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Vidste du at...
. AKTIVITETSKALENDEREN også udgives af Harlev Fællesråd.

Al1e medlemsforeningerne kan beny.tte aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen)

. HARLEV FÆLLESRÅD KAN KOORDINERE medlemsforeninger-
res 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 1996 - deadline: 1. maj!

. MATERIALE DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
ti1 koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Udvalg under
Harlev
Fællesråd:

FORRETNINGSU DVALGET

Anton Nielsen, formand - 86941996
Aase Christensen, næst' - 86941499
Preben Arndt - sekretær
fune Christensen - kasserer
Knud Nikolaisen
fune Biering
Thorkild Rasmussen

BYGGE- & BOLIGUDVALGET

Aase Christensen
Knud Nikolaisen
Arne Biering
Preben Arndt

INFORMATIONSUDVALGET

Frits Thomsen
Knud Nicolaisen
Dorte Vind
Preben Arndt (PRESSE KONTAKT)
læne Krath
Rita Graugaard Pedersen
Hans Peter Madsen

TRAFIK / BYPARKUDVALGET

Arne Biering
fune Christensen
Thorkild Rasmussen
Doris Bindzus
læne Krath
Knud Nicolaisen
Anton Nielsen
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Spændende nybyggeri på uei:

COM DET ER MANGE BEKENDT
rJhar der siden september 1994

eksisteret et spændende, nyt samar-
bejde mellem Harlev Fællesråd,
Brugerrådet ved Lokalcenter Næs-
høj og Rødlundparkens afdelingsbe-
styrelse med henslm til anvendelse
af grunden mellem Rødlundparken
og Lokalcenter Næshøj til senior-
byggeri 6:em for til en børne-institu-
tion.

Dette samarbejde flk sin første
succes i september sidste år, da der
kom meddelelse fraÅrhus Kommu-
ne om, at man ville følge lokalområ-
dets ønsker for anvendelsen af byg-
gegrunden, som ligger på en syd-
vendt skråning med udsigt over
Tåstrup Sø og Mose.

Brabrand Boligforening
bygherre
Den formelle ændring af lokalpla-
nen mangler endnu, men det væs-
entligste element er til gengæld op-

fuldt, nemlig at Brabrand Boligfore-
ning har udtrykt ønske om at være
bygherre på et mindre antal senior-
boliger på grunden.

Disse boliger viI få en helt ideel
placering i umiddelbar tilknytning
til lokalcentret med dets mange ak-
tiviteter, som i dag i stor ud-
strækning henvender sig til de æ1-

dre borgere i Harlev-området, men
som med lethed kunne anvendes til
mange andre aktiviteter af interesse
for en langt bredere kreds af men-
nesker.

Brabrand Boligforening er en
almennyrtig ande I sbolig{orening.
der som grundlæggende formål har
at opføre - og administrere - boliger

for medlemmerne af foreningen.
Medlemmer er alle, der i dag

har en bolig i 6n af foreningens af-

delinger samt de, der e'"1. senere
kunne tænkes at få behov for eller
lyst til at bo i en lejebolig. En særlig
lovgivning "tager hånd om", at der
opføres almennyttige boliger "uden
luksuspræg, men udstyret med al-
mindelige moderne bekvemmelig-
heder" og bestemmer desuden
bl.a., at man er underlagt regler om
kommunalt tilsyn, og sidst, men ab-
solut ikke mindst, at beboerne har
ret til indflydelse på bebyggelsen
via en af beboerne demokratisk
valgt bestyrelse.
Beboerde-
mokratiet i
sln nu-
vzrrende
lorrn har
eksisteret
siden
1970. rnen
er under
stadig udvikling. Aktuelt er der ned-
sat en arbejdsgruppe under Bolig-
ministeriet, som i en rapport lægger
op til konkrete lovændringer på om-
rådet.

En almennffig boligafdeling er
opført som en økonomisk og juri-
disk selvstændig afdeling i et lokal-
område, hvor der på byggetids-
punktet er konstateret et behov for
denne boligform, som det f.eks. var
tilJældet, da man i 1987 traf beslut-
ning om at udarbejde en lokalplan
for den vesflige del af Harlev. Dette
gav dengang Brabrand Boligfore-
ning mulighed for at opføre rt
Rødlundparken, som havde sin
første indflytning i december 198g.

Hyis man ønsker at få en bolig i
Rødlundparken i dag, skal man altså
som udgangspunkt være medlem af
foreningen. Dette er også tilfældet
for de seniorboliger, som det er tan-
ken at opføre på "hjørnegrunden".
Samtidig vil der blive tale om boli-
ger, hvor der vil blive taget særlige
hensyn til ældre borgeres behov,
som f.eks. bekvemme adgangsfor-
hold, særlige hensyrr til boligens
indretning og uds§r, som igen kan
være medvirkende til, at man kan
blive boende i sin egen bolig, også
selv om mobiliteten med årene
skulle blivet indskrænket.

Det har gennem årene vist sig,
at Rødlundparken i meget stort om-
fang har kunnet opfylde Harlev-bor-
gernes ønske om at blive i lokalom-
rådet i tilfælde, hvor behovet
for/ønsket om at ændre boligform
er opstaet. Harlev Fællesråds og
Brugerrådets ønske er da også helt
entydig! at det samme kunne blive
tilJældet for seniorboligernes ved-
kommende.

Stor for-
håndsin-
teresse

, Efter en ar-
tikel i Par-

aplyen i november 1995 har allere-
de flere mennesker givet udtryk for
interesse for denne nye mulighed,
også efter at man har nået en alder,
hvor man ikke har så stor lyst til
længere at bo i hus med egen have.
Glædeligvis er der også blevet givet
udtryk for interesse for at deltage i
det stykke arbejde, der ligger først
for - nemlig planlægningsarbejdet i
Iorbindelse med byggeriet.

For at give alle mulighed for athøre
lidt mere om dette meget spænden-
de emne har Brugerrådet på Lokal-

Fortsættes næste side...
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Nu går det den ri
for Harleu Bibliol

Udlånss
og cD-H
lnformationssam
lige om hjørnet..

1995åi?":[f;,;;"å]
Det startede ganske vist som lidt af
en gyser med trusler om lukning af
biblioteket. Heldigvis blev vi reddet.
Ikke mindst på grund af Harlev
Fællesråds og andre borgeres store
indsats med at skrive læserbreve oh
ved indsamling af underskrifter
imod lukningen. Vi siger endnu en
gang tak for den opbakning befolk-
ningen gav biblioteket.

Stigning på alle fronter
Ved årets slutning kan vi så glæde
os over, at mange også har benyttes
sig af biblioteket i 1995. 15.646 be-
søgende har vi haft, hvilket svarer
til en stigning på.22oÅi forhold ti1

1994. Også udlånet er steget. En
foreløbig optæIling viser, at ialt
46.314bøger, bånd, CD'ere og an-

det er udleveret ti1 lånerne i 1995.

Det svarer til en stigning på 16% i
forhold til året før. Det er absolut
fine tal, som der er al mulig grund
til at være tilfreds med.

Fremtiden

'1 øjeblikket er vi igang med at
lægge planer for 1996.

Biblioteksvæsenet har udstuk-
ket fire overordnede måI for udvik-
lingen:

Fortsat fra sidste side...

center Næshøj og Harlev Fæl1esråd
besluttet at afholde et

"fyraftens"møde
på Lokalcenter Næshøj
torsdag d. 29. februar

kl. 16 - 18

hvor vi får besøg afforretnings-
fører Torben Overgaard om al-

menny'ttigt boligbyggeri og økono-
mi, pensionsmedarbejder I-one
Æstrup om boligstøne og pensi-

onsforhold og rådmand Lis Peter-
sen Mag. 3. afd. (Social-og Sund-
hedsforvaltning)

Tanken med mødet er bl.a. at få
dannet en interessegruppe, som al-

lerede nu kan begynde sine studier
og "gå i marken" Ior at blive inspire-
ret af andre med tilsvarende ideer
og realiserede projekter.

Aase Christensen
Formand for Bygge- & Boligudaalget

Harleu Fællesråd
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I

allerede på flere aJ de større biblio-
teker i kommunen.

Samarbejde med andre
små biblioteker

Her i Harlev regner vi med at
kunne tilbyde lånere en CD-ROM
arbejdsplads engang i løbet af 1996.
Vi får et beløb til indkøb af en PC
med CD-ROM drev og printer. Vi vil
også indkøbe CD-RO[4'er til brug
på biblioteket. Desuden vil vi i sam-
arbejde med tre andre små bibliote-
ker begynde atkøbe CD-ROM'er,
som kan lånes med hjem. I starten
vil der være meget lidt at vælge
imellem, men når vi deler med de
andre små biblioteker, vil udvalget
være skiftende fordi vi løbende brt-

ter CD-ROM'er med hinanden. Ef-
terhånden som vi far råd, vil udval-
get blive bredere. Det svarer fulds-
tændig til den måde hvorpå, vi har
købtvideofilm til biblioteket. Vi
håber naturligvis også, det bliver
muligt for os at åbne adgang til In-
terNettet, men der er ingen konkre-
te planer, så det ligger længere ude
i f:emtiden.

I store træk vil Harlev Bibliotek
dog ligne sig selv i 1996, og vi 91æ-
der os til et godt nyt biblioteksår. I
Øwigt er vi altid åbne lor ris, ros og
forslag til ændringer.

Dorte Vind,, Harleu Biblioteh.

rng

er

- Biblioteket er et mødested - be-
tjeningsområdets rum for oplevelse
og viden.

- Borgerne skal have et bredt
sammensat kulfurtilbud og skal
præsenteres for den nyeste kultur-
produktion.

- AIle informationsbærende mate-
rialer er 1igestillede.

- Borgerne skal have fri og lige
adgang til information i et samfund,
hvor viden er en forudsætning for
udfoldelse.

Disse mål forsøger vi nafurligvis
også at leve op til. I de seneste år
har vi taget flere nye medier ind,
f.eks. videofllm og CD'ere. Vores
økonomiske rammer gør, at vi må
starte i det små, men vi fortsætter
udviklingen og udvider hele tiden
udvalget.

lnformations-
samfundet
Et af de meget omtalte emner i den-
ne vinter er udviklingen frem mod
"Informationssamfu ndet å\r 2000" .

Fri og lige adgang til information
kan ikke længere fuldt ud sikres
udelukkende gennem trykte medi-
er. Som en konsekvens heraf vil bib-
lioteksvæsenet investere i CD-ROM
arbejdsplads og adgang til InterNet-
tet til publikums brug. Dette findes
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i IAR DU FRA HARLEV kører ad
I I Sitt<etorgvej mod Århus ligger
Snåstrup Vestergård som den første
gard på højre hand. Det er her, du
ser plasticdrivhusene.

Gårdprojektet "Snåstrup Vester-
gård" er et amtsligt projekt, som
sammen med andre forskellige pro-
jekter hører under Havkærparken i
Tilst og delvis etableret for EU-mid-
1er.

Snåstrup Vestergård er daglig
arbejdsplads for 2 ledere, Bent Møl-
ler og Niels Engdal, og 15 udvik-
lingshæmmede voksne, hvoraf de 4
bor i gårdens stuehus. De øwige
bor andre steder i Århusområdet og
møder på garden ved hver morgen
ved arbejdstids begyndelse.

Bofællesskabet for de 4 beboere
i sfuehuset hører under Tinga-
gergården iTilst og har eget perso-
nale knyttet ti1 sig.

Formålet

Et af formålene med gårdprojektet
er at udsluse de udviklingshæmme-
de voksne til et mere normalt be-
sffiet arbejde i en privat virksom-
hed. Det daglige arbejde er derfor
præget af en række overskuelige fa-

ste arbejdsrutiner, som skal klares i
fællesskab e1ler enkeltvis. Ti1 sådan-
ne faste rutiner hører bl.a. indkøb af
madvarer, madlavning, pasning af
gårdens dyr og pasning af biler og
andet materiel.

Hver uge byder også på idrætsakti-
viteter i Tilsthallen og ofte arrange-
res efter ønske fra de udviklings-
hæmmede besøg på institutioner,
udstillinger eller virksomheder. Der
lægges i det hele taget megen vægt
på, at inddrage de udviklingshæm-
mede i kulturelt og socialt fælles-
skab og på at alle er med i afgørel-
ser og processer, som har beffd-
ning for gården. Således var alle
med, da gårdens ko skulle ind-
købes.

Økologi
Gårdprojektet er et økologisk pro-
jekt og man bestræber sig på at bi-
drage til bevaring af gammel dansk
landbrugskultur. De dyr, som er
indkøbt til gården, repræsenterer
således bestemte danske husdyrra-
cer. Gårdens drift er derved delvis
bestemt af bestemmelser for økolo-
gisk landbrug og for husdyrpleje.

Garden 13 tønder land sætter
således en grænse for størrelsen af

husdpholdet.
På gården dyrkes en række

grønsager, som bl.a. sælges på tor-
vet ved Ingerslevs Boulevard i
Århus, og der produceres en række
krydderurter, som aftages af FDB.
Projektet med krydderurterne fore-
gar i et samarbejde med Forsorgs-
hjemmet Østervang i Tranbjerg og
med Århus kommunes "grønne
værksted" Mariendal ved Ajstrup
Strand.

Gårdbutik ifremtiden
Renoveringen af Snåstrup Vester-
gard begyndte i 1991. Siden da er
stuehuset istandsat og i en af gård-
ens 1ænger er der indrettet moder-
ne opholdsrum. omklædningsrum
og køkken. Denne længe bærer i
dag navnet "Haraldsminde" som
påskønnelse til Harlevrnureren Ha-
rald, som ydede en stor indsat i det-
te arbejde. Lige i øjeblikket er man i
færd med at ombygge en del af læn-
gen ud mod Silkeborgvej. Her øn-
sker man at indrette en gårdbutik,
hvorfra gårdens produkter kan sæl-
ges.

Gardens arbejdskraft kan også
komme andre til gode. Som et led i
udslusningsbestræbelsen indgar
man gerne aftaler om arbejdsfor-
hold, som egner sig til de udvik-
lingshæmmede. Sådanne arbejds-
forhold kan berørere en enkelt vok-
sen eller flere voksne. Henvendelse
skal ske til Bent Møller el1er Niels
trngdal.
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Huorfor loliue medlem
af en frimærkeklub?
Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme
og samle på frimærker?
Bliver det mere spændende og sjovt,
når man er medlem af en frimærkeklub?

ERIMÆRKESAMLERE, der er
I medlem, kender svarel: "det er
mere sjovt, spændende og interes-
sant at se på frimærker sammen
med andre, for der bliver selvfølge-
lig snakket og man får sjove impul-
ser, gode ideer og en masse viden
som medlem af en frimærkeklub".

Alle medlemmer kan tale med
om, at der er en verden til forskel
fra at sidde isoleret hjemme og se
på fi:imærker og bladre i kataloger
til at være sammen med andre og
bl.a. få lejlig-hed til at skaffe sig fri-
mærker på en nem og ofte billigere
måde. Man kan f.eks. bytte sig til
frimærker man mangler, eller man
kan købe frimærker på klubbens
"auktioner".

Uanset om man har samlet i få
eller mange ar, - om man er nybe-
gynder eller mere erfaren samler,
så får man en masse ud af et med-
lemsskab.

Harlev Frimærkeklub er stiftet i
1983 og har for tiden godt 30 med-
lemmer, der holder møde næsten
hveranden tirsdag i vintersæsonen,
Mødetidspunktet er 19.30-2 1.45.
der starter 1. september og slutter
31. marts. Se iøwigt mødetider i
Arhus Stiftstidende sektion Arhus
under Harlev, dagen idag.

Hvad foretager vi os så på møderne.
Medlemmernes samlerområde
dækker det meste af EUROPA til
den anden side afjordkloden, og
det giver på vore blttemøder gode

muligheder for det store bytteri
over en bred front.

En til to gange om aret har
klubben "storauktioner", hvor der
er god mulighed for at anskaffe sig
de f:imærker der er svære ar bltte
sig til. Herudover
er der "miniaukti-
on" på alle ordi-
nære b1'ftemøder.

Mindst en gang
i sæsonen invitere
vi en frimærkesamler udefra (fra en
anden klub.), til at fort^ælle om sine
Irimærker og om noget han ved
specielt meget om.

Herudover aftrolder klubben
tips, konkurrencer, juleafslutning,
sæsonafslutning og med års mel-
lemrum udstilling for at vise noget
af det vi foretager os med -altsam-
men i klubbens nok så kendte gode
samvær.

Møderne aftroldes på Næshøj-
skolen, lokale 4. Indgang til klublo-
kalet fra Gammel Stillingvej ved

boldbanerne. På møderne kan der
købes kaJfe og sodavand.

Vi er med i byttedagen ved De
Samarbejdende Frimærkeklubber i
Århus, der aftroldes i Folkedanser-
nes Hus to gange om året.

Vi håber med disse få ord at fange
DIN interesse i a1 komme i vor
klub, hvor vi sætter kammeretska-
bet omkring frimærker meget højt.
På gensl,n IIARLEV FRIM,€RKE-
KLUB.

Renovering af Gl. Stillinguei
Som nærmt i tidligere numre af
Paraplyen vil Harlev Fællesråd
gøre sit til en renovering af Gl.
Stillingvej.

Vi forestiller os bl.a. fortov
og cykelsti på begge sider, samt
Iorbedret sikkerhed omkring
skolen og i krydsetved Næs-
højvej.

Vi modtager meget gerne
kommentarer og forslag ved-
rørende dette projekt, således at
vi far det bredest mulige grund-
lag at tackle sagen på.

Skriv til Arne Biering, Grøn-
høivei 24,8462Harlev.
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Framleu Forsamlingshus
REN 1. JULI 1903 samledes bor-
lJg"." fra Framlev, Snaastrup og
l,abing i Mejeriets sal på l^abingvej
med det formål at oprette et forsam-
lingshus i Framlev Efter nogen for-
handling enedes man om sagen, og
det blev bestemt at det nye forsam-
lingshus sku1le oprettelse på aktier.
Aktiestørrelsen blev fastsat til kr. 10

for gårdmænd, mens husmændene
skulle slippe lidt billigere med kr. 5.

Disse aktier var bindende under for-
udsætning af at lovene blev vedta-
get på en følgende generalforsam-
ling. Ti1 at foretage sagens fremme
valgtes der en foreløbig bestyrelse
bestående af nogle gårdmænd fra
Framlev og Snaastrup. Man gik nu
igang med at tegne aktier, hvor 1-3

stykker var meget almindeligt. For-
samlingshuset blev bygget, og er
gennem årene blevet brugt flittigt
både i sorgens og glædens stund.

Bankospil og dilettant

Det der nok har holdt 1ængst ved
huset er bankospil. Allerede i 1915
begyndte man at spille gåse- og an-
despil til Mortensaften og op til Jul,
og idag spilles der stadig banko
hver mandag aften, men nu hele
året.

Dilettant er der også blevet spil-
let gennem mange år. Ifølge proto-
kollerne startede man i 1947. men
måtte ligge stil1e i nogle år i tresser-
ne - vel nok fordi fernsynet den-
gang tog over. Først i haffierdser-
ne startede man så igen med at spil-
le dilettant om vinteren, og siden
kom der også revy til høstfesten.
For nogle år siden blev der i samar-
bejde med Forsamlingshuset dan-
net et amatørteater. som fik navnet
"Spotlight". Formålet var at spille
re'"y til høsffesterne samt vinterens

dilettantforstilling for Forsamlings-
huset.
Idag anvendes Forsamlinghuset
endvidere til både motionsgymna-
stik og badminton ugentligt.

Moderniseringer
Huset har op gennem årene foreta-
get nogle ændringer. Det sidste, der
er blevet foretaget, er en større til-
bygning, så der blev større gardero-
be og nye toiletter, samtidig er køk-
kenet også blevet større, så der blev
plads til en opvaskemaskine, hvil-
ken bes!,relsen mente var påkræ-
vet, da huset jo ofte bruges ti1 priva-
te fester.

Udlejning af Framlev Forsamlings-
hus kan aftales på tlf. 86 94 11 44.

Knud Nikolajsen


