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HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR?
. AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemsforeningerne kan benytte aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER!

. KOORDINER ARRANGEMENTERNE. Harlev F.ællesråd hJælper
gerne med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!
. PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemsforeningerne.
Indlæg modtages gerne på disk - MAC eller PC-format.

. NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
15. september 1997 - deadline: 1. august!

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

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET

Anton Nielsen, formand - 86941996
Aase Christensen, næsff. - 86941499
Arne Christensen - kasserer
Arne Biering
Flemming Lindegard Nielsen
Thorkild Rasmussen
Susanne Bennekov
Ingrid Vestergaard (supp.)

Repræsentanter i aktive udvalg:

BOLIG

Arne Biering
Aase Christensen
Thorkild Rasmussen

BYPARK

Arne Biering
Arne Christensen
Thorkild Rasmussen

Doris Bindzus
l.ene Krath

INFORMATION / BLAD

Aase Christensen
Thorkild Rasmussen
Flemming Lindegård Nielsen

BøRNEINSTITUTIONER

Anton Nielsen
Frits Thomsen
Dorte Vind
l-ene Krath
Rita Graugaard Pedersen
Hans Peter MadsenSusanne Bennekov

Anton Nielsen

'l.rllll

:,il.ir,l

llll"rlli

'a,a;:::

,lr Tryk: vibyTryk oplag: 1500 eks i.

Paraplyen er annoncefrit område
HarlevFælesråder sombekendt enparapyforeningforca 30medemsforeningerilokalområdet Mangeafdis
se foreninger udgiver deres egne blade, hvor de søger dækning for en del af udgifterne ved hjæLp af annoncer
For at undgå at komme i konkurrence med medlemsforeningerne, har Fæ lesrådet derfor besluttet, at der ikke 5kal

annoncer i Parap yen Derimod søger Harlev Fællesråd hvert år Århus Kommune om et be øb, der foftrinsvis er øre-

mærket til information og oplysning om Fæ lesrådets arbejde, og det er disse penge, der indtil videre dækker udgif
ter ved udgivelsen åf Paraplyen
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Forårets
repræsentant-
skalosmØde
F:,
det forløbne halvår og kunne fortæl
le, at Preben Arndt var udtrådt og i
stedetvar 1. suppleant, Susanne
Bennekov, repræsentant for Anten-
neforeningen Harlev, indtrådt.

Motorvej
Herning - Arhus
Arbejdet med motorvejen Herning -

Århus nåede sin kulmination på et
borgermøde i oktober sidste ar med
stor deltagelse og livlig debat. Så

lMig, at der efterfølgende af en
gruppe borgere i Harlev-området
blev igangsat underskriftindsamling
og henvendelse til Folketingets tra-
f,kudvalg om ændring af den fast-
lagte linieføring. Harlev Fællesråds
forretningsudvalgfølte sig i den for-
bindelse foranlediget til at udsende
en orientering til medlemsforenin-
gerne om Harlev Fællesråds rolle i
motorvejs-sagen helt tilbage fra
starten i 1993 og indtil oktober
1996. På denne skrivelse havde for-
retningsudvalget kun modtaget til-
bagemelding fra 1 medlemsfore-
ning ud af 33, hvilket på repræsen-
tantskabsmødet blev fulgt op af stor
ros til forretningsudvalget for deres
fastholden af den linie, som de hav-
de fået til opgave at arbejde ud Ira.

Busdrift i Harlev
Forretningsudvalget beklagede, at
forsøget med omlægning af busrute
nr. 57 til Framlev f,k et negati'"t ud-
fald, men kunne derudover oriente-
re om, at der i foråret vil blive af-

Ord i nært repræsentant-
skabsmøde blev afholdt
på Lokalcenter Næshøj
tirsdag den 'l 8. marts i en
forrygende snestorm,
hvilket betød, at der var
et beskedent fremmøde -

i alt '19 deltagere.

holdt møde med Å,rhus Sporveje,
hvor der vil blive fremført ønsker
om omlægningafbusrute nr. 55,
så den kører forbi Inkalcenter Næs-
høj. Derudover vil der generelt bli-
ve drøftelser om hyppigere aften-
og week-end afgange til og fi:a Har-
1ev.

Udvidelse af
medlemskredsen

Forretningsudvalget orienterde om
planer om at lave en generel gen-
nemgang og revidering af vedtæg-
terne for Harlev Fællesråd. I den
sammenhæng kunne forretningsud-
valget godt tænke sig at åbne mulig-
hed for, at også forretningsdrivende
og virksomheder kunne blive med-
lemmer af Harlev Fællesråd.

Der blev givet positiv opbak-
ning fra repræsentantskabsmødet
til at gå videre med ideen om at
åbne mulighed for en udvidet med-
lemskreds.

Grønt område
ved Rødlundvej/
Lillering Skov
Der blev fra forsamlingen fiemsat

spørgsmål, om detville være muligl
at udlægge et grønt område på den
gamle grusgrav vest for Rødlundvej
lige nord for den nye integrerede
børneinstitution. Anton Nielsen sva-

rede, at det ville der efter al sand-
synlighed blive set meget positM
på fra Århus Kommunes side.

Mødet gav ligeledes positiv op-
bakning til at gå i gang med denne
opgave.

Derudover blev der orienteret
om følgende arbejdsområder for ud-
valgene under Harlev Fællesråd :

Børnepasning i Harlev

Planerne om ny integreret børnein-
stitution ved Lillering Skov er nu så
langt, at den vil blive taget i brug til
næste forår. Det bliver en meget an-
derledes og spændende institution.

Nybyggeri i Harlev

Seniorbyggeriet på hjørnegrunden
ved Næshøjvej og Rødlundvej gar
godt. Brabrand Boligforening har
sat Arkitektgruppen på som samar-
bejdspartner, og Århus Kommune
har tildelt kvote til at påbegynde
byggeriet i år, så Harlev Senior Ud-
valg ser med optimisme frem til at
gå videre med de mange gode ideer
til indretning af boligerne.

Etape 4 af Rødlundparken har
haft rejsegilde 27. februar, og der
forventes indflflning pr. 1. juli. Der
har været stor interesse for de 23
boliger. Listen over interesserede
var ved starten af udlejningen på ca.
170, så det var ikke nogen vanskelig
opgave for Brabrand Boligforening
at få alle boliger udlejet.

Ændring af navnet
"Harlev Fællesråd"

Efter gennemgang afregnskab for
sidste ar og budget for \997 gikmø-

Fortsættes næste side...



Fortsat fra sidste side...

det videre med et indkommet for-
slag til ændring af § 1 i vedtægter-
ne for Harlev Fællesråd.

Forslaget gik ud på at ændre
navn ti1 HARLEV FRAMLtrV
FÆLLESRAD med den begrun-
delse, at fællesrådet dækker 2

sogne, nemlig Harlev og Framlev,
og at dette kunne fremhæves ved
hjælp af en navneændring. Forsla-
get blev forkastet, men bare 1

stemme mere for ændringen kun-
ne have givet Harlev Fællesråd et
nyt navn.

Valg til
forretningsudvalget
Susanne Bennekov, Arne Biering
og Aase Christensen var på valg.
AIle blev genvalgt uden afstem-
ning. Som ny 1. suppleant blev In-
grid Vestergaard (repræsentant
for Brugerrådet på Lokalcenter
Næshøj) valgt.

Efter repræsentantskabsmø-
det har forretningsudvalget kon-
stitueret sig med Anton Nielsen
som formand. Aase Christensen
som næsfformand, Arne Christen-
sen som kasserer og posten som
sekretær for forretningsudvalget
har Susanne Bennekov påtaget
slg.

23. marts 1997

HARLEVFÆLLESRÅD

Anton Nielsen
Formand for forretningsudvalget

l,IL DU I,IDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er f remlagt

på Harlev Bibliotek

allerede nu
næstsidste weekend
i august!

YFEST I HARIEV, hvad er det
nu, det er ? Jo, der var en-
gang, hvor Harlev byfest var

arets fest i Harlev. Desværre er det
ikke helt sådan mere, det er gået
støt ned af med deltagelsen i byfe
sten. Men kan det virkelig passe ?

Er Harlev virkelig blevet en soveby,
en forstadsby, der ikke kan noget
uden "store Århus"? Vi var en grup
pe på otte harlevbeboere, der sag-

de: "Nej, det kan ikke passe, selvføl-
gelig kan vi selv !!". Vi er en "bro-
get" flok, der ikke kendte meget til
hinanden, før vi mødtes i august 96.

Yi er unge og "ældre", nye og gam-

le i byen, maend og kvinder, men
fælles for os er, at vi har et stort øn-

ske om, at få Harlev bfest til igen
at blive en begivenhed, hele byen
taler om, står sammen om og delta-
ger i !!.

Vi mødtes første gang i august 96,

hvor det viste sig, at vi hver især
havde puslet med tanken om, at der
skulle ske en drastisk ændring i by-
fest-arrangementet, hvis der fortsat
skulle være by{est i Harlev. Hvad
denne ændring bestod i, var vi deri-

mod ikke helt klar over. Efter et par
møder, der satte tankerne igang,
kom forslaget om BAMStrS \EN-
NER Den første tanke var nok : det
er da alt for dyrt til Harlev. Men vi
undersøgte andre arrangementer i
byer på Harlevs størrelse, snakkede
med forskellige mennesker, der
havde erfaring med Bamse oc bfe-
ster, undersøgte interessen i byen,
og nåede frem til, at det måske slet
ikke var så "vild" en id6, som det
først kunne se ud til.

De næste måneder indhentede vi
oplysninger, priser, garantisponso-
rer, annoncører (til en speciel "By-
fest-annonceavis") ,



tilladelser o.s.v. o.s.v. Kort før jul
var budgettet klar, og endelig
d.24/l-97 kunne vi skrive under på
Bamse-kontrakten, teltJeje og
Arhus Tivolipark.

Skulle arrangementet, meget
mod forventning, give et under-
skud, har vi garantisponsoraftaler
med Grundejerforeningen (20 %)

og mange velvillige erhvervsdriven-
de fra hovedsalig Harlev, men også
enkelte fra Galten og Århus. Skulle
arrangementet, hvilket vi naturlig-
vis regner med. derimod give over-
skud. vil dette blive fordelt mellem
Grundejerforeningen, HIK, Spejder-
ne o.1. så flest mulige vil få gavn af
et e'"1. overskud.

KAP

Programmet for hele ugen er
endnu ikke helt på plads, men indtil
videre ser det således ud :

I første halvdel af "by{est-ugen",
vil der, som tidligere år, være arran-
gementer rundt i byen. Torsdag
d.21l8 åbner vi byfesten på
"PIIENEN" i Harlev (på Rødlund-
vej) med Tivoli, demonstration af
udrykningskøretøjer, arrangeret
"buskapring" eller lignende og fest-
fyrværkeri. Torsdag aften bliver der
tændt op under oksen, fredag aften
er der nemlig spisning af helstegt
okse, inden Bamse gar på scenen.
Billetter til "Bamses venner" købes

KA?

i forsalg (der er ikke salg ved ind-
gangen) uden spisning ll)W./
med spisning 17 8 kr. l-ørd,ag efter-
middag vil der på pladsen være mu-
lighed for at se nogle af byens
"kendte" i en alternativ sportsdyst
(hvis du er et kendt ansigt i Harlev,
og ønsker at deltage, så kontakt
venligst Pia Nielsen 8694 1389), der
vil være forskellige underholdende
ting for børnene, helikopterflyvning
og meget andet. [ørdag aften er der
spisning af medbragt mad i teitet
(der vil være grill til rådighed),
hvorefter SIRTOBY spiller op til
dans og fzellessang. Søndag efter-
middag slutter vi af med et gigan-
tisk kræmmermarked i det store
telt (hvis nogle er interesseret i
stadeplads bedes I kontakte Pia
Nielsen 8694 1389), hvor der traditi-
onen tro også vil være mulighed for
at købe reperationsszettet: sild,
snaps og ø1.

rK e§§M&&§N§§m§&
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rlev er god nok...
-lflclt træerne
uokser ikke
ind i himlen!
'Jeg er af Fællesrådet blevet opfor-
dret til at skrive lidt om, hvordan
jeg s1mes, det erlhar været at bo i
Harlev.
Det gør jeg gerne, men for at det
ikke skal blive alt for enøjet, har jeg
aftroldt et lille familieråd til inspirati-
on.

Vi ft.ttede hertil i 1973. At det netop
blev Harlev var vel lidt tilfældigt. Yi
ledte efter hus til overkommelig
pris i en afstand til storbyen, som
gjorde dens faciliteter rimelig til-
gængelige. samtidig ville vi gerne
have let adgang til smuk natur og
frisk luJt - sådan lidt kort sagt.

Æt dette og mere til fik vi tilgo-
deset ved at fl1,tte til Harlev - fandt
vi ud af hen ad vejen.

Min familie udvidede sig til
også at omfatte 3 børn, og det er na-

turligvis ikke mindst som børn- og
ungfamilie, jeg vil tegne et kort por-
træt afvore oplevelser ved at bo i
Harlev.

Fritidsmulighederne har været
mangfoldige med masser af tilbud i
et aktM foreningsmiljø. Vore børn
har gjort og gør stadig flittigt brug
af specielt HIKs mange tilbud. Nu
er de så kommet dertil, hvor de
også selv bidrager som idrætslede.
re. En dejlig udvikling at iagttage.

En stille undren vil jeg dog give
udtryk for omkrig HIKs virke. Det
er mig en uforståelig gåde, at det
ikke har været muligt for de mange
gode kræfter at etablere et bedre
samarbejde afdetngerne imellem.

Værst er det nok kommet til udtryk
ved, at3 afdelingeri HlKhverfor
sig har bygget klubhuse med en
indbyrdes aJstand afvel under 50

meter. Spild af penge og mulighe-
der for tværgående fællesskaber.

For alle børnefamilier har folkesko-
len en meget afgørende indflydelse
på vores tilværelse. Såvel som for-
ælder og som bestlrelsesmedlem
har jeg fulgt Næshøjskolen tæt gen-
rem mange år. Det har været
spændende, udJordrende og udvik-
lende at følge og være med til at
påvirke skolen som vidensformid-
ler, som dannende/opdragende og
som socialt lærested. Om Næshøj-
skolen er kommunens bedste ved
jeg ikke, men vore forvenbringer
har vi fået indiriet. Næshøjskolen
har formået at forene betydningen
af historie/traditioner med visio-
ner/progressive ideer og solid un-
dervisning.

Lærerne har som faggruppe
været trængt i den offentlige debat i
de senere ar - det har også kunnet
mærkes på Næshøjskolen. Det er
vietigt både at kunne modtage og
imødegå kritik. Jeg tror på, at Næs-
højskolen vil forsLå at nuancere kri-
tikl<en - altså både at "gribe i egen
barm" og "bide fi:a sig".

Men heller ikke i Harlev vokser
kæerne ind i himlen. Der mangler
muligheder for unge til mere ufor-
pligtende samvær. Det er ikke til-
fredsstillende, at Bodegaen skal
fungere som samlingssted for

l'ivet i Harleu :

Dehne ga,ng giver vri

,qrdetltil't h,hv, t'

Kristian Jepsen og

14/15 - 18/19 rårige, der ikke dyrker
sport aftener/week-ender eller fin-
der ungdomsklubben tillokkende
nok.

Det ville ligeledes være betryg-
gende om unges behov for de lidt
friere aften/natlige udfoldelsesmu-
ligheder kunne foregå i "egen" by i
stedet for i Galten eller Århus.

Der vil blive yderligere behov
for "ungemuligheder" efterhånden
som de nye udbygningsplaner gen-

nemføres. Jeg hilser i øwigt de nye
bolig§per velkommen og håber, vi
vil være i stand til at matche de ud-
fordringer, det kan komme til at be-
tyde.

Æslutningsvis må Superbrugsen
have et skulderklap. For år tilbage
giorde vi jæurligt storindkøb "uden-
bys". Det gør vi stort set aldrig
mere. En meget velassorteret Su-
perbrugs dækker vores behov for
de daglige indkøb. Herligt i øwigt
at for-smage weekendvinen over en
fredagssludder der nede bag i for-
retningen. Men jeg skal altså skri-
ve, at grøntsagsafdelingen af grønt-

§ndige wrderes at trænge til en
opfriskende hånd.

Naturen er her stadig - 5 min.
gang til skov, mose og sø med mas-
ser aJfi:isk luft. Hver halve time
busafgang til storbyens faciliteter
og natbus hjem. Motorvejen lige
om hjørnet med direke forbindelse
til Gibraltar. Jo, vi har været og er
godt tilfredse med at bo i Harlev."

Kristian.lefsen
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26 år i Harleu
r et tilbageblik
"For 26 år siden flyttede vi ind i villa
på Sydbakken, der på dette tids-
punkt var en bar mark, vejene knap
færdige. De fleste af os var tilft,tte-
re. Det gjorde at vi hurtig kom til at
kende vore naboer.

Mange af os havde skolesøgen-
de børn el1er fik det. Skolen blev
udvidet i takt hermed. Det var rart
med skolen tæt ved, så vi ikke fik
den lange skolevej.

Skolen havde mange aktiviteter:
musikundervisning, luciaoptog, flot-
te forårskoncerter m.m. Senere
kom ungdomsklubben med forskel-
lige tilbud.

Vi fik børnehave, som senere er
udvidet med vuggestue og fritids-
hjem.

Der blev bygget sports- og
svømmehal, som har givet mulig-
hed for mange forskellige sports-
grene. Senere tennisbaner med
klubhus, på det sidste fodboldklub-
hus. Derudover spejder, frimærke-
klub m.m.

Æle disse fritidsaktiviteter har
mine 4 børn brugt meget og haft
megen glæde af. Det har kun kun-
net lade sig gøre ved. at mange i

Harlev har gjort et kæmpe sffkke
frivilligt arbejde for at disse aktivite-
ter har kunnet fungere.

Vi fik lokalcenter, hvor der også
foregår mange spændende aktivite-
ter. Arrangementer udefra foregår
også på centeret - bI.a. kunstfore-
ningen har til huse der.

Der er kommet andre boformer
i Harlev, lejet boliger og andelsboli-
ger. Et godt alternativ hvis man øn-
sker en mindre bolig elleandre årsa-
ger til at skulle fly,tte, men gerne vil
blive boende i Harlev.

Så a1t i alt er der sket meget
over 26 år, og Harlev er fulgt godt
med tiden.

Det har været et godt sted for
mine fire børn, at vokse op I Har-
lev."

Ellen Trosborg

Forsat fremgang for biblioteket!
For Harlev bibliotek var 1996 et
godt og travlt ar. Benyttelsen var
fortsat stigende. I alt 16.887 bor-
gere gik ind ad bibliotekets dør i
1996. Det betyder, at 8% flere end i
1995 har fundet det umagen værd
at besøge os. Udlånet fra bibliote-
ket er steget med samme B%.

CD-rommer og pc'er

I løbet af aret har vi indkøbt CD-
rommer til udlån og til brug på
stedet. Nogle udvalgte af disse
CD-rommer kan prøves på den
pc'er, som sllr til rådighed for
brugerne. Her kan man også bru-

ge de øvrige programmer, som
Iigger i Windows 95.

ÅrhusNet og lnternet

I løbet af dette år bliver vi koblet
på Å,rhusnettet, som efterhånden
skal forbinde alle kommunale in-
stitutioner med hinanden. Defie
giver os deuden adgang til Inter-
nettet, som også vil kunne bruges
af bibliotekets besøgende. Vi ken-
der ikke det nøjagtige tidspunkt,
men det bliver i 1997.

Dorte Vind
Harleu bibliotek
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tingene. Dette forslag fik fuld støtte
fi:a de berørte i Gl.Harlev.

Det vandt gehør og vi fik et møde
med A.Hølledig og Anne-Lisbeth
Sørensen fra Yejkontoret ved Århus
Kommune. Seh{ølgelig fik vi ikke
alle vores ønsker igennem,men
med vores tilsagn vil Åffhus Kom-
mune lave Harlev Møllevej om til 30

km. zone med fire bump.
Det første bump, som kræver to

nye lysmaster, bliver ud for forsam-
lingshuset's P-areal,det sidste kom-
mer i kekanten over for Kirken. Sel-

ve 30 km. zonen bliver trukket læn-
gere ud i begge ender ,da det på
grund af buskørsel ikke er muligt at
etablere bump på hverken Harlev
Kirkevej eller Højbyvej.

Gl. Harleu som ui alle hender det:

Tæt trafik og utroligt dårlige
ouersigtsforhold,. Nu bliuer d.er

giort noget ued trafihken!

Når projektet er godkendt af
myndighederne, vil Yejkontoret
tage henvendelse til Amtet for at få
dem til at lave en venstresvingsbane
på Stilingvej ved Tarskowej.Vi kan
så kun håbe på Amtet's velvillighed,
så dette projekt kan fuldfures.

Harlev Fællesråd håber at dette pro-
jektvil aftrjælpe de traf,kale proble-
mer i Gl.Harlev. Hvis ikke er der fle-
re ting i forslaget, som vi må arbej-
de for. Vi vil også gerne takke for et
godt samarbejde med beboerne i

Gl.Harlev. Det er jo trods alt jer der
har lavet benarbejdet.

I?afikdæmpning
i Gl. Harleu

FTER MANGE ÅR's forgæves
forsøg på at mindske den gen-

nemkørende trafik gennem
Gl.Harlev, blev der for nogle ar si-.

den ændret på krydsetTarskowej -

Harlev Møllevej.

Dette havde ifølge trafikmålinger,
en vis effekt på gennemkørslen,
især for lastbiler, men for beboerne
i Gl.Harlevvar der ingen bedring.
Der var alt for mange der brugte
Gl.Harlev som genvej tillfi:a Orm-
slewej.

Efter flere forgæves forsøg på at få
lavet traikdæmpning gik beboerne
i Gl.Harlev og Harlev Fællesråd
sarnmen og lavede et omsiggriben-
de forslag til endetg at få ændret på

Arne Biering


