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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Under ”Orientering fra
Fællesrådet” beretter vi
bl.a. om det fortsatte ar-
bejde med at skaffe me-
re halkapacitet i Harlev.

Artikelserien ”Harlev i
Hjertet” holder pause,
idet Alice Krøger er kom-
met i arbejde igen og
derved ikke kan afse tid
til artikelserien. Hun vil
dog ikke afvise at
fortsætte serien ”Harlev i
Hjertet” senere. Det
håber vi meget hun vil,
fordi der er mange gode
og interessante perso-
ners livshistorie ”på la-
ger”.

Konstituering 
af  fællesrådets
 forretningsudvalg
På det første møde efter
repræsentantskabsmø-
det konstituerede forret-
ningsudvalget sig og
nedsatte de forskellige
udvalg således:

Konstituering: Formand,
næstformand, sekretær,
kasserer

1. Formand Arne Nielsen
2. Næstformand Ejgil

 Rah  bek
3. Sekretær Ejgil Rahbek
4. Kasserer Kaj Sommer

Nedsættelse af udvalg og
valg af formænd for ud-
valgene

1. Børn og Unge
Kaj Sommer (fmd)
 Hein rich Kristiansen

2. Trafik, veje og kommu-
neplan
Ejgil Rahbek (fmd),
 Anton Nielsen, Niels
Elvstrøm

3. Natur og Miljø
Jens Aage Weigelt
(fmd), Finn D. Søren-
sen, Christian A.
Jensen

4. Info og Blad
Ejgil Rahbek (fmd),
 Arne Nielsen, Aksel
Buchard, Dorte Vind

Ny asfaltbelægning
volder besvær
Som de fleste nok har
bemærket har kommu-
nens afdeling for Trafik og
Veje asfalteret flere biveje
omkring Harlev Framlev.
Det drejer sig om følgen-
de strækninger:

Lilleringvej, mellem Harlev
og Lilleringvej
Storringvej, mellem Lille-
ringvej og  kommune -
græn sen
Bøgebakken, mellem Lil-
lering og kommune græn -
sen
Tåstrupvej, mellem Harlev
og Tåstrup by
Tåstrupvej, mellem
Tåstrup og  kommune -
græn sen på Stjærvej
Stallinggårdsvej, fra Gl.
Harlev og til landevej 511
Harlev Kirkevej, mellem
Harlev og Gl. Harlev

På disse strækninger har
man brugt en belægning,
som er meget grov. Så
grov, at det generer visse
cyklister på de stræknin-
ger, hvor der ikke er cy-
kelsti. Det er især cyklen-
de på racercykler, som
har meget smalle ringe,
som føler det ubehageligt
at færdes på disse stræk -
ninger. Cykelstierne har
ikke fået denne grove be-
lægning.

Fællesrådet har fået en
del henvendelser fra cyk-
lister, som føler, det ikke
er særligt behageligt, at
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cykle på disse stræknin-
ger, og hvis der er andre,
som har samme oplevel-
se, hører vi gerne fra dem
eller hvis de har  kom -
men tarer i øvrigt.

Møde med rådmand
om Multihal i Harlev
Vi har ved flere lejligheder
berettet om det arbejde,
som pågår med at få
etableret mere/mere
multianvendelig halkapa-
citet i Harlev. Fællesrådet
deltager sammen med
HIK og Harlev Basket i en
aktionsgruppe, som skal
forsøge at realisere pla-
nerne om mere halkapa-
citet i Harlev. I den forbin-
delse er det lykkedes at
få kontakt til rådmanden
for Fritid og Kultur, March
Perera Christensen. I be-
gyndelsen af august blev
afholdt et møde mellem
rådmanden, bistået af
hans forvaltningschef og
aktionsgruppen. Det var
et meget positivt møde,
hvor gode ideer og for-
slag bidrog til den gode
dialog. For at illustrerer,
hvad aktionsgruppen ar-
bejder hen imod, bringer
vi nedenfor hovedforman-
den for HIK, Frank Kejl-
bergs, indledende frem-
læggelse og definition af
projektet.

Fremlæggelse og
 definition af projekt
Med baggrund i bl.a. den

tidligere undersøgelse af
Rambøll om 10-14 åriges
fritidsinteresser doku-
menteres med al tydelig-
hed, at denne aldersgrup-
pe mangler muligheder
for at dyrke flere fritidsin-
teresser i lokalområdet.
Derudover har der tidlige-
re været artikler i Århus
Stifttidende med fokus på
de manglende kulturtil-
bud for den voksne gene-
ration i Harlev.
Vi er en by, der de sidste
15 år har oplevet et mar-
kant stigende indbygger-
tal.
Samtidig er det også en
by, der er gået fra at være
området med næsthøjest
indkomst i gennemsnit pr.
indbygger i Aarhus kom-
mune, til nu at være ud-
talt som nr. 2 på Aarhus
Politis liste over opmærk-
somheds områder med
hensyn til stigning i krimi-
nalitet.
Med ovenstående som
udgangspunkt bor vi i et
område, der i den grad
må siges at have et be-
hov for flere faciliteter for
de unge.

Med det afsæt er vi en
by, der selv har kunne
skabe de tidligere fritids-
rammer via en meget høj
grad af frivillig arbejds-
kraft, men som p.t. må
udenbys for musik, fore-
drag, o.l.
Tennis indendørs i Skan-

derborg, varmtvandsbas-
sin i Hinnerup, kunststof-
bane i Galten, indendørs i
Globus.
Samtidig har vores dagin-
stitutioner lejet sig ind i
fodboldens klubhus for at
kunne lave samlede akti-
viteter.

Den ny folkeskole reform
er på vej og derfor har
skolen store udfordringer
med at kunne tilbyde det
alsidige udbud af aktivi-
tetstimer. Med afsæt i det
sidste har vi også en sko-
le, der i samarbejde med
foreninger har en stor ud-
fordring i forhold til at
skabe de alsidige tilbud,
have kapacitet til at un-
derstøtte den  integra -
tions tanke, der ligger i de
ca. 17 % elever, der kom-
mer herud i skole – vi har
ganske simpelt ikke facili-
teterne til at kunne inte-
grere dem i det lokale for-
eningsliv, som inkluderer
understøtning til mange
af disse udsatte børns
behov for sammenhæng
og kammeratskab med
de herboende klassekam-
merater. Man etablerer al-
le tilbud til ungdommen
indenfor ringgaden, men
sender de udsatte grup-
per udenfor.

Endelig er der i forbindel-
se med Århus som kultur-
hovedstad udarbejdet
den såkaldte IDAN rap-
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porten, der netop skulle
synliggøre potentialer og
udviklingsmuligheder
frem mod 2017. Rappor-
ten har en klar anbefaling
om, at kommunen under-
støtter flerstrengede
kraftcentre med forank-
ring i lokalområderne,
med afsæt i de enkelte
foreningers faciliteter. Her
skal det tilføjes at vores
nærmeste kommunale hal
er over 7 km væk.

Vi har et rekordstort antal
indbyggere i byen og re-
kordstort medlemstal i
Harlev idrætsklub på
næsten 2000 medlemmer.

Med det afsæt er vores
ønske et multihalskon-
cept der skal kunne ska-
be sammenhold og sam-
menhæng mellem alle by-
ens borgere fra 0 – 100 år
og tilbyde differentieret
aktiviteter fra kl. 0.00 – 24,

og ja det er selvfølgelig
med ed en lille underdri-
velse af alder, dem på 110
er også meget velkom-
men :-) og en lille overdri-
velse af aktive klokketi-
mer, det er selvfølgelig ik-
ke beregnet til natteaktivi-
teter.....

Vi skal kunne opleve in-
spirerende foredrag, høre
musik for alle aldre, kun-
ne tilbyde kursusaktivite-
ter for de ældre borgere i
eks. den digitale verden,
der i nærmeste fremtid er
eneste borgerservice i
forhold til eks. skat, bank,
forsikring, pas, pension
m.m. Netcafeer for de un-
ge i stilladserede omgi-
velser.
Vi skal kunne imødekom-
me det stigende behov
for sundhedsfremmende
aktivitetstilbud, sports-
grene, fitness m.v.

Fugletårn ved
Tåstrup Sø
Fugletårnet med adgang
fra Stenskovvej blev indvi-
et i juni måned. Nordea-
fonden, Friluftsrådet,
Dansk Ornitologisk  For -
ening, Naturstyrelsen og
Skanderborg Kommune
har sammen med lokale
lodsejere både bygget et
velbeliggende fugletårn
og ikke mindst lagt en
væl dig fin og farbar gang-
bro hen over det våde og
uvejsomme moseterræn,
der omkranser søen.

I dette nummer af Pa ra -
plyen har vi en artikel om
det spændende fugleliv,
som udspiller sig på søen
og i rørskoven. Artiklen
indeholder også gode råd
til interesserede borgere,
som ønsker sig en unik
naturoplevelse. Artiklen er
skrevet af Chr. A. Jensen,
Tåstrup.

Sct. Hans-Fest i dejligt vejr

Af Kaj Sommer, Harlev-
Framlev Grundejerforening
kajsommer@pc.dk

Også i år havde vejrguderne
begunstiget os med dejligt
vejr til vor Sct. Hans-fest i
Byparken.

Og rigtig mange, vel en 4-
500 mennesker, havde fundet
hen på pladsen for at nyde
aftenen på forskellig vis.

Man hyggede sig således
rundt omkring med forfrisk-
ninger fra spejderteltet i form

af kaffe med hjemmebagt
brød, is og – naturligvis – en
enkelt øl.

Og det blev et meget flot bål.
Årets båltale var lagt i hæn-
derne på en vore egne fra
Harlev, nemlig forfatteren, rej-
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selederen og samfundskriti-
keren Mikael Witte.

Han var rigtig glad for at få
lov at holde årets Sct. Hans-
tale, og kvitterede med en
tale, der kom vidt omkring,
både lokalpolitisk og lands -
po litisk. Alle var måske ikke
helt enige i hans forskellige
synspunkter, men det er altid

spændende at høre andres
meninger.

Desværre skete der et ”kiks”
vedrørende vores højttaleran-
læg, som på grund af en
mis forståelse ikke blev taget i
brug. Det beklager vi selvføl-
gelig meget, og dette betød
formentlig, at en del ikke hør-
te Mikael Wittes tale. Heldig-

vis kunne vi i en fart rigge
spejdernes mindre anlæg til,
og dette løste – om ikke hele
problemet – så dog noget af
det. Undskyld...! til de frem-
mødte for dette. Det vil vi na-
turligvis sørge for ikke sker
fremover. I øvrigt overvejer vi,
om vi ikke skal investere i et
par ekstra højttalere for at
kunne dække hele området
bedre. Området er faktisk ret
stort og folk står meget
spredt. Så det kniber med de
2 højttalere, vi har i øjeblik-
ket.
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Til slut tak til Mikael Witte og
tak til vore trofaste venner fra
Harlev-koret, for hjælp med
at afsynge Midsommervisen.

På vegne af KFUM-spejder-
ne i Harlev og Harlev-Framlev
Grundejerforening.

Michael Witte holdt båltalen

Heksen er klar til at flyve
til Bloksbjerg

Spejderne serverede spejlæg



INFLUENZAVACCINATION 2013 i
LÆGEHUSET GL. STILLINGVEJ 409, HARLEV 

Vi holder 
”ÅBENT HUS”

for vore patienter til influenzavaccination

Uge 40:    Tirsdag d.1. okt. kl. 10-13 og kl. 14-15
  Onsdag d.2.okt. kl. 10-13 og kl. 14-15

Uge 41:   Tirsdag d.8.okt.    kl. 10-13 og kl. 14-15
  Onsdag d.9.okt.    kl. 10-13 og kl. 14-15

Uge 43:  Tirsdag d.22.okt.  kl. 10-13

For patienter der bor på Næshøjcenteret og  Sabro lokalcenter: 
vaccineres mandag d.3.okt.

Patienter i eget hjem, der ikke kan komme i konsultationen, kan kontakte lægehuset m.h.p. 
vaccination i eget hjem d.7.okt.

GRATIS: til 
- alle over 65 år
- førtidspensionister
- patienter med kroniske sygdomme
- gravide mere end 12 uger henne i graviditeten
- svært overvægtige ( BMI over 40)
- anden alvorlig sygdom
- Samboende med personer der er alvorligt syge og som ikke selv kan 

vaccineres.
(HUSK sygesikringskort)

Med venlig hilsen
LÆGERNE

Lene Bendtsen, Ellen Ladegaard,
 Carsten Krogh Jørgensen og Anne Nielsen

Gl. Stillingvej 409
8462 Harlev J

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN
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Af Arne Nielsen
Fællesrådet vil hermed give
en kort status vedrørende
kloaksepareringen i Harlev.
Der har i foråret og somme-
ren været gravearbejde på
vejene Gammel Stillingvej,
Parcelvej, Damkærvej, Ket-
ting Parkvej samt på marken
ved Framlev Korsvej.
Tidsplanen for 2013 er:
Gammel Stillingvej bliver as-
falteret i uge 32
Parcelvej afsluttes i august
Der vil blive arbejdet på:
Damkærvej, august-septem-
ber
Vestervej, afsluttes i septem-
ber-oktober
Sydbakken, (stamvejen) sep-
tember-december
Mark ved Framlev Korsvej,
august-december
Ketting Parkvej, august til ok-
tober
Tidsplanen med eventuelle

justeringer kan ses på Aar-
hus Vands hjemmeside:
www.aarhusvand.dk/arbejder
Overordnet følges den oprin-
delige etapeplan.
Arbejderne på Ketting Park -
vej og på Vestervej vil med-
føre nogle omlægninger af
busruterne. Der vil blive op-
sat midlertidige busstopskil-
te.
Arbejdet på Ketting Parkvej
vil betyde, at der etableres
en ny regnvandsledning, der
kan lede regnvandet fra den
sydlige del af Harlev direkte
til Aarhus Å uden om rense-
anlægget. Denne udledning
vil i 2014 kunne ske løbende i
forbindelse med, at vejene
bliver fuldt separerede.
Der er fortsat ingen endelig
afklaring om regnvandsbas-
siner øst for Stillingvej, men
eksisterende bassiner på
Harlev renseanlæg vil blive

benyttet, når de første veje
kan udlede regnvand.
På Harlev renseanlæg er der
ved at blive bygget en ny
pumpestation, der skal pum-
pe spildevandet fra harlev til
Viby renseanlæg. Dette nye
anlæg forventes at blive ta-
get i brug i september, hvor-
efter Harlev renseanlæg bli-
ver nedlagt.

I 2014 er der planlagt separe-
ring af stikvejene til Sydbak-
ken samt Vårgyvelvejj og en
del af Florasvej.

Der har den 24. juni 2013 væ -
ret afholdt et  borgerinforma -
tionsmøde, hvor bor på del
af Sydbakken og Vestervej
samt Vårgyvelvej har været
inviteret.
Referat af dette møde kan
ses på Fællesrådets hjemme-
side: www.harlevfællesråd.dk

Status på kloakseparering

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er 
fremlagt på

Harlev Bibliotek
Eller se på

www.harlevfr.dk

SKRIV TIL
PARAPLYEN
Husk at deadline
til næste nummer

er den 24. oktober 2013
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Af Hans Hjort, Lilleringvej
Der var engang en udsendel-
se, som hed sådan i fjernsy-
net. Ville det ikke være en
god ide, hvis der her i Harlev
Bypark, blev etableret et ind-
hegnet område, hvor byens
hunde kunne mødes? Da
hunde af natur er flokdyr, så
vil de, ligesom mennesker,
have stor glæde af at møde
hinanden. Det vil helt sikkert
komme til at betyde gladere
hunde, og hermed også gla-
dere hundeejere.
Jeg synes også, at det falder
godt i tråd med kommunens
intentioner for grønne områ-
der:
”Målene for parkerne i 2009
– i forhold til tidligere mål –
styrkes i retning af, at de skal
tilbyde unikke oplevelser, in-
vitere til aktiv brug og fælles
aktiviteter, give ramme for
gode opholds- og mødeste-
der, give stærk identitet og
fortælle en historie. Desuden
skal parkerne indeholde bio-
logisk mangfoldighed og un-
derstøtte klimaforbedrende
tiltag. De lokale forhold bety-
der, at de generelle og over-
ordnede mål og indsatsom-
råder vægtes forskelligt fra
lokalsamfund til lokalsam-
fund, fra park til park.”
Jeg har på den ophængte
skitse i Netto og EUROSPAR

”Hund og hund imellem”

33

forslag til, hvor i parken hun-
deområdet kunne være.
Synes du det er en god ide,
eller det modsatte, må du
meget gerne skrive dig på li-
sten med navn og adresse.
Af billedet ved denne artikel

fremgår det, hvor jeg foreslår
hundepark i firkanten: træ -
gruppe ændres til lund, løg i
græs. Området er ikke stort,
men også kun ment som
mø dested og ikke motions-
område for hund og ejer.

Her kunne en hundelufterplads eventuelt placeres
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Det nye fugletårn
ved Tåstrup Sø

Af Christian A. Jensen,
Tåstrupvej 120
cajsub@gmail.com

Hvordan kommer du til
 fugletårnet?
Vil du en tur til Tåstrup Sø for
at se på fuglelivet, er der nu
skabt en mulighed i form af
et nyt fugletårn. Det nye tårn,
der blev indviet i sommeren
2013, er placeret i vestenden
af Tåstrup Sø. Tårnet kan ik-
ke ses fra vejen (Bøgebak-
ken), men kører man fra Lille-
ring mod Stjær vil man kort
efter at have passeret kom-
munegrænsen til Skander-
borg, på venstre side af vej -
en, se en lille grusbelagt par-
keringsplads med plads til
tre biler.
På P-pladsen er der opsat en
informationstavle, som kort
fortæller om Tåstrup Sø. Der
er etableret en sti til fugletår-
net. Stien starter som en
grussti, der fortsætter som
board walk på en 100 meter
lang træbro, som leder en
gennem et stykke spænden-
de natur. I dette sumpområde
kan man gå tørskoet og se
de planter, fugle og dyr, som
knytter sig til denne ellers
ufremkommelige naturtype.
Her i sensommeren blom-
strer langs gangbroen katte-
hale med rødviolette blom-

ster samt planten pengeløs
med fine gule blomster.
Sump området er tilgroet af
krogede piletræer med islæt
af rødel. Her vil man også
kunne se og især høre små -
fugle som gærdesmutte,
munk, gransanger og med
lidt held pungmejse.

Hvilke fugle kan du se 
og høre ved Tåstrup Sø?
I alt er der registreret 152 for-
skellige fugle arter ved søen.
Det kan man selv checke ved
at gå ind på Dansk  Ornitolo -
glsk Forenings Database
(www.DOFbasen.dk), hvor
der kan findes iagtagelser
helt tilbage fra 1960’erne.
Fuglelivet ved søen varierer i
løbet af året og også i løbet

af dagen. Flest fugle med
størst antal individer og antal
arter ses og høres om foråret
i månederne marts, april og
maj, samt om efteråret i sep-
tember og oktober måned.
Om foråret er der på selve
søen op til otte forskellige ar-
ter af svømmeænder som
gravand, gråand, krikand, pi-
beand, skeand, atlingand,
spidsand og knarand, mens
der om efteråret primært er
dykænder som troldand, taf-
feland og hvinand.

Rørskoven, der omkrandser
søen, rummer andre arter.
Fugletårnet er placeret i det
største rørskovsområde ved
søen. I rørskoven har et par
rørhøge ynglet gennem flere

Ung rørhøg over Tåstrup Sø. Foto Chr. A. Jensen
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år. I sensommeren kan man
ofte se de unge rørhøge jage
i området mellem søen og
Tå strup Mose. Fugle med
mærkelige lyde holder til i
den tætte rørskov. Vandrik-
sen, hvis ”sang” minder om
grisehyl og mere sjældent
kan man om foråret høre rør -
drummen, som pauker.  Rør -

drummens sang er en dyb
bas, som lyder på samme
måde, som hvis man prøver
at puste i en tom ølflaske. I
fugletårnet er der opsat infor-
mationstavler, som illustrerer
og fortæller om de mest al-
mindelige fugle. Da fugletår-
net er placeret i vestenden,
er det bedst at observere fra

tårnet i eftermiddagstimerne,
da man så har medlys.

Det kan kun anbefales at ta-
ge en tur til fugletårnet –
pak ke en rygsæk med en
kande kaffe og en bid brød
samt en kikkert, sætte sig op
i tårnet og nyde hvad naturen
har at byde på af oplevelser.

KÆMPE-SUCCES

Af Kaj Sommer
kajsommer@pc.dk

Det blev en fantastisk cykel-
aften i Harlev onsdag 14. au-
gust. Vejret var flot og et rig-
tigt cykelvejr. Solskin, relativt
lidt vind og rigtig mange del-
tagere. I alt 474 deltog i vort
arrangement, og det var
langt over det forventede.
Også selv med de mest opti-
mistiske briller på.

Der var rigtig mange, der
havde valgt den lange rute
på 60 km. Langt de fleste.
Men noget af det vi var mest
glade for var, at børnene var
vendt tilbage i forhold til sid-
ste år. I alt 70 børn deltog i
løbet. Og det, synes vi, er
rigtig godt. Ikke mindst børn
har jo godt af at holde sig i
gang med motion. Og forhå -
bentlig har de fået lyst til at
cykle lidt mere i hverdagen,
evt. sammen med deres for -

ældre. Som tidligere nævnt,
er netop cykling reelt en de
få idrætsgrene, som forældre
og børn kan dyrke sammen.
Det er jo pludselig blevet me-
get spændende at arrangere
cykelløb i Harlev. Vi fornem-
mer, at vi er blevet opdaget
ude i den store cykelverden,

idet vi så deltagere fra bl.a.
Bylderup Bov, Skjern, Es-
bjerg m.fl. Det synes vi er
rig tig spændende.

Også vore naboområder var
flot repræsenteret. Fra Tilst
Cykelklub deltog 28, fra Gal-
ten Cykelklub også 28 og fra

Starten gå� r for distancen på 60 km
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Cykelvennerne i Galten 12.
Også det synes vi er rigtig
godt. Det er jo fint, når vi kan
støtte hinanden ved vore ar-
rangementer. Vi opfordrer
derfor det cyklende folk i
Har lev om også at være
med, når disse klubber hol-
der deres lignende arrange-
menter.
Vi vil gerne rette en tak til vo-
re – mest lokale – sponsorer
for den hjælp, der ligger i at
understøtte et sådant arran-
gement. Det er uhyre vigtigt,
at vi derigennem kan holde
økonomien i orden omkring
det.

Også en tak til de 30-35 per-
soner indenfor HIK, som har
medvirket ved løsningen af
de mange opgaver, som ar-
rangementet førte med sig.

Vi ses forhåbentlig til næste
år. Tidspunktet bliver nok ca.
det samme som i år. Og det
er ret sikkert, at det bliver en
onsdag aften.

Vinderen af 60 km distancen Morten Lambert


