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Orientering fra
Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek

Borgermøde
den 19. oktober
Velbesøgt borgermøde
med byrådspolitikere
På Lokalcenter Næshøj i
Harlev afholdtes den 19.
oktober et velbesøgt borgermøde om en række
emner om lokale forhold.
Til mødet var inviteret
samtlige partier, som er
repræsenteret i Århus
Byråd. Følgende politikere mødte op. Claus
Thomasbjerg, SF, Niels
Brøchner, De Konservative, rådmand Peter Thyssen, Det Radikale Venstre, Ango Winther, Socialdemokraterne og Ejgil
Rahbek, Venstre. Mødet
var arrangeret af Harlev
Fællesråd og Harlev
Framlev Grundejerforening.
Emnerne spændte vidt;
lige fra Kommuneplan
2009 til en mulig placering af en hal nummer 2
i Harlev.
I forbindelse med debatten om Kommuneplan
2009 kunne det konstate-

res, at der fortsat er et
flertal af partierne i byrådet, som fastholder en
mulig placering af et nyt
stort forbrændingsanlæg
ved Harlev. Kun De Konservative og Venstre går
imod.
Ligeledes kunne det konstateres, at en mulig placering af en vindmølle
ved Hørslev fastholdes.
Kun Venstres Ejgil Rahbek tog forbehold for
denne placering p.g.a. af
de uafklarede forhold til
nabokommunen, og ud
fra den opfattelse, at så
store vindmøller hører
hjemme på havet.
Ønsket om idrætshal nr. 2
i Harlev blev glædeligvis
mødt med stor velvilje fra
politikernes side. HIK’s
hovedformand Henning
Jeppesen ridsede op,
hvorfor det er så vigtigt
for den samlede idræt i
Harlev at få udvidet de indendørs træningsmuligheder. Antallet af idrætsudøvere i Harlev ligger på
ca. 2000, hvilket er en betydelig andel af den samlede befolkning i området. Dette betyder, at der
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er stort pres på den hal,
vi har. Vi er således nødt
til at operere med 50 minutters træningssektioner,
for at så mange som muligt kan få træningstider,
ligesom der for visse årgange er op imod 50 deltagere/børn i hallen ad
gangen. Et forhold, der
naturligvis er ganske
uholdbart i længden, og
som samtidig betyder, at
vi på visse årgange ikke
kan tage flere ind.
Med Harlevs geografiske
placering i den yderste
del af kommunen ligger
andre af kommunens haller langt væk, og det er
derfor ikke let for specielt
vore børn at selvtransportere sig til en af disse.
Børn på cykel ind ad Silkeborg til en hal i f.eks.
Brabrand er jo en utopisk
tanke. Og så er det i øvrigt et spørgsmål, om der
er ledig kapacitet nogen
steder. Det er der næppe.
Henning Jeppesen gav
udtryk for, at man fra idrættens side gerne vil
deltage i finansieringen af
en ny hal, men det nævnte princip om ”krone-til-
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krone” ville givet være for
stor en mundfuld for vort
forholdsvis lille samfund.
Under debatten om emnet blev disse synspunk ter i øvrigt stærkt understøttet af Venstres Ejgil
Rahbek, som bl.a. understregede, at det ikke
alene er befolkningens
størrelse, der er afgørende for gennemførelse af
et sådant projekt, men i
høj grad også den geografiske placering samt
den idrætsmæssige aktivitet, der udspiller sig i
området.
Vedligeholdelse af de
grønne områder blev
også drøftet, og rådmanden kunne stolt konstatere, at Harlev er udpeget
som et forsøgsområde
med hensyn til bedre og
mere hyppig vedligeholdelse af parker og grønne
områder. Det skulle allerede have givet synlige
resultater, og det blev ikke
modsagt.
På et borgermøde i Harlev er det uundgåeligt, at
den igangsatte fredning
ved Tåstrup Sø og Mose
m.v. vil blive debatteret.
En fredning vil berøre
mange lodsejere i området. Til gengæld vil mange borgere i området
måske få mulighed for at
benytte områderne i større udstrækning. Der er

delte meninger om fredningen, som også har
givet anledning til mange
års strid i Tåstrup området med retssager ved
flere instanser.
Fredningen er vedtaget
med et stort flertal i byrådet. Kun Venstre stemte
imod. Men på borgermødet gav både Soc.dem.
og De Radikale udtryk for,
at de også går efter en
frivillig aftale. Mest forbeholden til frivillighed var
dog rådmanden, idet han
gav udtryk for, at de frivillige aftaler skulle baseres
på de offentlighedskrav,
som Danmarks Naturfredningsforening havde
skitseret i deres oplæg.
Soc.dem. understregede,
at de gerne ønsker den
offentlige sti fra Århus til
Gern gjort færdig, og her
blokerer området ved Tåstrup Mose. Derfor kan
en fredning blive nødvendig for at fremme denne
sti.

Vejforbedringer
på Lilleringvej
og vejbelysning
til Lillering
Gennem mange år har
Fællesrådet fremført ønske om at få en kraftig
forbedring af strækningen
fra Aralievejens udmunding i Lilleringvej og mod
vest til Rødlundvejens
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udmunding i Lilleringvej.
De sidste 10 år har dette
ønske været fremført på
det årlige statusmøde
med Trafik og Vej afdelingen ved kommunen. Vi
har især ønsket en adskillelse af den kørende trafik
fra de gående og de cyklende. Endvidere har vi
fremført ønsket om etablering af belysning på
strækningen, således at
Lilleringvej i hele sit forløb
vil have vejbelysning.
Nu ser det endelig ud til,
at der sker noget. Et beløb på kr. 900.000 er netop bevilget på byrådets
møde den 26. august
2009 til en cykelsti på Lilleringvej, og beløbet til
cykelstien vil herefter
blive afsat på kommunens anlægsprogram for
nyanlæg i perioden 2009
til 2012. Det forventes, at
arbejdet vil blive udført i
2010.
Efter at busstoppestedet i
Lillering er nedlagt, cykler
børnene til stoppestederne ved linie 113 og linie
52, men der mangler vejbelysning. Derfor har
Fællesrådet understreget
overfor afdelingen for
veje og trafik, at cykeltrafikken er forøget mellem
Harlev og Lillering, og
dette har aktualiseret den
vedtagne bevilling.
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Næshøjskolen fejrede
50 års jubilæum
Af Malene Basse
I forbindelse med jubilæet
blev skoleskemaer lagt væk,
og alle elever havde emneuge med de fem årtier som
tema. Der var skole som i
gamle dage, der blev spist
fedtemadder og danset jitterbug.
Eleverne fandt ting, der hørte
til deres årti. Det kunne være

tøj, bøger, telefoner og meget
mere.
Der blev også arbejdet med
gymnastik, teater og musik.
Torsdag var kulminationen på
emneugen. Dagen startede i
troldegården, hvor eleverne
var samlet for at hejse flaget
i anledning af 50 års dagen.
Elever og forældre var inviteret til skolefest. Det var en
meget vellykket fest, som

De gamle elever mødte talstærkt frem til festen
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startede med fællesspisning i
klasserne.
Herefter var der underholdning i hallen, hvor eleverne
viste, hvad de havde arbejdet med. Der var gymnastik
opvisning, koncert fra 60’erne, historisk og kulturel gennemgang af de 50 årtier med
modeshow.
Der var boder med forskellige aktiviteter og tombola. For
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Fest skulle der også være for
skolens gamle elever, nuværende og tidligere ansatte.
Det blev en rigtig god fest,
ikke mindst takket være alle
de frivillige, der hjalp både
før under og efter festen.
Der blev stillet telt op, og
borde blev dækket, så det
hele var klar til at tage imod
de ca. 750 gæster, der havde
meldt deres ankomst.

Alle nuværende elever deltog i ugens festligheder og her ses underholdning fra torsdag aften

de ældste elever var der
diskotek i gymnastiksalen.
Elever, lærere og pædagoger
havde forberedt festen. For-

ældre mødte talrigt op, medbringende god stemning og
godt humør, så alle fik en
dejlig oplevelse med hjem.

Solen skinnede, og det var
en dejlig efterårsaften. Teltet
blev fyldt med glade, grinende og snakkende gæster, der
fik serveret en flot middag.
Der blev spillet op til dans af
et veloplagt orkester. Det forlyder, at snakken gik så godt,
at den kunne høres helt ud i
byens gader.

Det nye bibliotek i Harlev
er nu godt på vej
Af Ole Etlar Andersen
Det nye bibliotek, der både
skal fungere som folkebibliotek og skolebibliotek, er nu
godt på vej. Det har været en
lang og trang vej undervejs,
men nu først i december skal
der være rejsegilde, og biblioteket forventes at være klar
til at kunne betjene sine kunder fra april 2010.
I øjeblikket arbejdes der med

indretning og brug af biblioteket, og personalet er inddraget både i dette, men
også i at få etableret et godt
samarbejde mellem de to
personalekulturer. Samtidigt
er der en god kontakt til Bibliotekets venner, som arbejder aktivt for at få et godt og
spændende bibliotek her i
Harlev.
Det vil blive muligt al låne
materiale udenfor den åb-
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ningstid, der er betjent af
personale, mere om dette
senere, når det er endelig
fastlagt. For øjeblikket sælges der ud af materiale, som
ikke skal flytte med til det
nye bibliotek.
Bygningen af det nye bibliotek frigiver plads på skolen,
og det betyder, at vi igennem
ombygninger får 4 nye fælleslokaler et støttecenter og
1 klasselokale mere.
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Fundamantet støbes til et kombibibliotek

Hvad skal biblioteket hedde?
Af Dorte Vind
Harlev Bibliotek og Næshøjskolen inviterer alle borgerne
til at være med til at vælge
navnet på det nye kombibibliotek i Harlev, der efter planen står færdigt i slutningen
af april 2010.

Blandt alle indkomne forslag
trækkes der lod om fine bogpræmier. Forslagene kan afleveres på Harlev Bibliotek
og på skolebiblioteket på
Næshøjskolen indtil 3. december. Vinderne af lodtræk-
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ningen får besked efter nytår.
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Juleudsmykning 2009
Af Alf Højsgaard
Når du læser denne artikel i
Paraplyens novemberudgave, er julestjernerne hængt
op, og juletræet står smukt
pyntet på hjørnet ved Nordea
Bank.
Det er 3. år vi julepynter i
Harlev som en markering af,
at ”nu er det jul igen”.
En udsmykning af byen, som
vi får megen positiv respons
på fra byens borgere.
Det glæder vi os over, og det
er medvirkende til, at vi fortsat bruger tid og kræfter på
et projekt, som angår os alle.
En understregning af, at juleudsmykningen i Harlev er
kommet for at blive.
Men det koster penge i vedligeholdelse og udskiftning af
pærer etc.
Pærerne, ca. 400 stk. skal
skiftes hvert år, de holder
kun en sæson. Om et år eller
to skal de traditionelle glødepærer udskiftes med diodepærer af den grund, at glødepærerne ikke mere må
bruges. Det bliver en forholdsvis dyr udskiftning, og
dertil kommer vedligeholdelse af stjernerne, juletræet
skal fornyes hvert år o.s.v.
Vi holder skarpt øje med

økonomien, og er påpasselige med udgifterne. Indtægterne kommer bl.a. fra vore
trofaste sponsorer, som via et
medlemskontingent bidrager
med kr. 20.000 om året, Harlev-Framlev Grundejer forening støtter med kr. 10.000,
og vi forsøger så på anden
vis at skaffe yderligere kr.
10.000.

Julevin
I år, og gerne fremover, introducerer vi årets julevin.
På etiketten kan man se, at
det er en Chile Cabernet
Sauvignon.
Prisen for 3 flasker er fastsat
til kr. 130, og heraf går de kr.
30 ubeskåret til juleudsmykningen.
Vi satser på salg af 1.000 flasker, hvilket vil betyde, at vi
kan nå de førnævnte kr.
10.000.
Så når du alligevel skal i SuperBest for at besørge dine
juleindkøb, anmoder vi om,
at du supplerer med 3 flasker
af årets Harlev-Framlev julevin (gerne flere).
Salget starter søndag den
29. november (1. søndag i advent), hvor SuperBest har
åbent, og salget fortsætter i
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Etiketten på årets Harlev julevin

hele julemåneden.
Vi håber på bred opbakning
til dette initiativ, og at du dermed vil yde dit bidrag til, at
juleudsmykningen i Harlev år
efter år fortsat kommer til
byen.
På forhånd tak, og samtidig
vil vi benytte lejligheden til
endnu en gang at sige tak til
vore sponsorer. Uden den
store opbakning og støtte vi
fik, ville juleudsmykningen i
Harlev aldrig være blevet til
noget.
Med venlig hilsen – og glædelig jul til alle
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En god historie
om unge i Harlev
Af Hanne Stokholm
og Pernille Krogh
Vi fik bare lyst til at fortælle
at Harlev er fuld af dejlige
unge mennesker. I behøver
slet ikke trykke den, vi synes
bare de unge har fortjent en
positiv omtale – vi hører kun
det dårlige.
Det siges, at Harlev har mange unge mennesker, som ikke kan finde ud af at opføre
sig ordentligt. Så har de lavet
hærværk, så har de slået
hinanden ned, så har de
drukket sig fulde på en hverdag, så drikker de for meget
osv osv MEN
Vi synes vi har nogen skønne
unge mennesker og måske
er det os voksne der har
svigtet. Vi holdte en fest i Lillering Forsamlingshus med
lidt over 60 unge i alderen
15-17 år, vores piger havde
fået lov til, at holde fødselsdagsfest og der manglede
ikke noget hverken voksne,
diskotek eller for den sags
skyld våde varer.
Vi havde arrangeret det sådan, at de fik armbånd på da
de kom og bagefter afleverede de deres drikkevarer i baren, hvor det blev lagt i en

pose med deres navn på. På
den måde skulle de ikke selv
passe på deres varer og vi
kunne holde styr på, hvem
der måske havde brug for et
par danse mere, før de fik en
øl mere.
Alt i alt var det en super fest
og vi er så stolte af vores
unge mennesker – de ER
skide søde, de KAN sagtens
finde ud af at opføre sig ordentlig og de HAR respekt
for hinanden og voksne på
en god og fornuftig måde.
Den respons vi fik fra de
unge var ”fedt at I gider
passe på vores ting – eller –
gider du ikke blande en
drink, det er du bedre til –
eller – super at I gider holde
en fest for jeres piger – eller
vil du danse?” Der var ingen
der gav udtryk for, at det var
en voksenkontrolleret fest
som var træls. I og med vi
var 12 voksne og at vi på en
ordentlig måde fortalte dem,
hvad reglerne var, så slappede de af og mindede hinanden om, at de ikke måtte
tage drikkevare med ud osv.
Vi vil bare sige til alle i Harlev
der mener vores ungdom er
trælse og voldelige – DET
BEHØVER DE IKKE VÆRE –
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Vi synes vi har nogen skønne
unge mennesker og vil gerne
sige dem tak, fordi de var
med til at vise andre, at Harlev er fuld af søde unge mennesker der har respekt for
andres ting og respekt for
hinanden.
Hvis vi som voksne viser og
fortæller dem spillereglerne
og viser dem tillid, så får vi
de skønneste og sjoveste
unge i Harlev.
Tak for en fed fest.
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Harlev Framlev julemærke
Af Ejgil Rahbek
”Husmandssted fra ca. 1850 i
Gammel Mose” er årets motiv på Harlev – Framlevs julemærke.
For tyvende gang udgives et
lokalt julemærke i Harlev. Det
er igen Harlev Idræts Klubs
Fodboldafdeling der står bag
udgivelsen, og denne gang
har tegneren valgt et ældre
husmandssted i Gammel
Mose i Framlev.
De valgte motiver har altid
været kirker og ejendomme
med kulturel og bevaringsværdig værdi for eftertiden.
Da vi forsøger, at tilgodese
de enkelte områder lige meget, og da vi de seneste år
har haft motiver fra Skibby,
Lillering, Gammel Harlev og
Tåstrup, var turen i år kommet til Framlev området, siger Erik Teilmann, som lige
siden starten i 1990 har tegnet julemærket.

dommen skønnes at være fra
perioden 1800 – 1850, og
bære præg af, at ejeren gennem de seneste 40 år har
vedligeholdt både hus og
have helt unikt. Erik Teilmann
håber, at man også denne
gang får solgt mange mærker til glæde for ungdomsarbejdet i klubben.

”Husmandsstedet i Gammel
Mose” var et helt naturligt
valg, i rækken af bevaringsværdige ejendomme i lokalområdet. Der er tale om et
særdeles velholdt bindingsværkshus som er beliggende
i en parklignende have. Ejen-

Igen i år koster et ark (25
stk.) kun kr. 25,00. Mærket
sælges sidst i november af
fodboldafdelingens ledere,
som kontakter husstandene,
og julemærkerne kan efterfølgende købes i byens forretninger og pengeinstitut.

Motivet på årets julemærke er husmandssted fra Gammel Mose

10

Der er stadig mulighed for at
købe de tidligere års julemærker til samme pris.
Julemærket fremstilles i 1.000
eksemplarer pr. år og overskuddet tilfalder Fodboldafdelingens Ungdomsfond og
anvendes til ungdomsarbejde
i klubben.
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Harlev Biblioteks
50 års jubilæum
Af Dorte Vind
Bibliotekets brugere og samarbejdspartnere i lokalsamfundet var mødt talstærkt
frem for at fejre bibliotekets
jubilæum.
Rådmand for Kultur & Borgerservice Jacob Bundsgaard Johansen sagde i sin
tale, at hvis man ikke passer
på, kan man som 50-årig
komme til at virke lidt “stø-

vet. Dette gælder ikke for
Harlev Bibliotek, som er en
aktiv medspiller i lokalsamfundet og med forskelligartede kulturelle arrangementer
for børn og voksne. Rådmanden glædede sig også over,
at det nu bliver muligt at
bygge et nyt kombibibliotek i
Harlev og dermed sikre et
kulturelt tilbud i lokalsamfundet.
Arne Nielsen talte som for-

Formand for Bibliotekets Venner, Arne Nielsen, holdt festtalen
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mand for Harlev Fællesråd og
Harlev Biblioteks Venner om
det gode samarbejde med
biblioteket. Desuden fortalte
han kort om bibliotekets historie. En uddybet beskrivelse kan læses i det festskrift,
som Arne har skrevet i dagens anledning. Festskriftet
kan stadig fås på biblioteket.
Desuden var der taler af chef
for Lokalbibliotekerne Britta
Bitsch og Kaj Sommer fra
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Rådmand Jacob Bundsgård Johansen, personale og gæster

Harlev-Framlev Grundejerforening, som skænkede et
beløb til Harlev Biblioteks
Venner.
Jeg har haft den glæde at
være bibliotekar på Harlev

Bibliotek i 21 år, og det er jeg
fortsat meget glad for. I min
tale sagde jeg tak for de
mange gode hverdage her
på biblioteket, det fine samarbejde med lokalsamfun-

dets foreninger og institutioner og tak til alle kolleger og
bestyrelsen i Harlev Biblioteks Venner for indsatsen i
forbindelse med jubilæumsdagen.

Husk at Fællesrådets møder er åbne møder
Se mødedatoer på side 2

