FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN · NR. 82 · MARTS 2018

Italiensk Fuldblod på stribe. Foto Juel Classic

Orientering fra
Fællesrådet
Side 3
◆

Harlev Idræts- og
Kulturcenter
Side 8
◆

Nyt fra
Biblioteket
Side 6
◆

Så fik Harlev indviet Lokalcenter Næshøj
sin æblelund
– Næshøjrådet
Side 6
Side 7
◆
◆

Fællesråd i
Aarhus Kommune
Side 10
◆

Nytårsløb
2017
Side 11
◆

Champagne og
kransekage
Side 8
◆

Arne Juel har erfaring
med Italiensk Fuldblod
Side 11
◆

HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR?

HARLEV
FÆLLESRÅDS
MEDLEMMER:
◆ Andelsboligforeningen Bøgebakken
◆ Andelsboligforeningen Næshøj
◆ Andelsboligforeningen Rødlund
◆ Andelsboligforeningen Teglhøjen
◆ Beboerforeningen Harlev Syd
◆ Bofællesskabet
◆ Brugerrådet Lokalcenter
Næshøj
◆ Børnehaven Næshøj
◆ Børnehaven Pilehaven
◆ Den Integrerede Institution
Kompasset
◆ Den Integrerede Institution
Regnbuen
◆ Framlev og Omegns Borgerforening
◆ Fritidsklubben Næshøj
◆ Gl. Harlev Borgerforening
◆ Grundejerforeningen Araliavej
◆ Grundejerforeningen Harlev
Vest
◆ Grundejerforeningen Rødlundvej 495-533
◆ Harlev Banko Støtteforening
◆ Harlev Bibliotek
◆ Harlev Biblioteks Venner
◆ Harlev Brugsforening
◆ Harlev Erhvervsforening
◆ Harlev Fitnessmaster
◆ Harlev Frimærkeklub
◆ Harlev Idrætsklub
◆ Harlev Jagtforening
◆ Harlev Konservative Vælgerforening
◆ Harlev og Framlev Kirkers
Menighedsråd
◆ Harlev-Framlev Grundejerforening
◆ Harlev-Framlev Lokalhistoriske
Arkiv
◆ Harlev-Framlev Vandforsyning
I/S
◆ Hørslev-Samvirket
◆ KFUM Spejderne
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Meny
◆ Næshøjskolen
◆ Parcelfor. Harlev af 1999
◆ Rødlundparken
◆ Salon Saksen
◆ Socialdemokraterne i Harlev
◆ Søberg Agro
◆ Tandlægehuset
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Vejfonden Vårgyvelvej
◆ Venstre i Aarhus Vest
◆ Vuggestuen Den Grønne Gren
◆ Aarhus Aadal Golf Club

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Laser Tryk A/S · Oplag 2250 eks.
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◆ AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen – brug den flittigt,
men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER!
◆ KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne
med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!
◆ PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd – Mac eller PC format.
Eller på mail: post@harlevfr.dk
◆ NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
2. juni 2018 – deadline: 1. maj 2018
◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J
www.harlevfr.dk
www.harlevfællesråd.dk
E-mail til fællesrådet:
post@harlevfr.dk
FORRETNINGSUDVALGET
Arne Nielsen, formand, telefon 86941379
Ejgil Rahbek, næstformand, telefon 86941766
Merethe Raundahl
Tina Møller Dam
Bente Nordli
Egon Leegaard
Chr. A. Jensen, suppleant
Anton Nielsen, suppleant
Jacob Langvad Nielsen
Lotte Bostrup
Børn og Unge: Jacob Langvad (fmd), Egon Leegaard, Merethe Raundahl
Trafik, Veje og Byplanlægning: Ejgil Rahbek (fmd), Tina Møller Dam, Anton Nielsen,
Lotte Bostrup
Natur og Miljø: Christian A. Jensen (fmd), Arne Nielsen, Tina Møller Dam
Seniorer og Ældre: Lotte Bostrup (fmd), Bente Nordli, Anton Nielsen
Info og Blad: Ejgil Rahbek (fmd), Arne Nielsen, Aksel Buchard
Mødedatoer: 22.3.18 (repræsentantskabsmøde)
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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
I dette nummer af Paraplyen beskriver vi under Orientering fra
Fællesrådet bl.a. det arbejde,
som Fællesrådet og Harlev
Framlev Grundejerforening i fællesskab har haft med dels at sætte navne på stierne dels at markere om en sti er offentlig eller
privat.
Endvidere beretter vi om den
nye Harlev App, som nu kan
downloades på alle platforme,
også på PC og Mac.
Fællesrådet har fået mange henvendelser fra borgere i Harlev
efter at det næste bundt af 100
offentlige vejes overgang til privat drift i Aarhus Kommune blev
offentliggjort i januar, jf. byrådets såkaldte harmoniseringsbeslutning, som blev vedtaget i
marts 2017. Vi beretter om beslutningen og henviser til relevante kommunale vejledninger
på nettet.
Vi fortsætter vores serie af artikler om firmaer eller virksomheder med tilknytning til Harlev.
Denne gang er det familien Elly
og Arne Juel på Nyvangsvej,
som vi giver et portræt af i forbindelse med deres store og
mangeårige passion for alt italiensk, især italiensk fuldblod.

Navngivning af offentlige
og private stier
På sidste repræsentantskabsmøde i foråret blev emnet om offentlige og private stier i Harlev
området drøftet. Der var indlæg
fra flere medlemsforeninger, og
en vis uklarhed om, hvad der er
private og hvad der er offentlige
stier kom til udtryk. Det har
bl.a. betydning for vedligehol-

delse, snerydning og adgang/
færdsel.
Efterfølgende har fællesrådet og
Harlev Framlev Grundejerforening indgået et samarbejde om
at få klarhed over disse forhold.
Grundejerforeningens interesse
afspejles bl.a. i Den Gule Informationsbog, som har en del tegningsmateriale over vort lokalområde.
Der er taget kontakt til den afdeling i kommunen, som har an-

svaret for veje og stier. I den
forbindelse konstateredes det, at
man netop er i færd med at registrere og tegne alle stier i Aarhus kommune. Et arbejde, som
samtlige kommuner er i gang
med. På kort tid blev Harlev
Framlev færdig, og vi står i dag
med et tegningsregister som er
fuldstændigt ajourført.
Men vi konstaterede også samtidig, at alle stier kun er registreret under et nummer. Et num-

Navneforslag
Damstien (P)

Stiforløb
Langs med det søndre regnvandsbassin ud til
Ketting Parkvej
Kettingstien (K)
Stien der forbinder Kettinggårdsvej med Ketting Parkvej
Søstien (K)
Stien rundt om regnvandsbassinet syd for legepladsen
Bagstien (P)
Stien mellem Ketting Parkvej (ulige nr) og
Hyldahl
Centerstien (P)
Stien langs med Lokalcenter Næshøj øst og
syd
Højlundstien (P) Stien fra Søstien til Højlundvej
Bomstien (P)
Fra Ketting Parkvej og indtil området gennem
opsat bom
Gennemgangen(P) Fra Ketting Parkvej området og til Kettingvej
Skolestien (K)
Fra Lilleringvej til Næshøjvej mellem Aralievej
og Spiræavej kvartererne
Stationsstien (K) Fra Willy Lofts ejendom forbi stationen og
børnehaven ud i Sydbakken
Vinkelstien (P)
Stien fra Acervejs sydlige afslutning til Lærkesvinget
Parkstien (K)
Stien fra Rødlund kvarterets sydlige indgang i
Byparken til ”Skolestien”
Markstien (K)
Sti fra Spiræavej kvarteret over Marken til tennisbanerne
Drivhusstien (P) Sti fra Guldregnvej til Lærkesvinget langs med
Gartneri grunden
Blomsterstien (P) Sti fra Lilleringvej til Framlev Korsvej langs
med rundkørslen
Næshøjstien (P)
Sti fra Næshøjen over Vårgyvelvej/Florasvej/
Sydbakken mod det gamle bageri
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mer er sikkert godt nok i forbindelse med de opgaver om snerydning m.v., som kommunen
udfører. Men det kunne da være
mere praktisk med et egentligt
navn. F.eks. kalder vi sikkert alle
den sti, som forbinder Lilleringvej med Næshøjvej, forbi boldbanerne for Skolestien. Men det
hedder den ikke officielt.
Det kunne vi godt tænke os at
ændre på. Derfor har vi udarbejdet en liste over alle stier i Harlev på grundlag af det nye tegningsregister med det formål at
navngive stierne. På side 3 er en
samlet liste med navne, som er
foreslået på grundlag den sidste
omtale i Paraplyen. Fællesrådet
og GHF siger tak for de mange
forslag. P markerer private stier,
K er Kommunale stier.
Formålet med denne registrering
af stier er også at få fastslået,
hvilke stier, der er private og
hvilke stier, der er offentlige. Det
har betydning for dels vinterrydning, dels hvem, der har pligt til
at vedligeholde stierne. Og så er
det uligt lettere at bruge et navn
om en sti end et nummer, når
man skal henvende sig til kommunen. Alle stierne er underlagt
offentlige færdselsret.

Afløser for
aktivitetskalenderen
Harlev Fællesråd har i mange år
udgivet en aktivitetskalender,
som alle foreninger frit kunne
bruge til offentliggørelse af alle
typer foreningsnyt og kalenderoplysninger.
Bibliotekar Dorte Vind havde i
alle årene opgaven med at indsamle og videreformidle foreningernes arrangementer og nyheder. Men da hun gik på pension
i 2015 var det ikke muligt at videreføre kalenderen i oprindelig
form.
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Hørslevvej udvides i begge sider. Foto Aksel Buchard

Derfor besluttede Fællesrådet i
2016, at der skulle oprettes en
Harlev Portal, som bl.a. kunne
indeholde de samme oplysninger som aktivitetskalenderen.
Det har Paraply-udvalget arbejdet videre med, og mange forskellige løsninger er drøftet.
Det gik hurtigt op for udvalget,
at en løsning, som fremadrettet
skulle være holdbar og appellere
til alle årgange, skulle være en
løsning, som skulle bruges på alle typer af tekniske platforme,
dvs. PC, IPad, Iphone, Tablets
og mobiltelefoner.
Derfor blev løsningen at udvikle
en Harlev App, som lever op til
disse krav. Appen er nu færdig
og kan downloades på alle platforme, dvs Android samt Appels
Ios. Endvidere fra almindelig PC
og Mac via www.harlevappen.dk.
Den er udviklet i et samarbejde
mellem Harlev Framlev Grundejerforening, Harlev Fællesråd og
tredje part.
Den stilles frit til rådighed for lokalsamfundet for at digitalisere
informations-flowet i lokalområdet på kryds af borgere, foreninger, institutioner og erhvervslivet.
Tanken er at samle information
om kalenderopslag og nyheder
fra foreninger, institutioner og
erhverv på et sted, og gøre dem
tilgængelige for alle borgere på
en ukompliceret måde.
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Appen skal ses som et supplement til de allerede eksisterende
medier, så som Facebook, hvor
mange foreninger har en gruppe. Appen er ikke tænkt som et
debatforum.
Fællesrådet håber, at alle borgere vil tage godt imod appen og
bruge den hyppigt.

Udvidelse af Hørslevvej
Fællesrådet har gennem mange
år presset på overfor kommunen
for at få Hørslevvej udvidet med
en dobbeltrettet cykelsti. Vejen
bruges meget af bl.a. familier,
som fragter deres børn til rideskole-aktiviteter i Hørslev. Vejen
bruges også af de offentlige busser i øst/vest gående retning.
Området nord for motorvejen er
i en ukendt fremtid udlagt til
omdannelsesområde fra landbrugsområde til industriområde.
Kæmpemæssige landbrugsarealer
er for længst opkøbt af kommunen og venter på en fremtidig
disponering.
Hver gang vi har bragt vejen på
banen i kommunens afdeling for
Trafik og Veje, har svaret været,
at området skal omdannes, hvorfor man ikke vil ofre en dobbeltrettet cykelsti på nuværende
tidspunkt. Ligesom ingen kan
forudsige, hvorledes vejsystemet
vil blive i et nyt industriområde.
Så det har været op ad bakke i
mange år, men vi betragter det
da som et lille lyspunkt, at vejen

nu udvides i begge sider, som
det fremgår af billedet af Hørslevvej.

Ny organisering på
Lokalcenter Næshøj?
Harlev Fællesråd blev i januar
inviteret til et årsmøde på Lokalcenter Næshøj. Formålene var:
1) at udveksle ideer og forslag til
hvordan faciliteterne på Næshøj Lokalcenter fremover skal
bruges.
2) at orientere om det nye råd,
der skal oprettes på Næshøj
fra den 30. januar 2018 som
afløser for det nuværende
brugerråd.
3) at give mulighed for at alle
borgere i Harlev kan være
med, blot man er over 18 år.
Fra centralt hold i magistratsafdelingen for ældreområdet var
der igangsat et stort projekt for
at skabe mere liv og bedre tilslutning til de forskellige ældrecentres aktiviteter. Projektet som
hedder SKI (Slip Kræfterne Fri)
blev påbegyndt i starten af 2017
og der er afholdt mange projektmøder og andre former for inddragelsesmøder. Projekter er blevet fulgt på rådmandsniveau.
Overordnet set har formålet tydeligvis været at få inddraget
nogle af de ældrecentre i kommunen, hvor der var et lavt aktivitetsniveau. F.eks. blev der foreslået 5 forskellige modeller for
den øverste valgte ledelse på et
lokalcenter. Lige fra et såkaldt
Enevældigt Råd til et Repræsentantskab.
Så der var lagt op til store forandringer, hvis nødvendigt.
Men Lokalcenter Næshøj er absolut ikke i nød m.h.t. aktivitetsniveau, så derfor var der ingen
grund til af ændre på det øverste
ledelseslag. Den eneste ændring
blev, at navnet på brugerrådet
blev ændret til Næshøjrådet. Det

nye brugerråd er vist på et billede andet sted i dette nummer.
Det er Fællesrådets opfattelse, at
der virkelig er mange aktiviteter
på lokalcentret. Alene den store
tilslutning til mødet samt de
mange indlæg fra deltagerne om
flere aktiviteter, vidner om, at
der er gang i den på Lokalcenter
Næshøj.
På mødet blev også aldersgrænsen fjernet. Og Fællesrådet kan
da kun opfordre alle til at møde
op på centret og deltage i de
mange aktiviteter. Fra 1. januar
er der ingen aldersgrænse. Man
skal blot være over 18 år.

Offentlige eller
private veje
Nu offentliggøres 100 nye aarhusianske vejstrækninger, der
påtænkes omklassificeret fra
offentlige- til private fællesveje. Omklassificeringen sker
som et led i den overordnede
harmonisering af vejnettet i
Aarhus Kommune. Denne
gang er der forslag om mange
veje i Harlev.
Sidste år offentliggjorde Aarhus
Byråd de første ca. 100 veje, der
påtænkes omklassificeret i 2021.
Det var de første veje, der blev
offentliggjort, efter at Byrådet
havde igangsat den overordnede
harmonisering af vejnettet i Aarhus Kommune. Der var ikke nogen forslag om veje i Harlev
blandt de første 100.
Nu offentliggøres de næste ca.
100 vejstrækninger, der påtænkes om-klassificeret i 2022. I Harlev drejer det sig om følgende
veje:
Engsvinget
Frøkjærvænget
Gammel Stillingvej 455 – 467
Grønhøjvej
Kettingvej
Nyvangsvej
Stallinggårdvej

Sydbakken 111-123
Tarskovvænget
Tåstrup Byvej
Tåstrup Søvej
Vingetoften
”Harmoniseringen af vejnettet i
Aarhus Kommune blev igangsat
for at bryde med nogle uhensigtsmæssige historiske forskelle og for
at give grundejere i Aarhus Kommune ens vilkår, lige meget hvor
de bor,” siger Kim Gulvad Svendsen, chef for Drift og Myndighed
i Teknik og Miljø og fortsætter:
”I forbindelse med harmoniseringen opfordrer vi altid grundejerne til at danne et vejlaug. I et
vejlaug får grundejerne et fællesskab og et forum, hvor de nemmere kan samarbejde om vejens
vedligeholdelse. De kan også bedre kommunikere med kommunen
som er vejmyndigheden og ikke
mindst opspare en fælles kapital
til når der engang skal ny belægning på vejen.”
Der skal udarbejdes en tilstandsrapport på hver enkelt vejstrækning. Denne skal i partshøring
hos den enkelte grundejer sammen med beslutningen om at
omklassificere. Vejlauget bliver
ikke part i sagen, men kan bruges til at drøfte forskellige høringssvar. Læs mere om processen på www.aarhus.dk/harmoniseringafveje.

Fakta
- De offentliggjorte vejstrækninger i hele Aarhus Kommune kan
findes her:
http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Projekter/Anlaeg/Offentliggjorte-veje.aspx
Yderligere information: Kim
Gulvad Svendsen, chef for Drift
og Myndighed i Teknik og Miljø,
29 20 38 69 Lise Johanne Birnbaum, projektleder, 4187 2754.
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Nyt fra Biblioteket
Af Lise Fauslet
Flere eksempler på
Margit Jepsens sten.
Foto Aksel Buchard

18.00 er det igen Dokumandag,
hvor vi viser dokumentarfilm på
trappen i biblioteket. Filmene er
valgt af Harlev Biblioteks Venner. Vi skal se en dokumentarfilm om forfatteren Henrik Nordbrandt. Vi besøger ham i Tyrkiet
og gennem digte, samtaler og
minder tegnes der et portræt af
et sammensat menneske.
Den 8. marts kl. 19-21 inviterer
vi til en krimiaften, hvor bibliotekar fra Hammel Mie Henriksen
vil fortælle om, hvorfor man bliver klogere af at læse krimier,
og så kommer hun med tips til
krimilæsningen. Det er gratis at
deltage og tilmelding er ikke
nødvendig.

Forårssæsonen byder på mange
gode oplevelser i biblioteket. Fra
d. 16. februar – 21. marts kan
man se en udstilling af Margit
Jepsens fine stenskulpturer.
Margit er vokset op i Sahl og bor
nu i Harlev. Stenene som Margit
bruger til sine skulpturer, finder
hun på marker, i stendynger og
ved stranden. Margit siger, at der

er tre glæder ved denne hobby:
1) Glæden ved at finde en brugbar sten. 2) Fornøjelsen ved at
arbejde med stenen og se, hvilke overraskelser man finder i
stenen. 3) Glæden ved at andre
kan lide stenskulpturen. Det er
tredje gang Margit udstiller sine
skulpturer på Harlev Bibliotek.
Mandag d. 19. marts kl. 16.30-

Harlev Læsekreds mødes d. 22.
februar og d. 22. marts. I februar
læses Jesper Bugge Kold: Land i
datid og i marts er det Dorthe
Nors: Skulder, spejl, blink. Læsekredsen er åben for alle og tilmelding sker ved afhentning af
bogen.
I samarbejde med Sundhedsplejersken og Harlev Dagtilbud inviterer vi forældre og børn på barsel til Babycafé. Torsdag d. 8.
marts og torsdag d. 19. april, kl.
11.30-12.30. Emnerne er: ”sang
og leg med dit barn på barsel”
og ”mor-barn-yoga – far er også
velkommen”.

Så fik Harlev indviet
sin æblelund
Af Lotte Bostrup og Niels-Ole Sølvar Karlsen
Dejligt at kommunen endelig var
positiv i forbindelse med “Smag
på Aarhus” projektet.
Vi fik lov at låne 3 grunde af
kommunen ud mod Stillingvej.
Vi fik tildelt 38 frugttræer og 30

6

bærbuske, og der var stor tilstrømning fra kl. 10.00 af dagplejemødre med masser af søde
børn, som gerne ville hjælpe
med at plante træer og frugtbuske.
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Billedet taler for sig selv. Folk
strømmede til det meste af formiddagen, og alle blev beværtet
med æbleskiver, gløgg, kaffe og
cacaomælk.
4a fra næshøjskolen kom også

Børn fra Næshøjskolen hjalp med at
plante. Foto Niels Ole Sølvar Karlsen

for at hjælpe med at plante
frugtbuske, og det gik over al
forventning med hjælp fra gartneren.
Grundejerforeningen vil stå for
den fremtidige drift – bl.a. med
at luge omkring træer og buske.

Bagefter var der pølser og brød til alle. Foto Niels Ole Sølvar Karlsen

Kommunen vil her til foråret
sætte vandsække omkring hvert
træ og vil komme med vandvognen efter behov.

Det er hele Harlevs æblelund og
meningen er, at vi alle kan plukke frugter og bær, når de modnes – selvfølgelig til eget behov.

Lokalcenter Næshøj – Næshøjrådet
Af Inger Graversen, formand Næshøjrådet
Et emne, som har fyldt meget i
2017, og som her først i 2018 er
en realitet, er et nyt råd, som
hedder Næshøjrådet. Det er et
råd, som efterfølger det velkendte brugerråd. På Årsmødet den
17. januar for alle interesserede
voksne blev valgt 7 medlemmer,
som efterfølgende har konstitueret sig således: Henning Gissel,
Inger Graversen – formand, Kai
Mikkelsen – næstformand, Inger
Schnoor – sekretær, Jytte Grave,
Anton Nielsen og Lis Holgaard.

denne App. Dette gælder også
Næshøj Nyt, så vi alle kan læse,
hvad der sker på Næshøj, når vi
først har fået installeret App’en
på vores telefon.

Vi er alle klar til et nyt år med
de udfordringer, der nu må
komme, og der kom også mange ideer frem på årsmødet. Et af
de mere spændende emner er
projekt Harlev App. Der arbejdes på, at så meget som muligt
af den information, som vedrører Harlev, kan komme med på

Der vil også komme et loppemarked, inde eller ude til foråret.
Planlægninger er i fuld gang, og
der kommer mere information i
Næshøj Nyt og forhåbentlig på
App´en.
Der bliver en spændende forårskoncert den 24. april. Det er ca.
30 korsangere, som giver kon-

Indtil dette sker, kan vi læse om
husets aktiviteter i Næshøj Nyt
og her i bladet:
Påskefrokost den 22. marts kl.
12.30 pris 100 kr.
30. april er der ”tag selv bord ”
kl. 11.30 til 13.00 . Kom og spis,
hvad du kan for 75 kr.

cert. Arrangementet er fra 13.30
til ca. 16.00.
Sidste nyt fra køkkenet er, at der
er nye lækre frokostretter i caféen. Christina laver alle hverdage
en lækker frokostret til 25 kr., og
samtidig er der både smørrebrød
og en varm ret. Så har du været
ude at gå tur, kan du gå på café
og spise din frokost eller købe
den med hjem. Kommer I flere,
er det en god ide at ringe i forvejen og bestille. Christina har
tlf. 41857646. Dette gælder alle
hverdage.
Der er også plads på de to nuværende hold med spisevenner
om mandagen eller onsdagen.
Der kan altid oprettes flere hold,
enten man ønsker at spise sammen en gang om ugen eller en
gang om måneden.
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Champagne og kransekage
= Nytårskur
Af Tina Møller Dam
Hvis nogen tilfældigvis kørte på
Højbyvej forbi Fællespladsen i
Gl. Harlev fredag d. 5. januar
2018 mellem kl. 18-20, så kunne
man opleve, at Gl. Harlev Borgerforening den aften afviklede
årets første fælles begivenhed lige der på pladsen. Der var nemlig inviteret til Nytårskur for Borgerforeningens medlemmer. En
tradition, som ikke har eksisteret
så længe, men som forhåbentlig
vil blive ved med at bestå længe
endnu.
Rigtig, mange i alle aldre bakkede op om Nytårskur-arrangementet. Der var ingen krav om galla
påklædning, så heldragter, pels,
ski-tøj og flyverdragter gik fint
an. Vejret var heldigvis med os,
og undervejs kunne alle nyde
den friske aftenluft, duften af
bål, lyden af hyggelig snak, lysene på pladsen og stjernerne på
himmelen.

Aftenens båltale blev afholdt af
Christian Wejse, hvorefter vi ønskede hinanden et godt Nytår
med tak for det gamle ledsaget af
champagne og kransekage.
Imens havde nogle af de yngste
deltagere overblikket fra toppen
af motionscenteret eller siddende
på gyngerne. Rundt om bålet
sang vi sange udvalgt ud fra både
små og stores øren til tonerne fra
harmonika spillet af Ole Hammer.
Gl. Harlev Borgerforening har eksisteret i mange år, men i 2007
blev den formelt stiftet, så derfor
fejrede vi også 10-års jubilæum
ved samme lejlighed.
Vores Borgerforening arbejder for
fællesskabsfølelse og giver via
gode oplevelser sammenhold og
trivsel i vores område. Indflydelse
på udbygning af gode og trafiksikre forbindelser mellem land og
by er et fokusområde, sådan at vi

i alle livsfaser fortsat kan bo i en
stærk landsby i udvikling, hvor
værdierne og mulighederne gives videre til de yngste generationer og bevares for de øvrige.
Vores ønske er også, at adgangen til den smukke natur omkring os skal gøres lettere tilgængelig til glæde for alle interesserede. Samtidig vil det også
blive lettere for bløde trafikanter
at besøge Harlev Kirke. Fællespladsen er i øvrigt offentlig tilgængelig, så man kan gøre
holdt dér på sin motionstur og
f.eks. bruge motionscenteret eller spise sin madpakke ved
bord-/bænkesættene.
En relevant vision for fremtiden
blev desuden luftet. Der er et
ønske om en form for enten
bålhytte eller overdække på
Fællespladsen for at gøre det
mere fleksibelt at bruge pladsen
også i tilfælde af dårligere vejr.
Så der sker fortsat noget i Gl.
Harlev.

Harlev Idræts- og Kulturcenter –
17.0 mio. kr. er nået og således godt på vej
Af Jacob Damgaard, medlem af styregruppen
Der er sket meget nyt og godt
siden, der sidst blev bragt et
indlæg i paraplyen i september
2017 udgaven. Konkret har projektet tilsagn om 17.0 mio. kr.,
så vi er godt på vej til de 20.5
mio kr. der skal bruges. Målsætningen for lokal indsamling er
2,5 mio. og en meget stor del af
disse bliver forhåbentligt indsamlet i marts 18. Konkret støtte
kan gives på https://gaveind-
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samling.dgi.dk/. Læs mere nedenfor.

Politisk bevågenhed
Et af styregruppens væsentligste
fokus punkter har i den seneste
tid været at skabe politisk bevågenhed omkring projektet omkring Harlev Idræts- og kulturcenter. Og det er glædeligt lykkedes, idet der den 29. november 2017 blev afholdt informa-
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tionsmøde møde med 9 personer fra Aarhus kommune. De
deltagende var Rabih AzadAhmad (R), Bünyamin Simsek(V), Thomas Medom (SF),
Marc Perera Christensen (C), Jette Skive (DF), Peder Udengaard
(S), Hans Skou (V), Maria Sloth
(EL), samt Niels Rask – forvaltningschef for Sport & Fritid. På
mødet blev styregruppens visioner fremlagt for de beslutnings-

er at fremskaffe 2,5 mio. kr.
Med over 100 fremmødte borgere i Næshøj hallen kan konstateres, at der er stor interesse for
projektets status og indhold, og
fra alle sider er der udtrykt stor
opbakning.

Frivillighed og lokal
indsamling
Idræts- & Kulturcentret placeres mellem svømmehal og hal.

Over 100 borgere fulgte med i præsentationen af Martin Trærup

dygtige politikere, og der blev
givet positiv tilbagemelding på
planerne. Fra Harlev deltog Lars
Mølgaard, skoleleder Næshøjskolen, Merethe Raundahl – Harlev
Fællesråd (B&U) / Gymnastik
HIK, og Martin Trærup, formand
i HI&K styregruppe og Jacob
Damgaard, Næstformand i HI&K
styregruppe.
Det vigtigste fra mødet var den
udtrykte politiske interesse for et
tværmagistratsligt samarbejde fra
de væsentligste magistrater, værende Kultur & Borgerservice
(MBK), Børn & Unge (MBU) og
Ældre & Omsorg (MSO), samtidig med at ønsket om yderligere
støtte til projektet blev bragt til
torvs.
Konkret er resultatet af det pågældende møde, at der er givet

tilsagn på 2,5 mio. kr., fordelt
med henholdsvis 1 mio. fra
MBK og MBU og 0,5 mio. kr. fra
MSO. Disse kommer oven i de 4
mio. kr., som er tilkendegivet i
2016. Yderligere er ved tidligere
møder fra kommunalt hold givet
tilsagn om lån af 10 mio. kr. via
kommunekredit.

Informationsmøder
i Harlev
Seneste tiltag fandt sted i januar,
hvor der den 18. januar var informationsmøde for Harlev Erhvervsforening og den 23. januar for borgerne i Harlev og
omegn. Formålet med informationsmøderne var at give indsigt
i projektet og skabe opmærksomhed omkring behovet for lokal støtte til den forestående
indsamling, hvor målsætningen

Aktuelt arbejdes nu for at forankre hele byens lokale opbakning i forhold til såvel den frivillige arbejdsindsats og forestående økonomisk bidrag. Vi håber
meget på, at folk vil melde sig
som frivillig ambassadør med
henblik på en lokal indsamling i
marts ved at sende mail til frivillig@harlev-ik.dk. Find gerne en
ven/veninde og tilmeld jer som
”par” til at samle ind i jeres nabolag eller for at gå til hånde på
anden vis.
Konkret er der tidligere taget
initiativer, som er kendt i det
meste af byen, bla. Harlev festen
2017 og Cykelløbet Bakkeløbet,
som begge nyder stor tilslutning.
Beløb herfra samt andre aktører
summeres i skrivende stund op
til ca. 0,5 mio. kr., og således
har projektet aktuelt 17 mio. kr.
Som nævnt indledningsvist kan
projektet støttes via DGI’s Gavefond på https://gaveindsamling.dgi.dk/, hvor I nederst finder Harlev Idræts og Kulturcenter. Ved at indbetale via gavefonden opnås automatisk 30%
ligningsmæssigt skattefradrag,
og dermed får alle mest valuta
for pengene.
Følg projektet løbende på
https://www.facebook.com/HarlevIK/ samt i artikler i Galten
folkeblad og her i paraplyen.
Støt op om Harlev Idræts- og
Kulturcenter… Og glæd dig.
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Fællesråd i Aarhus Kommune
Af Arne Nielsen, formand Harlev Fællesråd
Fællesrådene i Aarhus Kommune
udgør en vigtig institution i forhold til samarbejdet mellem lokalområder og kommunen.
Der er 32 fællesråd i kommunen.
Teknik og miljø fungerer som
sekretariat for Fællesrådene. Sekretariatsopgaverne løses i et tæt
samarbejde med en arbejdsgruppe på 5 fællesrådsformænd.
Arbejdsgruppen vælges på det
årlige seminar for alle fællesråd.
Arbejdsgruppen har i 2017 sammen med sekretariatet arbejdet
med at revidere den eksisterende samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene.
I den efterfølgende artikel gives
en kort beskrivelse af de generelle forhold vedrørende samarbejdsaftalen, der herudover indeholder afsnit om samarbejdet
med de enkelte magistratsafdelinger samt en beskrivelse af
sekretariatets opgaver.
Hele samarbejdsaftalen vil kunne
ses på Aarhus kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk
Den vil også blive lagt ind på
Harlev Fællesråds hjemmeside:
www.harlevfr.dk

Samarbejdet mellem
Aarhus Kommune og
fællesrådene
1. Baggrund
I marts 2017 blev samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og
fællesrådene drøftet på et fællesseminar mellem fællesråd og politikere samt embedsmænd. Efterfølgende har samarbejdsaftalen været mere indgående drøftet blandt formændene for fællesrådene på et møde i august
2017, hvor det generelle samarbejde mellem fællesrådene og
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Aarhus Kommune også blev
drøftet.
Den reviderede samarbejdsaftale
er godkendt af Arbejdsgruppen
for fællesrådene den 28. november 2017 og af Direktørgruppen i
Aarhus Kommune den 10. januar
2018.

2. Fællesrådene
Fællesrådene er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-,
beboer- og borgerforeninger,
idræts- og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner, skoler
og børneinstitutioner m.fl.
Fællesrådene er en af hovedaktørerne i opfølgningen på byrådets mål om borgerinddragelse
og medborgerskab.
Fællesrådene er desuden et forum for drøftelse af lokale
spørgsmål, og fællesrådene kan
være katalysatorer for lokale aktiviteter, events m.v.

3. Samarbejdet mellem
Aarhus Kommune og
fællesrådene
Samarbejdet har til formål at
styrke medborgerskab og den
aktive inddragelse af lokalsamfundets borgere, foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder
m.fl.
Samarbejdet skal sikre, at fællesrådene og de lokale synspunkter
inddrages så tidligt i kommunale
plan- og aktivitetsovervejelser, at
der reelt er mulighed for at påvirke beslutningerne.
Samarbejdet indebærer, at fællesrådene respekterer hensynet til
fællesskabets interesser. Samarbejdet skal sikre den gensidige
information og bidrage til en
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åben og respektfuld meningsudveksling.

4. Organisering af
samarbejdet mellem
Aarhus Kommune og
fællesrådene
I dette afsnit beskrives de generelle rammer for samarbejdet
mellem Aarhus Kommune og
fællesrådene.
De enkelte magistratsafdelinger
udpeger en kontaktperson, som
fællesrådene kan benytte som
rådgiver vedrørende kanalisering
og proces samt procedure i
konkrete spørgsmål. Kontaktpersonen deltager i årlige møder
med fællesrådene og sikrer en
orientering af fællesrådene om
relevante initiativer og driftsspørgsmål. På områder, hvor
borgerinddragelsen er organiseret f.eks. gennem brugerråd,
grønne råd, skole- og institutionsbestyrelser, sikrer kontaktpersonen, at der gives relevant
gensidig information.
De enkelte magistratsafdelinger
sikrer og offentliggør en årlig
evaluering af samarbejdet mellem den enkelte magistratsafdeling og fællesrådene. Resultatet
af evalueringen fremlægges på
det årlige seminar med fællesrådene.
De enkelte magistratsafdelinger
inviterer fællesrådene til at deltage i tværgående konferencer,
hvor fællesrådenes deltagelse
kan være relevant. Magistratsafdelingerne indbyder fællesrådene til debat og orienteringsmøder om drifts- og udviklingsspørgsmål. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan møderne afholdes

for geografisk afgrænsede områder.
Der afholdes et seminar hvert år,
hvor samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene drøftes,

og hvor fællesrådene har mulighed for at udveksle ideer og erfaringer. På det årlige seminar
vælges en fælles arbejdsgruppe
for fællesrådene.

Herudover kan der arrangeres
kurser, møder og konferencer
for fællesrådene om emner af
fælles interesse.

Nytårsløb 2017
Af Steffen Boye Sørensen
Det er efterhånden blevet en tradition med Harlev løb & motions
nytårsløb. Flere og flere af Harlevs borgere har taget tiltaget til
sig og kommer for at løbe og
ønske hinanden godt nytår med
en løbetur rundt i byen.
Omkring 150 børn og voksne
havde valgt at komme og løbe
eller gå, og rigtig mange havde
valgt at følge opfordringen til at
iklæde sig en nytårshat. Så det
så meget festligt ud, da alle stod

samlet til det traditionelle nytårsfoto inden start.
Der var som altid mulighed for
at vælge mellem 3, 5 eller 10
km.
Starten gik fra p-pladsen ved
Næshøjhallen, og alle ruter blev
skudt i gang med konfettikanoner.
Efterfølgende var der dækket op
til hygge i klubhuset, hvor der
var mulighed for at få kage, bobler, sodavand eller en kop varm
kaffe eller the. Der blev hygget

og snakket godt rundt i alle kroge af klubhuset.
Harlev løb & motion takker alle,
der deltog, og håber at se mange flere igen i år.
Vil man gerne i gang med at løbe, så starter Harlev løb & motion deres forårsførløb op d.
10/3 kl. 9.30. Se meget mere på
vores hjemmeside: løbogmotion.dk eller på vores facebookside under Harlev løb & motion.

Arne Juel har erfaring
med Italiensk Fuldblod
Af Ejgil Rahbek
Når man taler om italiensk fuldblod, er det svært at komme
uden om Arne Juel Pedersen fra
Harlev. I mere end 40 år har
han arbejdet med italienske biler. Lige fra Fiat, da han var
værkfører hos Fiat i Motorbyen,
til eksklusive mærker som Lancia, Ferrari og Maserati og til det
mere dagligdags mærke Alfa Romero. Paraplyen har haft en
snak med Arne Juel på værkstedet.
Allerede i en alder af omkring
13 år havde Arne Juel stor beundring for klassiske italienske biler, særligt fra mærkerne Ferrari
og Alfa Romeo. Hans beundring
begyndte for alvor at spire, da

han fik job som værkfører hos
Fiat-forhandleren Motorbyen i
Aarhus.
Det italienske fuldblod begyndte
dog hurtigt at løbe stærkere i Ar-

Arne Juel ved sin egen Ferrari.
Foto Ejgil Rahbek

ne Juels årer, og hans ambitioner rakte langt længere end jobbet som værkfører. Hans lidenskab og kærlighed til klassiske
biler drev ham til at springe ud
som selvstændig værkstedsejer.
Han startede sit eget værksted
på Græsvangen i Tilst med speciale i Alfa Romeo.
Arne Juels ægte og inderlige lidenskab til italienske biler rygtedes hurtigt. Kunderne flokkedes
således til hans værksted, og
kundekredsen blev hurtigt udvidet og talte inden længe ejere af
rigtige italienske fuldblodsbiler,
som Ferrari, Maserati og Alfa
Romeo.
Efter knap to årtier i værkstedet
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Bomærket for 1000 miles løbet.
Foto Ejgil Rahbek

solgte Arne Juel sin forretning i
Tilst. Han slog i stedet sine folder i Hovedgård Autohandel,
som på det tidspunkt var et autoriseret Lada og Alfa Romeo
værksted. Igen banede Arne Juels passion for klassiske italienske biler vejen for, at han efter
kort tid blev medejer af den
voksende autohandel. Efter ti
gode år med stor vækst blev Hovedgård Autohandel afviklet, og
dermed besluttede Arne Juel at
runde karrieren af i Tilst, hvor
det hele begyndte.
Juel Auto og tilhørende værksted
ligger stadig i Tilst, og drives i
det daglige af Arnes søn, Morten
Juel. Værkstedet har stadig speciale i italienske biler fra Alfa
Romeo, Fiat og Lancia.
Arne Juel har fået sit eget lokale
i sønnens forretning, hvor han
med firmaet Juel Classic skruer
på kundernes fine, ældre biler,
fra mærker som Ferrari og Maserati.
Det er 40 år siden Arne Juel for
første gang fik øjnene op for italienske biler, og lidenskaben er
stadig intakt.
Arne og hans kone Elly, som er
damefrisør, flyttede i 1977 til
Harlev og bosatte sig i det forholdsvis nye kvarter omkring

Nyvangsvej. Indtil da havde de i
en kortere årrække boet i Brabrand, hvor de får 3 sønner,
som har deres skolegang på
Næshøjskolen. Den ældste søn,
Ken, er uddannet cand. merc.
jur., og er i dag tilknyttet et
landsdækkende revisionsfirma.
Morten er den mellemste og han
driver i dag autoforretningen videre med italienske biler. Han
har allerede 20 års erfaring med
italiensk fuldblod. Den yngste,
Thomas, er ansat ved Lego, hvor
han forestår marketingaktiviteter
overalt i verden. Han og familie
har bl.a. boet 3 år i Prag, udsendt af Lego.
Seks børnebørn er det blevet til,
to til hver. Alle tre sønner bor i
Aarhus området, så både farfar
og farmor har nok at se til, når
pasning er påkrævet.
Både Arne og Elly har en stor
omgangskreds i Harlev. Arne
især omkring håndbold, som
han spillede på seniorniveau i
Harlev i flere år. I sine helt unge
år var han meget engageret i
håndbold og spillede som målmand i VRI, indtil de flyttede til
Harlev. I VRI var det håndbold
på divisionsniveau, hvor træning
mindst 4 gange om ugen var et

Fire Monte Carlo Løb med klassiske
biler. Foto Ejgil Rahbek

krav. Tidsmæssigt gav det nogle
store udfordringer, når et fuldtidsjob med passion for italiensk
fuldblod også skulle passes behørigt. Så var målmandstjansen
og niveauet i Harlev mere passende. Han afsluttede sin ”karriere” på Old Boys holdet i Harlev,
indtil det sluttede, og han holder
stadig kontakten vedlige med
Old Boys spillerne fra dengang,
bl.a. afholder de en årlig tur
med bus til Cirkusrevyen på
Bakken.
De mange år med italiensk fuldblod har også påvirket familien
til at blive meget fascineret af
alt, hvad der er italiensk. Bl.a.
har de gennem de seneste 30 år
afholdt deres ferie på det samme
sted ved Adriaterhavet. Endvidere er det blevet til utallige ture til
italienske motorsports arrangementer, bl.a. til det årlige billøb
for klassiske biler ”1000 Miglia”.
Fire gange har Arne deltaget i
Monte Carlo løbet for klassiske
biler som servicevogn, og også
løb på Nürbur Ring har han ofte
deltaget i. En af de sidste gange
på Nürbur Ring mødte han den
berømte, engelske Formel-1 kører, Stirling Moss, og hilste på
ham. Hvorefter Moss satte sig ud
i sin racer og tog et par omgange med over 300 kilometer i timen. Godt gjort af en mand, der
er født i 1929.
Med hensyn til fremtiden er Arne sikker på, han kan fortsætte
sin lidenskab for italienske biler
mange år endnu, selvom de allernyeste Ferrari modeller kræver
dyrt testudstyr, som han ikke vil
investere i. Dem må Morten tage
sig af. Allermest holder han af at
skrue i de klassiske modeller.
Det er der god beskæftigelse og
fremtid i, understreger han til
sidst.

