grundlejerforeningen
Araliavej

O Lillering Forsamlingshus
O Andelsboligforeningen
Næshøj

Udvalg under
Harlev
Fællesråd:
Anton Nielsen - formand

Bøgeparken
O Socialistisk Folkeparti
O Harlev ldrætsklub
O Harlev Basketball Klub
O D.C.H. Harlev
O Harlev Kunst og Kultur
O Socialdemokratiet
O Harlev Frimærkeklub
O Harlev Jagtforening
O Ungdomsskolen Næshøj
O Dagplejen
O Tåstrup Sø-

Aase Christensen - næsfformand
Preben Arndt - sekretær
Arne Christensen - kasserer
Knud Nikolaisen

og Moseforening
Rødlundparken
Børnehaven Næshøj

Lillering Beboerforening
Framlev Forsamlingshus

Frits Thomsen
Knud Nicolaisen

Dorte Vind
Preben Arndt
Lene Krath
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Rita Graugaard Pedersen
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O
O
O
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Arne Biering

Thorkild Rasmussen
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Aase Christensen

Knud Nikolaisen

Arne Biering
Preben Arndt

Hans Peter Madsen

BYPARKUDVALGET
Arne Biering
Arne Christensen
Thorkild Rasmussen
Doris Bindzus
læne Krath

BYBUSUDVALG
Knud Nicolaisen

Thorkild Rasmussen
Arne Biering
Anton Nielsen
Lene Krath
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Harlev beuarede

Biblioteket!
T\t't

hal la'ngc va-ret kenrlt,
ul trrrslerr,,rrr at :r,',lla.gg,.
Ilarlc-v lJibliotek blev fiernet
inden cle afslr-rtterrrle politiskc'
Iorh:rndlinger om "sparekatalogct". I)ct var en rigtig og en
klog beslLrtning at bevarer Harlev
Ilibliotek. Klog, forcli bibliotckct
i ilarl"v er'"1 kultrrrtillrrrd. sorrr i

I-zl

Irøj gr';rrl l)( n) llrs rI l)olnene i
orrrmdet uu ri.gtiu, [r,rrli rlt n , r'i
ovcrensstemruerlse rnecl byrå-

"&

clets overorclnedc

ses Fdls Thomsen, Anton Nielsen sant chefredaktør Hans Peterlokalredaktørerne Lea Nielsen og Morterx Suith, Århus Stillstirtend,e

Fra uenstre
sen og

Århus Stiftstidende lover
bedre mediedækning af
Harlevområdet
æsentantmåned var
s dækning
af begivenheder i Harlevornrådet til

debat. Chelredaktør Hans Petersen
og lokalredaktørerne Lea Nielsen
og Morten Svith deltog i denne
debat. Hans Petersen redegjorde
for Årl'rus Stiltstidendes ønske om
at dække kommunens yderområder
- det såkaldte "grønne b:e1te" - beclst
muligt og meddelte, at der l'ra son'trreren 1995 ansættes 3-4 journali
ster netop til at lorbedre mediedækningen af "det grønne bæ1te".
Lokalredaktørerne dokum en terecle
på n.røclet, at dækningen af Harlev

området ikke var så mangelfuld,
som påstået
Fra Århus Stillstidende 1øc1 en
opfordring ti1 at foreninger i området sender medlemsblade m v. til

lokalredaktionen, og at man hen
vender sig hertil med nyhedsstof
Ira området.

politik om at

bevare og s§rl<e lokalsarnfundenc.

"Det sker i Harlev
og omegn"
Aktivitetskal enderen, som udgives i
samarbejde med SuperBrugsen og
Harlev Bibliotek. kan blive beclre.
På repræsentantskabsmøc1et 1ød en

opfordring til, at alle, der står for
arran gementer/aktiviteter, son-r
henvender sig tiJ en bredere krecls
af beboere i vores område, meclde1er sig hcrom til bibliotektet.
På møclet blev Aase Christensen.

Ilødlunclparhen og Preben lu-ndt,
Harlev Irrimærkeklub indvalgt i
Fæ1lesrådets forretni ngsu dvalg til
afløsning aI [,ene Krath og Frits
'lhomsen, som begge ønskede at
udtræde på grund af rnangel på tid
til arbejdet.

Underskriftsindsarnlingen til
støtte [or Bibliotehets bevarelse
blev iværksat og båret [rern af
tiivillige, som "stemle dørk1okker" og af forretningsdrivende
som påtog sig ulejligherden nrerd
at have underskri ft sarkent' li.ggende i ca. l3 uger. Der er grulcl
ti1 at takke enhver. sorn har
bidraget til at clet kunnc lykhes
at inrlsanrle 1969 underskrifter i
et. område nrecl ca 1400 husslan
de.

lJerrnc rnanifcsl:llion aI vi]je ng
handlekralt i en situation af
sa:rlig betydning lor lokalområdet, har givet gernklang på
Iiådtruset og andre steder i kommunen
Ilnderskrilterne er overclragr:t ti1 rlcn politisk ansvarlige for
biblioteksonrrådet, Rådrran d
Flernrning KnrLclsen
l'å vej til mødet rned rådmanden
kunne forestillingcn om hviJke
resultater Harlevområclets beboerer kr.rnne opnå til gzrvn fur
ornråclet ved o.qså på andrc fclter at manifeslere en lignende
vilje og handlekrall ikke holdes
tilbage.
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Det er ikke megen llads der leunes, når busser og biler skal passere
hinanden få Lilleringaej. Den komntende cyhelsti uil bliue ført frem
til grusuejen til uenstre i billedet.

gennem en årrække har Fællesrådet arbejdet for at sikre skolevejen for de børn, der i øjeblikket må cykle ad veje uden cykelsti. Det gælder i særlig grad for børn, der skal cykle ad Lilleringvej, hvor der er megen trafik og fung trafik.
Stadsingeniørens kontor har for længst givet Fællesrådet ret i, at
en traflkseparering er ønskelig, og har stillet i udsigt, at der var
penge til anlægsarbejdet i 1995.
Nu foreligger der et skitseprojekt for cykelsti fra Rødlundvej til

Lillering.
Repræsentanter for Fællesrådet har været til møde på Stadsingeniørens kontor, hvor projektet blev præsenteret. Der er tale om en
cykelsti syd for den eksisterende kørebane og cykelstien
anlægges med god afstand til kørebanen. Ved Lillering vil cykelstien nafurligt fortsætte i grusvejen bag om Lillering Forsamlingshus. Cyklisterne skal således ledes bort fra det snoede s§rkke

kørebane ved indkørslen til Lillering fra Harlevsiden.
I landområder, hvor det ikke er fortov langs kørebanen, skal en
elt. cykelsti anvendes som fortov.
På mødet fremsatte Fællesrådet ønske om at få belysning langs

cykelstien. Det blev ikke givet tilsagn om belysning, men man ville overveje om økonomien heri. Det er dyrt at få belysning og man
anlægger normalt ikke cykelsti med belysning i landområder.
Til gengæld var man indstillet på at anlægge en fliserække
mellem Rødlundvej og Araliavej. Endeligt tilsagn herom blev dog
ikke givet.
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eftermiddag om ugen i Næshøjskolens gymnastiksal.
Interessen for basket var straks fra
start overvældende. Elter et 1i1le
opslag på skolen, mødte 36 piger fra
3 -6 klasse op i gymnastiksalen. En
hektisk affa.re i betragtning a[. at
der kun var to bolde til rådighed
Men spillet og spillerne bed sig
Iast. Blandt de første, der mødte op,
var spillere, der siden vandt flere
danske ungdomsmesterskaber til
Harlev, og senere spillede Harlev op
i 1. division. Nogle blev så gode, at
de fik deres debut på landsholdet,
flere af Næshøjskolens gamle drenge og piger har desuden gjort sig
gældende på de store elitedivisionsklubber i Århus og København.
Næshøjskolens BBK har gennem
alle 20 år tilbudt basket for minispillere, dvs. børn i 3.-6 klasse. Da
interessen for basket blev så stor, at

\

\
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ret landsbyklub som Harlev at nå
helt ti1 tops. Harlev BK er efterhanden enestående i dansk basket,
der mere og mere præges af klubber fra de store byer. Vi har formået
at beholde vores divisionshold for
damer gennem 13 år udelukkende
med spillere af egen avl. I de senre
år er herrerne kommet rigtig godt
med, og i netop afsluttede sæson
opnåede vi det bedste resultat
nogensinde, en andenplads i 3. divis10n

Gennem klubbens ry som en seriøs og dynamisk forening har vi formået at tiltrække mange gode
trænere, der har en stor del af æren
for, at basket i Harlev klarer sig så
godt.
Næste geueration af dgtige bashetsfillere i Harleu står allerede hlar Næshøjskolens BBK's
1ng
mini figer præstered,e at uinde Dailmarks største ungdomsturnering ued bl a at slå rie store

ste

københaanerklubber, Horsholm og Amager BK. Holdet trænes afJeanette Sørensen

Det har gennem alle årene været en
hjertesag for foreningen at knytte
forældrene tæt til det daglige arbejde. Det har givet mange sjove oplevelser. Forældrene har for eksempel syet spilletøj og træningsdragter
til samtlige i klubben. De har arrangeret loppemarked, julebanko og er
en væsentlig årsag til, at Næshøjskolens BBKgennem 20 århar
kunnet holde et meget velbesøgt
stævne for minispillere i begyndelse
af sæsonen.

også ældre børn ønskede at spi1le,
valgte en kreds af foræ1dre at spørge Harlev II( om de kunne være

interesseret i at oprette en basketafdeling Under ledelse af to særdeles
respekterede og kompetente formænd, Jens Wood Pedersen og nu
afdøde Erik Vind, lykkedes det at
skabe en dynamisk og livskraftig
afdeling, som snart havde hold i alle
rækker fra piger/drenge til divisionshold.
Afdelingen skilte sig i 19BB ud
som en selvstændig klub under navnet Harlev Basketball Klub. De to
klubber NBBK for de små og Harlev BK for de store arbejder nu i
skøn forening

Der har gennem årene været mange store oplevelser. I 1980 fik vores
daværende damejunoirhold deres
livs baskettur, da de tog til USA,
året efter fik et nyt juniorhold en
rejse til Israel, en succes, der blev
gentaget to gange med andre ho1d.
Rejselysten var stor i midten af
B0'erne, og det blev blandt andet til
ture til Skotland, Spanien og Norge.

Forældrene spillede desuden i
en årrække vol1eyball, ligesom de
har været iwige deltagere i de aktivitetsdage klubben har startet
sæsonen med.

jubilaren ser optimistisk på
fremtiden. I 50 basketspillere giver
grobund for gode resultater også i
fremtiden. Og at den lyse fremtid er
20-års

fik de alleryngste piger vist,
da de ved det uofficielle danske

på vej

Der har været mange sportslige
højdepunkter i de 20 år. Der har
været fl ere danmarksmesterskaber
for ungdom, flotte placeringer i 1.
division og landsholdsudtagelser. I
takt med at basket bliver mere og
mere populært, bliver det dog
sværere og sværere for en decide-

mesterskab for yngste minier vandt
turneringen foran så stærke hold
som Amager og Hørsho1m.
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uandforsynin
I Harlev bruger vi årligt 200.000 kubikmeter
vand, der pumpes op fra mere end 100 meter
under jorden og fordeles gennem mere end 25

kilometer Iedninger
er vi tilbage i tiden, havde de

enkelte ejendomme deres
egen vandforsyning.
Efterhånden som Harlev Stationsby udviklede sig, blev dette en
uholdbar situation, og i 1924 gik
nogie borgere sammen for at etablere en fzelles vandforsyning. De
økonomiske midler hertil, blev
fremskaffet gennem et lån på 1000
kr bevilliget gennem den daværende Harlev-Framlev Sparekasse,
samt et lån på 5000 kr af den
daværende mejeribes§rrer Jeppesen.

Det første vandværk
Den 20. januar 1925 afholdets den
første generalforsamling, hvor det
første sæt vedtægter "Interessentskabskontrakt for interessenterne
ved Harlev Stationsby's vandværk",
blev vedtaget af 18 interessenter,
hvilket var et 100 % fremmøde. Kort
tid efter blev således det første
vandværk med tilhørende ledningsnet etableret på adressen Gl.Stillingvej 444, hvor det stadig ligger.
På det tidspunkt fungerede vandværket uden pumper, d.v.s. vandet
var "se1vgående".

Vækst førte til
sammenlægning
Omkring 1960 udbygges Harlev-

Framlev ret kraftigt, og et n1t vandværk etableres , Framlev-Korsvej
vandværk. Yandindvindingsretten
er på det tidspunkt for Harlev Stationsby's vandværk (HSD 60.000
kubikmeter/år, og Framlev-Korsvej
vandværk (FKV) 40.000 kubikmeter/år. Op gennem 7O'erne sker der
en yderligere vækst i området, og
der er behov for mere vand. Begge
vandværker søger derfor om yderligere indvindingsrel HSV 250.000
kubikmeter/år og FKV 210.000
kubikmeter/ar. Amtet og kommunen afslår ansøgningen, og anbefaler istedet en sammenlægning af de
to vandværker, hvilket de respektive bestyrelser var imod.
Imidlertid. blev sammenlægningen en realitet, men dog først i juli
1989 under navnet Harlev-Framlev
Vandforsyning. (HFV) T dag er vi
således 1100 interessenter. der

Så dybt nede
hentes uandet

i Haileu!
Et alm.
larcelkws på
godt 5 meters
højde syner
ikke af meget
ued siden af en
112 meter dyb

uandboring!

lingvej 444, hvor boringerne er hhv
12 ogll2 meter dybe. Dette værk
ligger egentlig standby, og træder
kun i funktion i spidsbelastningssituationer eIler ved uregelmæssig
drift af de 2 øwige.
På Grønhøjvej 6 ligger det andet
værk, hvor boringen er 30-35 meter
dvb.

Værk nr 3, Kallundborgværket,
ligger på adressen Araliavej 55,
hvor vandet hentes op fra 112
meters dybde.

årligt forbruger 200.000 kubikmeter, dog har forbruget i 1988 været
oppe på 300.000 kubikmeter/år, vel
at mærke fordelt på 800 interessenter.

Denne mærkbare besparelse
skyldes i høj grad en renovering af
ledningsnettet, samt indføre1se af
vandmålere fra januar 1992.

Vandet fra dybet
Egentlig har vi 3 vandværker, det
oprindeligt beliggende på GI.stil-

Disse krafiige iumper sender aandet
få d,en sid,ste stræhning ud til uandhanerne.
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Efter at vander er pumpet op fra
boringen, iltes det via et terasselignende arrangement, og forskellige
stoffer udfæ1des, b1.a. jern. Herefter
ledes vandet videre til et nyt bassin
hvor yderligere udfældning af uønskede stoffer sker. Til slut passerer
vandet gennem et sandfilter hvor
den sidste rensning finder sted.
Så1edes renset, pumpes det
over i et 85 kubikmeter stort rentvandsbassin, ikke noget imponerende volumen, når der gennemsnitligt
forbruges ca. 550 kubikmeter pr.
dag.

Men forklaringen er den enkle,
at med den hyppige vandudskiftning, når vandet ikke at blive "gamme1t", og vi forbrugere sikres således frisk vand døgnet rundt.

Vandkvaliteten
I området har vi omkring

25 km ledningsnet med et vandspild på kun
6%, og det beffder at ledningsnettet
er af en høj kvalitet. Normalt regnes
med et spild på ca. 10%. De 2 dybeste boringer kan af og til overskride
grænseværdien for fluor, som er 1,5
mg/liter. Men målt som et gennemsnit ligger vi på den rigtige side.

Iørigt analyseres vandet jærrrligt for
om muligt at spore plantegiltrester
(pesticider). Målingerne viser he1digvis, at der ikke flndes må1elige
mængder. Vandets hardhed spiller
en ro11e mht. dosering af vaskepul-

ses det gatnle aanduærk på Gl Stillinguej, nederst "Kallundborg"-aærket
Araliauej. Der bruges gasbrænder til at fierne ukrudtet - ingen gifi ker!

Øuerst
på

ver i vaske- og opvaskemaskiner,
og vort vand betegnes som middelhårdt, hvilket måske til nogens
overraskelse er "blødt", i forhold til
det øvrige Århus-område.
Lillerings beboere kan til tider
få Harlev-vand i hanerne, idet HFV
holder en hane åben , hvis der
opstår uregelmæssig drift i Lille-

ring.

Priseksempel:
Ved et årligt forbrug på 150 kubikmeter
bliver udgiften til vand 2602,0Q kr + moms,
altså ialt pr husstand, 3252"50kr.
Fast år.lig afgift .
400,00 kr
Forbrug.
. 1 50 x 1,60 240,00 kr

Råvendsafgift. ., r 150-x2.00 300.00 kr
AfledningrafEift . 150x It;08 i662,00 kr

Moms25%..,1,. , .....
650,50kr
lalt... - ., 1.:..:..,
3252,50kr
Effektiv pris pr. kubikmeter 21,68 kr

Økonomien
HFVs år1ige overskud
er på ca. 400.000 kr,
med en kapital på
omkring 3,5 mill kr.
Selvom der skal foretages større udbygninger,
forventer HFV at kunne
holde uændrede afgifter, hvorimod afgiften til
det offentlige besluttes
af- det offentlige. I
1960 var den årlige
7

vandafgift ca. 100 kr pr. husstand. I
dag betaler vi til HFV en fast år1ig
afgift på 400 kr samt 1,60 kr pr
kubikmeter. Til det offentlige betales 2,00 kr pr. kubikmeter i råvandsafgift, stigende med 1,00 kr pr

kubikmeter pr år frem til 1998, altså
stop ved 5,00 kr. Hertil kommer
yderligere 11,08 kr pr kubikmeter i
afledningsafgift HFV er næsten det
eneste fællesskab der er tilbage i
vores område, hvilket skaber stof til
eftertanke, når der til generalforsamlingen i 1925 var fuldt hus, hvorimod der til generalforsamlingen i
år, ud af 1100 interessenter var
mødt29r.
Så på trods aI en god vandforsy-

ning, som rigeligt rækker ind i det
næste årfusinde, skulle vor vandforsyning nødigt overgå til det offentlige. men det kræver en større [orbrugerinteresse.
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I nouember 1994 uedtog byrådet at
indkalde fællesrådene i Århus
Kommune til seminar sammen med
repræsentanter for magistratsafdelingerne og byrådsmedlemmerlle.
ette seminar blev aftroldt
torsdag, 20. april 1995 på
Rådhuset, og fi:a Harlev Fællesråds forretningsudvalg deltog
Knud Nikolaisen og Aase Christensen. Til trods for, at der har eksisteret fællesråd i Årh.,s Kommune
siden kommunesammenlægningen
for 25 år siden, var dette det første
møde af sin art.
Indlederen af seminaret, viceborgmester Jens Arbjerg Pedersen, g1ædede sig over det store frem-møde;
19 fællesråd var repræsenteret med
ca. 40 personer. Desuden deltog en

række byråds-medlemmer, bl.a.rådmanden for magistratens 1. afdeling, Niels Erik Eskildsen og formanden for teknisk udvalg, Edward
Pedersen. Endelig var de relevante
magistratsafdelinger godt repræsenteret.
Der blev arbejdet i 4 grupper, som
beskæftigede sig med "anlæg og
grØnne områder", "traflk", "blplanlægning" og "organisering af fællesrådsarbejdet".

Ikke mindst den sidste gruppe trak
mange deltagere, alene af den

grund, at målsætningen for seminaret var at fremkomme med en indstilling til byrådet om form og indhold i det fremtidige samarbejde
mellem fællesrådene og kommunen.

Generelt var der fra grupperne
enighed om, at der var behov for at
styrke kommunikationen mellem
kommunen og fællesrådene, i form
af, atfælIesrådene inddrages på et
langt tidligere stadium end det sker
i dag, og at konkrete byrådsindstillinger sendes til høring i de berørte
lokalområders fællesråd før fremlæggelse. Der var et stort ønske
om, at fællesrådene ligestilles med
skolebestyrelser og lokalcentrenes
brugerråd og dermed får reel indflydelse og ikke blot betragtes som

om menneskers liv og fællesskab.
Endelig blev der givet meget klart

udtryk for ønsket om, at dette seminar ikke skulle være "en enlig sva1e", men blive det første af jævnligt
tilbagevendende møder til udveksling af erfaringer og s§rkelse af
fæ1les ønsker for arbejdet.
Øget økonomisk tilskud til fællesrådenes arbejde i forbindelse med
lokale tiltag blev også drøftet, men
det område var det naturligt nok
ikke nemt at få konkrete tilsagn om,
set i lyset af den aktuelle debat om
den store sparerunde, som netop
står foran endelig vedtagelse i byrådet, men der blev givet udtryk for
vilje til at se meget positil,t på
sagen.

en form for informationskontor

over for borgerne i lokalsamfundet.
Fællesrådene har reel mulighed for
at præge beslutningerne ved hjælp
af en naturlig interesse forat sætte
sig ind i ønsker og behov i lokalområderne og samtidig være med til at
sikre, at byrådsbeslutninger ikke
udelukkende baseres på planer, teknik og økonomi, men at de også
gives et præg al, at det dreier sig

Æt i alt en meget inspirerende eftermiddag, i særdeleshed for et så
"ubeskrevet b1ad" som under-tegnede i relation ti1 opgaverne i Harlev
Fællesråd.
Aase Christensen
e

;

