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Orientering fra
Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek

Sti fra Gl. Harlev som udmunder i Edelhofvej. Oprindelig kirkesti. Renovering og
etablering af stabil belægning, så den
kan bruges som cykelsti.

Trafikønsker
i Harlev Framlev området
Fællesrådet afholder årligt møde med
Vej- og Trafikafdelingen. Mødet former
sig som en form for status på igangværende projekter samt en gennemgang
af ønsker om nye veje og stier. Til dette
års møde fremfører Fællesrådet følgende
ønsker:

Rejsning af fredningssag
ved Tåstrup
I anledning af at Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et forslag
om naturfredning ved Tåstrup, og at
Århus Kommune står som medrejser af
forslaget, har Fællesrådet sendt nedenstående skrivelse til rådmanden for Teknik og Miljø.

Nye veje og større reguleringer
Rødlundvej, forlængelse til Stillingvej. Er
igangsat. Er i Vejplan.
Rødlundvej, rundkørsel, 3. etape af
Rødlundvej.
Rødlundvej udbygning til endelig profil,
2. etape af Rødlundvej. Den endelige vej
bliver 7 meter bred og med cykelsti/fortov på begge sider.
Færdiggørelse af belægning og renovering af Grønhøjvej.

Fredning af Tåstrup Sø
og Mose samt Lillering Skov,
Stjær Stenskov og Søskov
Harlev Fællesråd har erfaret, at Danmarks Naturfredningsforening Århus Afdeling har udarbejdet et forslag til fredning af ovennævnte områder.
Endvidere har Fællesrådet erfaret, at Magistratens 2. Afdeling har fremsendt en
sag til byrådet med henblik på, at Århus
Kommune deltager som sagsrejser i den
omhandlede fredningssag.
Det fremgår endvidere af budgetforliget
for 2009, at der afsættes et beløb på 2
mill. kr. til fremme af fredningssagen.

Stiprojekter
Gammel Mosevej cykelsti fra Stillingvej til
Hørslev, etablering af dobbeltrettet sti i
nordsiden på strækningen Lilleringvej,
mellem Aralievejens udmunding og
Rødlundvejens udmunding, etablering af
cykelsti, fortov og belysning.
På nordsiden af Næshøjvej mellem de 2
udkørsler fra parkeringspladsen, etablering af cykelsti, som binder de øst og
vest gående cykelstier sammen. ”Restlevering” i forbindelse med skolevejsprojektet i krydset Gl. Stillingvej og Næshøjvej.

Det undrer Harlev Fællesråd, at der ikke i
den forbindelse er foretaget en eneste
officiel kontakt til berørte lodsejere eller
interessenter i Harlev og Stjærområdet.
Specielt kan det undre, at man ikke fra
Århus Kommunes side har forsøgt at nå
nogle af de i fredningen anførte forhold
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løst ved frivillige aftaler med lodsejere og
brugere af områderne.
Vi er selvfølgelig bekendt med, at der,
hvis fredningssagen rejses, er en række
formelle høringer, der skal afholdes. Vi er
også bekendt med, at Teknik og Miljø
ønsker at inddrage aktørerne i området.
Harlev Fællesråd vil blot anføre, at det
ville have været hensigtsmæssigt at foretage en sådan kontakt forud for, at Århus
Kommune afsætter beløb i budgettet til
fremme af en sådan sag, der i øvrigt
også involverer Skanderborg Kommune,
der os bekendt heller ikke endnu er blevet orienteret om Århus Kommunes initiativ.

•at der snarest bliver indkaldt til møder
med berørte parter om sagen.
•at Århus Kommune søger at nå nogle
af målene gennem frivillige aftaler med
lodsejere og brugere.

Støtte til aflastningsstuer
på Lokalcenter Næshøj
Fællesrådet støtter Brugerrådets ønske
om aflastningsstuer på Lokalcenter Næshøj. Derfor har Fællesrådet rettet henvendelse til rådmanden for Sundhed og Omsorg for, at der kan blive taget skridt til,
at der kan etableres et fornuftigt aflastningstilbud til borgerne i lokalområdet.
Det er vigtigt at aflastning kan foretages i
det lokalområde, hvor de ældre bor, og
hvor de har deres pårørende og netværk
i øvrigt.

Harlev Fællesråd skal derfor anmode om:
•At berørte parter bliver skriftligt orienteret om situationen, herunder om det, at
der i budgettet er afsat 2 mill. kr. til
fremme af fredningssagen, betyder, at
Århus Kommune har besluttet sig for at
være sagsrejser sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Det er Fællesrådets opfattelse, at det vil
give et yderligere kvalitetsløft til et lokalcenter, som i forvejen er yderst er velfungerende.
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Mindeord Svend Erik Andersen
Af Anton Nielsen
Svend Erik Andersen var dybt engageret i
Harlevs udvikling. Han kom i 1980´erne ind i
bestyrelsen for Socialdemokratiet i Harlev og
var formand for partiforeningen i en årrække.
Han arbejdede ihærdigt for forbedringer for
vort lokale område og var specielt engageret
i vej- og trafikudviklingen.

Svend Erik Andersen, medlem af Harlev Fællesråds forretningsudvalg, er død.
Han blev valgt ind i Fællesrådets forretningsudvalg i 1999 og blev samme år næstformand. I 2002 overtog han formandsposten,
som han beklædte til 2007, hvor sygdom
tvang ham til at skrue ned for aktiviteterne.
Svend Erik Andersen har gjort et stort stykke arbejde i fællesrådet for Harlev området.
Især har han kæmpet for, at veje og stier
blev vedligeholdt ordentligt, og han brugte
sine gode kontakter til kommunen til at presse på, når han syntes det gik for langsomt
med at få reparationer udført.

Svend Erik Andersen havde en stor venneskare og var i sin fritid ivrig campist. Svend
Erik Andersen var et loyalt, pålideligt og ordholdende menneske, som vil blive stærkt
savnet. Vore tanker går til hans hustru og
børn, som har mistet en god mand og far.

Nyt fra Forældre for Aktiv Fritid
Af Karen Hasseriis

Styringsgruppen består, udover undertegnede tovholder, af 1 skole/sfo-ansvarlig (Frédérique Kristensen), 1 musik&rytmik ansvarlig
(Helle Wium), 1 hovedansvarlig for Skaterbanen (Uffe Bengaard; Harlev Hero) – vi byder
velkommen!, samt kasserer og aktiv i skater/parkprojektet (Mai Brødsgaard Jensen).

Foreningen, der blev grundlagt i februar i år,
har henover året støt og roligt arbejdet sig
frem mod dens hovedformål:
•Nye aktiviteter til Harlev
•Den levende Bypark

Der er kontakter ude vedr. udflugter med
jagtforeningen – og den 22.11. vil 5 drenge
over 12 år komme på en jagtudflugt med
jagtforeningen.

Vi har fået en hjemmeside, der pt. er under
revidering. Du kan dog stadig finde de vigtigste oplysninger såsom referater og kontaktpersoner.
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men placeret så det grænser op til den lille
legeplads ved Andelsforeningen Bøgelunden/Araliavej.
Noget af beplantningen skal beskæres. Der
placeres borde og bænke, så området bliver
et attraktivt udflugtsmål for både unge, børnefamilier og lokale klubber/sfo.
Parken skal forsynes med flere affaldsspande, og så skal området lægges under et udvalg med ansvar for vedligeholdelse m.m.

Musikskolen er draget med ind for at få flere
tilbud af musik og rytmik for store og små –
Jo flere der henvender sig med konkrete ønsker, jo nemmere vil vi få ønskerne igennem.
Det der er i spil er primært slagtøj og kor.
Projektet omkring byparken inkluderer en
skaterbane (”Harlev Hero”), som afbildet. Der
er lavet et budget, og der samarbejdes
netop nu aktivt med Harlev Fællesråd og
Århus Kommune omkring placering og godkendelse. Vi går i den kommende periode i
gang med at søge fondsmidler, og først i det
kommende år forventes afklaring om evt.
støtte fra kommunen.

Der er flere andre spændende idéer og tiltag
i spil, se forrige nr. af Paraplyen, eller kontakt
os/ Harlev Fællesråd.
Primo 2009 vil det i samarbejde med Århus
Kommune afgøres hvor meget og i hvilken
rækkefølge.

Projektet har taget afsæt i mange borgeres
ønske om et område, der omfatter:
1. Skaterbane, 2. Cykelområde for bmx med
stier ud i parken der følges af løbestier med
km-pæle, 3. Et område med gummibelagt
asfalt i bølgeform for de mindste. Alt sam-

TJEK I ØVRIGT FACEBOOK GRUPPEN
”DANMARKS FEDESTE MINIRAMPE –
UDENFOR KBH”

Hold din By ren
Af Alf Højsgaard
Harlev-Framlev Grundejerforening har igen i
år påtaget sig opgaven med at holde Byparken, Næshøjen samt plænen ved Børnehaven på Sydbakken i velklippet og ordentlig
stand.
Vi har en aftale med Torben Hegelund, og
det fungerer fint.

Vi kunne ikke forestille os de nævnte områder ligge hen som brak, med vildtvoksende
græs og ukrudt.
Det er ikke kønt at se på, og til stor gene for
de omkringboende.
Men ville også betyde at borgerne ikke
kunne bruge Byparken til ophold og leg
m.m., og om vinteren ville Næshøjen ikke
kunne bruges som kælkebakke.
HFG afholder også hvert år Skt. Hans fest i
Byparken, det ville heller ikke være muligt.

Hvorfor gør vi nu det...?
Århus Kommune meddelte for 2 år siden, at
besparelser på budgettet hos Natur og Miljø
ville betyde, at en lang række lokale parkområder ikke mere ville blive vedligeholdt, herunder i Harlev.

HFG påtog sig opgaven i 2007 og 2008, og
måtte på generalforsamlingen få godkendt
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en kontingentforhøjelse på kr. 30.000 pr. år,
for at dække udgiften ind.
Det har vi også i bestyrelsen fået kritik for,
men vi mener fortsat, at det var en rigtig beslutning.

Så derfor kære hundeejer, der ikke helt
lever op til dette: Gør nu dit til, at vi slipper for disse efterladenskaber!
Det er bestemt et stort problem, og ikke
særlig rart at træde i en sådan høm-høm.

Der er ingen aftaler for 2009 endnu.
Natur og Miljø udsendte i sommer et skema
med titlen: Grønne projekter 2009 –
Ansøgning om tilskud og forslag til projekter.
Vi har indsendt ansøgning, som bl.a. går på
beskæring af beplantningen i Byparken, opsætning (igen) af affaldsstativer, og endelig
har vi anmodet om tilskud til at holde
plænerne klippede og vel vedligeholdt.
Beslutning om tildeling af midler får vi tidligst besked om i begyndelsen af 2009.

Hegns- og vejlov
Desværre er der mange have- og grundejere
som blæser på lovgivning og venlige henstillinger og lader beplantning og ukrudt vokse
vildt – og langt ud over skellinjen.
Til stor ulempe for medborgere der skal
bruge fortov, sti og vej til at færdes på.
‘Med lov skal land og by bygges‘ –
men også vedligeholdes!
Derfor er det vigtigt, at hækken klippes i
tide, så den ikke dækker det halve af fortovet, og gør det farligt at færdes, fordi man
er nødt til at gå ud på vejen.

Men også på andre områder halter det gevaldigt, og her kommer især grundejerne ind
i billedet, men også hundeejerne hører med
her.

Mødre med børn og barnevogne, og
ældre gangbesværede vil i sådanne situationer være særdeles udsatte.
Lovens krav bør selvfølgelig opfyldes, men
samtidig er en velklippet hæk og et renholdt
fortov pænt at se på, og samtidig øges sikkerheden for de gående.
Så derfor: Hver især må yde sit til, at love
og forordninger overholdes, og samtidig er
det jo en fryd for øjet at færdes, og se hvor
pænt vedligeholdt og renholdt der kan og
bør være overalt.

Hundenes efterladenskaber
Det er et stort problem overalt i byen.
Mange hundeejere har en pose med til opsamling af hundens efterladenskaber, men
mange gør desværre ikke noget, men lader
det ligge.
Århus Kommune har udsendt information
om, at på fortove, stier, i anlæg m.v. må
hunde ikke efterlade andet end fodspor – så
er det sagt på en pæn måde.
Politivedtægtens §34 stk. 3: Det påhviler
hundens ledsager at drage omsorg for, at
den ikke forurener fortov, gangsti, butiksindgange eller husfacader mod gaden, og at
den ikke på vej eller offentlige anlæg forurener eller forvolder skade på beplantningen.

Så …! Gør nu noget ved det...!
I den gule Informationsbog på siderne 111-115
kan du læse mere om, hvad vi kan og bør
gøre, for at Harlev kan blive en mønster-by
på disse områder.
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HUSK * HUSK * HUSK * HUSK * HUSK

GENERALFORSAMLING
i
Harlev-Framlev Grundejerforening
Mandag den 23. februar 2009 Kl. 19:30
i Caféen på Lokalcenter Næshøj
Foreningen byder på et stykke smørrebrød samt en øl/vand
Tilmelding er nødvendig
Bestyrelsen
(Se side 3 i Den Gule Informationsbog)

Nyt fra Harlev Erhvervsforening
Af Alf Højsgaard, bestyrelsesmedlem
Harlev Kulturfond blev etableret på en stiftende generalforsamling tirsdag den 21. august 2007.
På generalforsamlingen, der blev afholdt i
april 2008, blev man enige om at ændre navnet til Harlev Erhvervsforening.
Begrundelsen var, at man ønskede at tegne
medlemskaber for lokale erhvervsdrivende
med adresse under postnr. 8462, og dermed
sikre den fortsatte drift af julebelysningen i
Harlev.
Foreningen har indtil nu fået 40 medlemmer,
som hver betaler et årskontingent på kr. 500.

Juleudsmykning
Det er foreningens hidtil vigtigste og eneste
opgave, men også foreningens hjertebarn.
Men andre tiltag kan komme på tale, for dermed at varetage medlemmernes interesser i
vort lokalsamfund.
Det kan være i forhold til kommunale myndigheder mv.
Foreningen kan dermed, i samarbejde med
Fællesrådet og Harlev-Framlev Grundejerforening, yde bidrag til at fremme udviklingen i
vort lokalsamfund.
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Sæt kryds i kalenderen og mød op, så vi
igen i år markerer julens indtog i Harlev.
Sidste år var vejret desværre ikke med os.
Voldsom blæst og regn var meget generende, men kunne ikke ødelægge stemningen
og glæden over, at vi nu år efter år kan juleudsmykke vor by.
Vi glæder os til at se jer.

Jul i Harlev 2008
Vi udsmykker igen i år byen med julestjerner.
I 2007 opsatte vi 25, i år øger vi dette med
10-12 stk., så vi får en bedre dækning på
Vestervej, Næshøjvej og Framlev Korsvej.
Dertil kommer, at vi også opstiller et juletræ
på hjørnet ved Nordea Bank.
Julebelysningen og juletræet tændes
Lørdag den 29. november kl. 16.00

Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak for
den store interesse og støtte.
Opbakning er en væsentlig drivkraft for bestyrelsens arbejde, og vi vil fortsat arbejde
for sagen.

Sognepræst Lea Norup vil, som sidste år
holde en tale, og tænde juletræet.

Snerydning
Af Alf Højsgaard
På side 9 i den gule Informationsbog kan
man se, hvilke veje Grundejerforeningen skal
rydde på.

Så er efteråret over os – og snart har vi vinter.
Til den kommende vintersæson har vi genforhandlet aftalen fra sidste år med en udenbys entreprenør, så vi er klar til at tage mod
Kong Vinter, hvis han melder sig med sne i
store mængder.

Som koordinator for den kommende vinter
kan man kun henvende sig til Grundejerforeningens repræsentant, og ikke til det
mandskab der rydder vejene for os.
Vi er altid modtagelige for berettiget kritik,
når og hvis der ikke er ryddet efter de aftaler, der skal ryddes efter.
Kritik skal være konstruktiv, en opgave eller
et problem løses på den måde.
Kritik, der har karakter af uberettiget brokkeri, kan, skal og vil vi ikke acceptere.

Vi skal huske på, at når en snestorm raser
over os, er det en meget stor opgave, at få
ryddet først og fremmest kommunale veje,
stier og fortove.
I anden række kommer private villaveje.
Ofte er disse mandskaber i gang i 16-18
timer i døgnet, og det er bestemt hårdt arbejde, som i værste fald kan strække sig
over flere dage. Søvn og hvile bliver der for
lidt tid til.

Grundejerforeningens repræsentant for vinterforanstaltninger er Alf Højsgaard på tele-
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foreningen kan løse de opgaver, der hører
sig til.

fon 26 21 96 50, der kan kontaktes hvis
noget ikke er i orden.
Der vil straks blive taget hånd om sagen,
sådan at tingene bliver bragt i orden, hvis
henvendelsen er berettiget.
Opstår der situationer, der ikke umiddelbart
kan løses på stedet, vil hele bestyrelsen
blive inddraget, så tingene kan blive bragt
på rette plads.

Har du glemt at betale dit kontingent, så gør
det venligst snarest.
Er du ikke medlem, så meld dig ind nu. For
et beskedent kontingent på 250 kr. årligt får
du både snerydning, container 2 gange
årligt samt den gule Informationsbog og
meget mere for pengene.
Der er indlagt et girokort i den nye Informationsbog 09/10, som du kan benytte – eller
du kan henvende dig til et medlem af bestyrelsen, du finder os på side 3 i den gule Informationsbog.

Hovedreglen er, at har vi mindst 25% medlemmer på en vej, der hører ind under
Grundejerforeningens område, så skal vi
sørge for snerydning.
På flere veje er der ikke-medlemmer, der
også ”nyder godt af,” at vi sørger for at
rydde sne.
Det finder vi er usolidarisk over for dem, der
troligt år efter år betaler kontingent, så vi i

Meld dig nu ind – du er velkommen i foreningen.
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Borgermøde om det nye
Kombibibliotek i Harlev
Af Dorte Vind
Næshøjskolen, Harlev Bibliotek og Harlev
Fællesråd havde indbudt til et borgermøde
onsdag den 22. oktober. Omkring 20 borgere mødte frem. Skoleleder Kjeld Læssøe Pedersen bød velkommen. Herefter fulgte
oplæg fra leder af Lokalbibliotekerne Britta
Bitsch og leder af Skolernes Læringscenter
Jens Nygaard. Oplæggene skitserede baggrunden for etableringen af et kombibibliotek
set dels fra folkebibliotekernes udgangspunkt og dels fra skolevæsenets udgangspunkt. De to oplægsholdere gav desuden inspiration til den efterfølgende debat ved
bordene.

med hinandens arbejdsområder og kompetencer. Den gensidige inspiration kan måske
føre til nye måder at gribe tingene an på.
Tanken er, at man vil opleve en synergieffekt,
altså at 2+2 giver mere end 4.

Et kombibibliotek skal være både skolens
pædagogiske læringscenter og lokalsamfundets bibliotek. Det skal fortsat være et arbejdsrum for skolens elever, når de skal lave
gruppearbejde og projektarbejde. Kombibiblioteket skal også stadig være et mødested for børn og voksne, et sted hvor der
hentes inspiration, afhentes bestilte materialer, læses aviser og blade, og et sted hvor
der er arrangementer for børn og voksne.
Der skal også fortsat være et tilbud inden for
udvalgte borgerserviceydelser, som det allerede findes i dag på Harlev Bibliotek.

Alle tre grupper synes, at det nye kombibibliotek skal være et kultursted/forsamlingshus med arrangementer som teater, musik,
foredrag, udstillinger (f.eks. af lokale kunstneres værker) og mulighed for afholdelse af
møder. Der skal være kulturelle arrangementer for både børn og voksne.
Der er også enighed om, at man ønsker et
bibliotek med høj grad af tilgængelighed
også for handicappede og gangbesværede.
Biblioteksrummet skal være fleksibelt indrettet, så der er mulighed for at skabe rum i
rummet, og således at mange forskelligartede aktiviteter kan finde sted i rummet på forskellige tidspunkter. Der skal være rum til aktiviteter for alle aldre, og der skal være rum
til ro, fordybelse og afslapning. Udvidet
åbningstid er også et ønske, evt. ubetjent
åbningstid med elektronisk adgang. Mulighed for aflevering efter lukketid.

Formålet med at slå de to biblioteker sammen er at gøre det muligt at udnytte de
samlede ressourcer bedre. Det er ikke tanken, at der skal ligge nogen besparelse i
sammenlægningen, men alle brugere af
kombibiblioteket skal gerne opleve, at man
får mere for pengene. Personalet fra de to
biblioteker vil blive opkvalificerede i mødet

Bag afholdelsen af borgermødet ligger et
ønske om at skabe et kombibibliotek, hvis
indhold opleves som værdifuldt for alle brugerne. Aftenens deltagere samledes ved tre
borde, og snakken gik livligt. De tre grupper
fremlagde deres forslag på stedet og afleverede dem desuden skriftligt. En udskrift af
samtlige forslag kan ses på Harlev Bibliotek.

Af andre forslag kan nævnes: Adgang til in-
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ternettet, pc-arbejdspladser, musikaflytning,
spilkonsoller til børn, projektor, tv og storskærm, café og lektiecafé, og så skal der
naturligvis være aviser, tidsskrifter, bøger og
andre materialer. Kombibiblioteket skal have
et godt blikfang, en interessant indgang og
gerne et spændende og anderledes navn.
Den kommunale bevilling til kunstnerisk udsmykning ved sådanne byggerier ønskede
man udnyttet til at lade en kunstner udforme
nogle specielle inventardele. For eksempel
et bogtårn, som er med på elevernes ønskeseddel.

Elevrådet og skolens lærere har særskilt haft
lejlighed til at komme med forslag og ønsker
til kombibiblioteket. Det samlede input indgår nu i arkitektens baggrundsmateriale til at
udarbejde et forslag til byggeriet og i den
samlede planlægning af kombibiblioteket.
Den nuværende tidsplan angiver ibrugtagelse af den nye bygning til begyndelsen af
2010, men meget kan ske inden da, så det
må tages med forbehold.

Vi vil have en
Skaterbane i Harlev!
Derfor har vi brug for DIN støtte i vores forening, så vi i fællesskab kan få banen opført.

Vi arbejder aktivt sammen med Harlev Fællesråd vedr.:

Klik ind på www.faf-harlev.dk og tilmeld din
husstand for kun 40 kr. pr. kalenderår. Større
gaver og sponsorater naturligvis også velkomne.
Har du en idé, eller kan du tilbyde din hjælp
så henvend dig til os!
Passivt medlemskab er muligt – ring eller
mail til os – vi har brug for DIN underskrift
også!!

Den Levende Bypark
Nysgerrig?
MØD OP på borgermødet onsdag d. 21.
januar 2009 kl. 19-21 i HIK´s klublokale.
– Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Forældre for Aktiv Fritid/ Skaterudvalget
”Harlev Hero”:

FAF’s øvrige mål:
”Det skal være sjovt at bo i Harlev!”
Mere musik og rytmik til Harlev
Ad hoc aktiviteter uden for foreningsregi (enkeltture for drenge og el. piger i weekenden:
jagt/fiskeri/ – og måske det DU kan?)

