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FÆLLESRAD'S
MEDLEMMER:
Skol ebestyre lse n

v/Næshøjsko le n

Harlev Bibliotek
Legestuen " Næssi"

Fritidshjemmet Himmelblå

Den lntegrerede lnstitution
Reg n buen

Vuggestuen G rønhøjvej

Framlev Kirke

Harlev Kirke

Ha rl ev-Fra m I ev

G ru ndej erfo ren i ng

Venstre Væl gerf oreni ng

G ru ndej erforen i ng en

Harlev Vest

Tåstrup Borgerf orening

B rug errå det

Grundlejerforeningen Araliavej

Lillering Forsamlingshus

Andel sbo I i gf oren i n gen Næsh øj

Andelsbo ligf oren ingen

Bøq epa rken

Socialistisk Folkeparti

Harlev ldrætsklub

Harlev Basketball Klub

Harlev Frimærke Klub

D C H Harlev

Harlev Kunst og Kultur
Soci a ld em okrati et

Harlev Jagtforening
Ungdomsskolen Næshøj

Dagplejen

Tastrup So og Moseforening

Rødlundparken

Børnehaven Næshoj

Framlev Forsamlingshus

Beboerforeningen Gl Harlev

Antenneforeningen Harlev

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET

,Anlon Nielser, lbrnancl - 8tj941996 Arnc Bierin.g
Aasc Christensen, læstl - 86941,199 Aasc ClLristcnsen
Arnc Christelsen - kasserer 'itor-kild Rasrrrrsserr
Arlc Bicring
l,'1 em rring Linclegårcl Nielsen
1-lrorkild Rasrlussen
Susanne Ilenrc-.kov
Svencl'llromsen (supp,)

Repræsentanter i aktive udvalg:
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a
a
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a
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TRAFIK
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a
a
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Aasc Christenseu
'llrorlri1d R:rsmussel
Flen-lr i n g [-i ncl cgirrd Nielsen

BYPARK

Arne Biering
Ar-ne Christc'nsen
l'horliild Rasnussen
Doris Bindzus
lrne l{ralh

INFORMATION / BLAD

Anlon Nielsen
Anrc 13icring
Frits'lhonrsen
Dorte Vincl
Lene It-ath
Ri1.a Graugaarcl Peclersen
Hans Pr:tr.r Maclsel

BØRNEINSTITUTIONER

Susanle Bennel<ov
Anton Nielsen

Parap yen udgivet af Harlev Fæl esr.d
Foto: Preben Arndl Layout Hafs Peter Madsen

Tryk V by Boglryk Opl.9 1600 ek5

Paraplyen er annoncefrit område
NarcvFæ etråder sonbekendt erparapyforeninqfor.a 30medlemsforenlngerllokaområdet M.ngeafd5
seforenngerudqiverdere5eqnebade,hvordesø9erdæknrngforende aludgi{ternevedhjæpafannoncer
For at undga at (omme i konkutrence med med emsforenrnqerne, har Fæl esrådet derfor be5luttet, at der lkke sk.l
annonccr Paraplyen DerlmodsoqerH.rlevFælesradhvertårArhu5Komnuneometbeob derfortrf5viserore
mærkel I I nformation og oplysn ng om Fæ esrådets arbelde, og det er dr55e penge, der indtll videre dækker udq f
ter ved udq ve sen af Parap yen

HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR?
. AKTIVITETSKALENDEREN ud.gives også af Harlev l.-ællesråd.
Æle medlemsforeningerne kan benltte aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk alticl deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERERI
. KOORDINER ARRANGEMENTERNE. Harlev Fællesråc1 hJælper
gerne ured dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!
. PARAPLYENS SPALTER er åbne for n-redlemsloreltinscrn€..
Incllæg rnodtages gerne på disk - MAC eller PC-Iormat.

. NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomn-re omkring
1 april 1997 - deadline: 1 5. februar!

. MATERIALE DER ØNSKES MEDTAGET i aKtivitetsKa]encler,
1il 1<oordinering e11er i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.
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ution
e (D-6 årige!

Placeres tæt ved
Lillering Skou!
nER VIL FORMODENTLIG iløbet af 1997

l/blive bygget en ny institution i Harlev, en

integreret
daginstitution med plads til ca. 60 børn i alde-
ren 0 til 6 år. Denne institution ønskes place-

ret i område B i 1okalplan 277. ( Sydvest for
Rødlundvej, nedenfor ejendommen Rødlund-
vej nr. 7) Området er efter lokalplanen udlagt
til boligområde, hvorfor der er igangsat en re-
vision af lokalplanen for området.
Der har været udsendt en skrivelse fra Magi-
stratens 2. afdeling ti1 samtlige naboer til insti-
tutionen, en "nabohøring" hvor man bad na-

boerne tilkendegive om dervar indsigelser
mod placeringen. Der har kun været en tilba-
gemelding. Denne var positiv og kom fra
Brabrand Boiigforening, som ejer Rødlundvej
B - 1BB.

Det hele startede da man ville omlægge
lrrggestuen til en integrerede institution,
hvorved den skulle rumme flere og større
børn på bekostning af de små børn, men da
man ikke, som forventet, kunne ansætte de
dagplejere, der var behov for ved en sådan
omlægning, undlod man at lave om på vugge-
stuen.

Imellemtiden var der blevet etableret et
samarbejde mellem Forældregruppen ved
mggestuen, de eksisterende daginstitutioner
og Harlev Fæ1lesråd og vi har søgt at fasthol-
de kommunen i, at vi i allerhøjeste grad
mangler pasningsmuligheder for vore børn i
området.

Dette har nu givet resultat. Kommunen
bygger en ny institution, midt i den smukke
natur og tæt på bebyggelse, 5 minutters gang
fra skoven og rimelig tæt på busforbindelser.

Hvem der bare var barn og kunne få de
muligheder i så smukke omgivelser.

/.

øo e""§'æ d * a

'-./- - j u.

i__rr la
RØDLUNDPARKE

&"!l\v/r ,i't3
NY DAGINSTITUTION

Nye pleieboliger ued
NæshØi lader uente på sig
C OM NOGEN MÅSKE har bemærket er p1ænen endnu ikke
rJgravet, og hvorlor er det så ikke så sket?

Indenlor byggesektoren har udviklingen været voldsom.
Det har rnedført, at priserne på nybyggeri er steget. Det vil igen
sige, at det påtænkte byggeri aI plejeboliger er blevet dyrere.
Det der i øjeblikket ligger på tegnebrædtet, har overskredet buf-
gettte for byggeriet. Der ar:bejdes på nuværende tidspunkt med
alternative løsninger. Det forventes stadigvæk at der bliver 15

plejeboliger, men hvornår byggeriet kan påbegyndes, vides ikke
idag.

Rita Graugaard Pedersen
Swsanne Bennekou
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Socialdemokratiet
i HarlGU-Framleu
fyrlder lOO år
Et tilbageblik af Anton Nielsen.
formand for socialdemokratiet
i Harlev-Framlev

l\EN 25. NOVEMBER 1896 sam

Lf lod"= nogle aktiv- socialderno-
krater i Framlev. De vil1e forsøge at
danne en forening, og man vedtog
at h olde stiftende generalforsamling
den 6. december. altså kort tid efter.
- Foreningens navn blevArbejder-
Iorningen liremad, og den omfatte-
de Harlev, Framlev, Storring, Stjær,
Galten samt Skovby. Den første for-
mand for foreningen var stenhug-
ger H.P. Jensen fra Storring.

I begyndelsen af 1897 arrange-
rede man agitationsmøder i Høver,

Stjær, Framlev og Skovby, og blandt
talerne var b1.a. Peter Sabro.

Det lykkedes foreningen ved
hjæ1p af frivillige bidrag at skaffe
midler til en fane, som blev indviet
den 18 juli 1897. Fanen kostede 82

kr. - Selv om partiforeningen kun
havdefå penge, hjalp man dog fami-
lier, hvis de var kommet i nød; f eks.
hvis der kom sygdom i familien.

Kirken og det sociale spØrgs-

mål" var titlen på et offentligt møde,
som man holdt i 1899. Pastor
H.PChristensen og pastor Jensen
fra Storring talte, og også Peter
Sabro var tilstede. Det samlede ikke
mindre end 380 deltagere i Lillering
Forsamlingshus.Man holdtmange,
mange fester i Lillering Skov med
danseestrade, musikere og bal.

FORENINGEN DELES

Den 7. december 1915 delte man
foreningen, således at foreningen
omfattede Harlev-Framlev kommu-
ne, og man ændrede navnet til Har-
lev-Framlev socialdemokratiske for-

ening, og K P Knudsen blev clen

Iørste formancl.
Hvad betalte man så i kontin-

gent for at være medlem: Ja, i 1915

betalte mænd 50 øre, kvinder 25 øre
og pensionister skulle betale 15 øre
i kvrrtrlet. nredlenrstallet svingc-
de. I 1916 var der 40 medlemmer,
men i 1924 - det år, hvor Srauning
blev statsnrinister - var der 186 rred-
lemmer

OGSÅ FOR KVINDER
I 1948 oprettede foreningen et kvin-
deudvalg, som var særdeles aktivt.
De samlede ofte ældre i området til
kaffe og underholdning. Kvinde-
gruppen gjorde sig også bemærket
ved deres hvervekampagnel hvor
de gik fra dør ti1 dør for at hverve
medlemmer ti1 foreningen. De fo-
søgte at få det daværende sogneråd
til at bygge plejehjem i kommunen,
men fik hver gang afslag. Kvinde-
gruppen eksisterede i 20 år, og Ka-

ren Madsen var formand i alle åre-
ne.

DEN NYE FANE
Foreningen f,k i 1948 en ny fane til
afløsning af den gamle, og det blev
markeret ved en faneindvielses-fest
i Framlev forsamlingshus. Inden-
rigsminister Smørum slog det
første søm i. Det andet søm blev
s1ået i af folketingsmand Thorvald
Mikkelsen og det tredie søm blev
slået i af foreningens ældste med-
lem og formandi22 ir, R. Rasmus-
sen fra Framlev.

GUNNAR MADSEN - EN MAR-
KANT PERSON.

En af de mest markante perso-

ner igennem de sidste 50 ar har
været Gunnar Madsen. Han blev

\

Kunst &
Kultur
Næshøi
Af Karin Larsen

1., UNSTFORENINGEN el aberr

l\lor alle i lokalområdet Harlev-
Framlev.

Vi vi1 gerne vise nutidig kunst
og lremme kendskabet til iszrr
dansk kunst og kultur i alminde-
lighed.

Vi arrangerer udstillinger på

Lokalcenter Næshøj, som kan ses

i centrets åbningstid, altså mel1em
kl 10 og 18. Derudover arrange-
rer vi andre kulturelle aktiviteter
som. f.eks. musik, Ioredrag, arran-
gemneter om kunsthistorie o.1.

Bestyrelsen består af 7 med-
lemmer, som alle er vlagt blandt
lokale beboere plus en repræsen-
tant fra brugerrådet på lnkalcen-
ter Næshøj. Foreningen tæ1ler i
øjeblikket ca. 70 medlemmer.

De værker foreningen ind-
køber bliver udloddet på general-
forsamlingen blandt medlemmer-
ne.

Har dette vakt din interesse, kan
du rette henvendelse til bestyrel-
sesmedlem Grethe Pedersen på

tlf. 89 94 15 27 eller bestyrelses-
medlem Karin l-arsen på tlf. 86 94

13 48
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formand for
partier i en
alder al27 itr
i 1943. 11950

kom han i
sognerådet,
hvor han sad
indtil 1950;

det år, hvor
Harlev-Fram-
lev kom ind
under Århus Gunnar Madsen

kommune. Han sad også i amtsrå-
detfra1962-74. - En person, der
også har gjort en stor indsats for
foreningen, er Hans Jensen. Han
var kasserer 6:a1952 ttl 1975.

FORMÆNDENE FRA 1946:

1 946-59 Gunnar Madsen, Harlev

1959-60 Volmer Pedersen, Tåstrup
1 960-69 Gunnar Madsen, Harlev

1969-70 Egon Kvist, Framlev

1970-74 Henning Svendsen,

Framlev

1974-71 Gunnar Madsen, Harlev
1977-78 Kurt M. Pedersen

I 978-84 Bent Sund, Harlev

1984- Anton Nielsen, Harlev

Der uar stil ouer tingene
dengang - kerouer et billede fra
foreningens grundlous- /
afholdsmøde i Lillering Skou
omkring 7B9B
(Inkalhistoisk Samling, HarLet Bibli,tek)

KENDTE GÆSTER

TIL FEST

Jubilæumsfesterne har været nogle
af højdepunkterne i foreningens hi-
storie. Det kan bl.a. nærmes, at den
meget populære handelsminister
Jens Otto Kragh var hovedtaler ved
parti- foreningens 60 års jubiiæum.
Daværende formand for folketinget,
K.B. Andersen afsluttede sin politi-
ske karriere i Lillering forsamlings-
hus ved foreningens 85 års jubi-
læum.

FREMTIDEN
Det er sehdølgelig svært at se på
udviklingen i de kommende 10 ar.
Et forsigtigt bud fra mig vil være, at
hele Rødlund-området vil være fuldt
udbygget. Motorveien vil væreført

Herunder formand
Anton Nielsen med

høj faneføring i
jubilæutnsåret

igennem vestpå.
Der vil komme
mindst to nye dagin-
stitutioner og flere
ældreboliger. Nord
for Lilleringvej vil der
komme mere industri,
og der vil være gen-
nemført trafikdæmp-
ning i Gl. Harlev. Ser
man påÅrhus som
helhed, vil byrådet
lægge flere og flere
afgørelser ud til de
lokale fællesråd.
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l"NÆ5HØJ NYT" såieg,
I at man på Næshøj cen-
tret havde tilknyttet en fu-
sioterapeut (Lizzi Ras-
mussen), som jeg kontak-
tede. Jeg har som så man-
ge andre mennesker gen-

nem tiden oparbejdet nog-
le små skavanker. Hun an-

befalede mig at starte i
centrets nye motionsrum
med sekvenstræning,
men samtidig undlod hun
ikke at gøre opmærksom
på at man manglede frivil-
lige hjæIpere i optimist ca-

ien", der hjælper jeg nu
en formiddag om ugen.
Dette har medført at jeg
har lært mange forskelli-
ge mennesker at kende
og er engageret i flere ak-

tiviteter med udgangs-
punkt i Næshøj centeret
(aktiviteterne kan ses i
Næshøj NYII og der er
mange aktiviteter for ef-

terlønnere. Vi et også
nogle aktive efterlønnere
som arbejder på at etable-
re en klub, som skal have ti1 formål
at være et sted, hvor efterIønner
kan henvende sig blot lor at få en

snak, kon:me med ønske om at Iå

startet en aktivitet som vi så kan
hjælpe hinanden med at få startet
op. Dette at deltage er ikke er noget
man kun gør for sig e1v, men i høj
grad også for andre. Jeg kan kun
anbefale andre efterlønnere at
møde op. Jeg har slet ikke medtaget
idræts-, andre foreninger og klub-

Om at uære
efterlønner i

Harleu
ber, der også har mange tilbud Der
er jo også i kommunen mange ti1-

bud tii efterlønner.

Ned hensyn ti1 indkøbs muligheder
og service funktioner er et område
af Harlevs størrelse godt med. Jeg
synes også der på bolig området er
et udvalg af bolig lormer fra ejer.
over andels- til lejeboliger. Det sid-

ste nye tiltag, som kan have interes-
se for os i den alder. er et senior bo-

ligbyggeri, som vil være
ideelt at bo i når også
man bliver gammel.

Forbindelser fra og til om-
verdenen og Harlev for os

der bruger off. transport
er god man kan med med
bus fra Harlev om morge-
nen og videre med tog nå

de lerneste egne af 1an-

det inden aften (hvis man
har noget at komme der
efter).

Så a1t i alt synes jeg Har-
1ev er et godt område at
være efterlønner i. Der-
med være ikke sagt, at no-

get ikke kan blive bedre,
men jeg synes da, vi har
et aktivt fællesråd, som
hele tiden IøIger udviklin-
gen i området og tager
initiativ ti1 at løse proble-
merne, der vi1 opstå i et
område, der er i stadig
vækst.

Jørgen Gjøske

"Sotn efierlønner og forkoldsuis ny til-
flytter til Harleuornrådet aar ieg kun i
kontakt rued ganske få rnennesker og

haude egentlig nok i det og rnit eget."
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IJVORNÅR ER MAN
I I cnuvel? Det er
meget forskelligt, men
nogle bliver det aldrig.
Jeg mener, så længe man
klare det daglige så som
det at vaske sig selv, lave
mad og spise det, vaske
op og holde nogenlunde
rent i sin lejlighed, synes
jeg ikke man kan kaldes
gammel, selv om man er
blevet lidt lys i toppen, og
dårligt gående. Jeg vil
nøjes med at kalde os æ1-

dre.
Det det gælder om er

at holde sig i gang. Jeg
mener det at have nogle
pligter. Det fø1er jeg er
ved at blive taget fra os.
Da jeg kom på Næshøj
hjalp vi mere hinanden.
Det var som om vi kom
hinanden mere ved, men
vi er som en 1us mellem
to negle. Vi bliver ikke
hørt. Det er ikke persona-
1et her jeg bebrejder, men
det er dem som skal føre det frem.

Om at uære

godt, vi ser jo de unge
som arbejder her i deres
ferie er glad for de selv
kan tjene lidt.

Jeg mener, ledighed
er roden til alt ondt. Jeg
har altid selv syntesdet
matte være dejligt at være
fri. men det skal være
med måde. Der er nogle
af os som kommer lige
hjemmefra og har været
vandt til at passe det he1e,
for dem kan det blive en
brat overgang atblive fri.
Kan man få en besklrttet
bolig når man ikke kan
klare det derhjemme
mere , må detvære dej-
1igt. Vi skal selvfølge1ig
betale for det, men når
man når min alder så er
det dejligt. Jeg er meget
lykkelig for min bolig, der
er heller ikke grund til an-
det . Dog, jeg kunne tæn-
ke mig, at vi kom lidt
mere sammen privat, vi
bor jo så tæt sammen. Det

Jeg tog det meget roligt, jeg skulle ikke være til besvær, vi kan
havde da mit vasketøj, det kunne da hjælpe hinanden. Jeg ved godt at
der da gå lidt tid med, men nej, så radio og tv optager manges tid, men
kom der en skrivelse om, at vi skul- så havde vi da noget at diskutere.
de have en ny vaskemaskine, og det Der er meget godt, men allige-
var et helt andet system end det vel kommer kritikken næsten altid
gam1e. Det er noget vi ældre ikke først frem. Det er godt med en di-
kan lide. Hvorfor skifte, den gamle skussion, og se sagerne fra en an-
har der aldrig været noget i vejen den synsvinkel,og om hvad andre
med, og n1t er noget vi gamle ikke mener, så vil der altid komme mere
kan lide. Jeg tror det er noget poli- frem.
tisk, det er med at bruge noget så vi
kan få arbejdet igang. Det er også Maja Fløe Nielsen, 90 år
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Motorvei€lr -
den sidste tur
på kortet sen
Knap 50 tilhørere havde fun-
det vej til Framlev Forsam-
lingshus den 3. oktober for at
høre den sidste orientering
om den kommende motorvej.

Mfl?:1,yt$#:åtffHl
deltog repræsentanter fia Århus
Kommune, Århus Amt og Vejdi-
rektoratet. Der var ikke tale om et
for-eller-imod debatmøde, men om
den sidste spørgerunde inden det
gar løs med gravearbejderne.

Arne Biering indledte aftenen
med en kort gennemgang af,

hvordan Harlev Fællesråds rol1e
havde været. Der har naturligvis
været mange spørgsmål og pro-
blemer i forbindelse med planlæg-
ningen ligesom der har været
mange hensyn der har skullet ta-
ges. Men nu, hvor Iøbet er ved at
være kørt, konkluderede Arne Bi-
ering, at selvom næsten alle de øn-
sker som er blevet fi:emsat gen-

nem Harlev Fællesråd er blevet
opnået i det endelige projekt, er
Fællesrådets ro1le endnu ikke ud-
spillet.

Ib Jensen fra Vejdirektoratet
gennemgik den lokale strimmel af
motorvejen. Selvom dervar en del
kritik afvisse dele afprojektet, var
det dog konstruktive forslag, der
prægede spørgerunden. Forslag
der på saglig vis havde ti1 formål
at forbedre det eksisterende pro-
jekt.

Et alternativt forslag
Eske Dyrvig præsenterede sit al-

ternative forslag om at flytte MV-
føringen nord om Framlev.

Anton Nielsen, formand for Harlev
Fællesråd, sluttede aftenen af med
at takke for den gode og konstruk-
tive debat.

iHa
lF IDEN "I-vraf-

)t"n."-å,1"t i f"-
hrr:r nå T nkaleenter 1,:''

Den 30. april blev der blandt de in-
teresserede (32 husstande) nedsat
en arbejdsgruppe "Harlev Senior-
Udvalg" bestående af 8 personer +

en repræsentant fra Brugerrådet på
Lokalcenter Næshøj (Torkil
Rasmussen) og en repræsentantfra
Harlev Fæl1esråd (Aase Christen-
sen).
Der er indtil medio november af-

holdt 7 møder, og der er i perioden
sket følgende :

1. Brabrand Boligforening erble-
vet bedt om - og har accepteret at
være - bygherre for seniorboligerne
på den såkaldte "hjørnegrund" ved
Næshøjvej/Rødlundvej (storparcel
7I ilokalplar 277).
2. I 1997 vilder blive opført en in-
tegreret børneinstitution på område
B (se artikel herom andetsteds i bla-
det), hvilket muliggør en snarlig ti1-

pasning af lokalplanens bestemmel-
se om, at storparcel II skal anven-
des til offentlige formål, så der bii-
ver mulighed for at opføre de boli-
get som "a11e" har tilkendegivet er
det helt rigtige, nemlig "boliger for
mennesker med ønske om / behov
for nær tilknytning til Lokalcenter
Næshøj".
3. Som det seneste er der netop
tildelt en kvote til op[ørelse al
såkaldt "klauswleret alntent andels-
boligbyggeri" i Harlev i 1997.
4. Udvalget har på sit seneste

møde udarbejdet den første helt
konkrete "ønskeliste", der vil kom-
me til at danne grundlag for de
første tegninger og dermed en
egentlig igangsætning af projektet.

Udvalget har været på et par
ekskursioner i omegnen for at blive
inspirerel aI lignende byggerier,
med hensyn tilboligindrelning og
for at få gode ideer til, hvordan der
skabes en naturlig basis for fælles-
skab blandt beboerne.

Det sidste behøver udvalget el-
lers ikke "tage i byen" for at 1ære.

Hvert eneste møde i udvalget har
været en øvelse i fæ1lesskab, hvor
det under møderne meget har
handlet om at give hinanden "plads"
- og taletid, og hvor snak over kaffe-
brygning og oprydning efter mø-
derne har bragt alle deltagerne tæt-
tere på hinanden. - Æt sammen teg-
ner det godt for fremtiden pit "t1ør-
negrunden"!!!

Aase Ckristensen

PS.: Listen over interesserede er i
øwigt siden april vokset til 37.

Fællesrådets mødereferater
lir frcrnlagt på Harlev I',ibljolel<,.


