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HARLEV
FÆLLESRÅD S
ME DLEMMER:
◆ Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen
◆ Vuggestuen Grønhøjvej
◆ Harlev Bibliotek
◆ Framlev Menighedsråd
◆ Harlev Menighedsråd
◆ Harlev - Framlev
Grundejerforening
◆ Venstre i Harlev Framlev
◆ Grundejerforeningen
Harlev Vest
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Lokalcenter Næshøj
Brugerrådet
◆ Grundejerforeningen Araliavej
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Andelsboligforeningen
Næshøj
◆ Andelsboligforeningen
Bøgeparken
◆ Konservativ Vælgerforening
◆ Harlev Idræts Klub
◆ Salon Saksen
◆ Socialdemokraterne i Harlev
◆ Harlev Jagtforening
◆ Ungdomsskolen Næshøj
◆ Plantehaven & Edo Koi
◆ Rødlundparken
◆ Børnehaven Næshøj
◆ Framlev Forsamlingshus
◆ Niwi Trykcenter
◆ NORDEA
◆ Super Best
◆ KFUM Spejderne
◆ Den Integrerede Institution
Kompasset
◆ Harlev Advokatkontor
◆ Harlev Biblioteks Venner
◆ Harlev-Framlev Lokalhistorisk
Arkiv
◆ Enggårdens Ridecenter
◆ Andelsboligforeningen
Teglhøjen
◆ Harlev Basket Klub
◆ Teaterforeningen Spotlight
◆ Grundejerforeningen
Rødlundvej 495-533
◆ Parcelforeningen Harlev
af 1999
◆ Hørslevsamvirket
◆ Hund&Helse
◆ Harlev Frimærkeklub
◆ Harlev Erhvervsforening
◆ Tandlægehuset
◆ Harlev Dagtilbud
◆ Harlev Framlev Ungdomsklub

HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR ?
◆ 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
5. marts 2011 - deadline: 31. januar 2011
◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET
Arne Nielsen - formand tlf 86941379
Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf 86941766
Jens Aage Weigelt
Anton Nielsen
Kaj Sommer
Henning Jeppesen
Finn D. Sørensen

Børn og Unge

Trafik og Veje

Natur og Miljø

Henning Jeppesen (fmd)
Kaj Sommer
Finn D. Sørensen

Ejgil Rahbek (formand)
Anton Nielsen
Niels Elvstrøm

Jens Aage Weigelt (fmd)
Finn D. Sørensen
Arne Nielsen

Info og Blad

Multihaludvalg

Ejgil Rahbek (formand)
Arne Nielsen
Dorte Vind
Aksel Buchard

B&U Udvalget, Niels
Elvstrøm, Næshøjskolen,
Daginstitutionerne,
Arne Nielsen

Mødedatoer 2010:

Mødedatoer 2011:

7. oktober,
9. december

10. februar,
17. marts (repræsentantsskabsmøde)

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J
www.harlevfr.dk
www.harlev fællesråd.dk
E-mail til fællesrådet

Post@harlevfr.dk
Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks.

Orientering fra
Fællesrådet
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Af Ejgil Rahbek

På det årlige møde mellem afdelingen for Veje og
Trafik og Fællesrådet
fremførtes mange ønsker
og prioriteringer af mindre
vej- og sti anlæg. Nedenfor følger en prioriteret
liste med ønsker om mindre vej- og sti anlæg,
som er vedtaget af forretningsudvalget.
Det skal tilføjes, at Fællesrådet derudover arbejder med en ”skolesti” fra
Gl. Harlev til Edelhofvej,
men dette projekt er så
specielt, bl.a. berører stiens linieføring en gammel
kirkesti fra Gl. Harlev til
Framlev, at processen kører gennem andre kommunale kanaler på nuværende tidspunkt.
Nedenfor følger den prioriterede liste.

lundvej til Aralievej er indsat i anlægsprogram til
udførelse i 2011.

Prioritet nr. 2
Næshøjvej: Ønske om
cykelsti i nordside ud for
parkeringsplads og med
samme længde som parkeringspladsen.
Prioritet nr. 3
Rødlundvej: Rundkørsel
i krydset, hvor Næshøjvej
udmunder i Ketting Parkvej. 3. etape af Rødlundvej.
Prioritet nr. 4
Gammel Mosevej: Etablering af dobbeltrettet
cykelsti på nordsiden af
strækningen fra Stillingvej
til Hørslev. Dette projekt
afventer planen for industriområdet og udarbejdelse af dispositionsplan
for hele industriområdet.

Vejprojekter i
Anlægsprogram
og ønsker om
vej- og stianlæg

Prioritet nr. 5
Gl. Stillingvej: Der er
meget dårlige udsigtsforhold ved svingning ud på
Gl. Stillingvej fra Lærkesvinget.

Prioritet nr. 1
Lilleringvej: Cykelsti, fortov og belysning fra Rød-

Prioritet nr. 6
Rødlundvej: Den sydlige
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busholdeplads er for kort.
Græsrabatten køres op,
så græsset ikke kan
slåes.
Prioritet nr. 7
Kettingvej: Cykelsti på
sydsiden forlænges ca.
50 m, så den får forbindelse til den nye cykelsti
til Tåstrup (projekt 806).
Vejvedligeholdelse
Kettingvej og Grønhøjvej
trænger meget til nyt slidlag.
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Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind
og Arne Nielsen

Kulturby 2017
Århus Byråd har besluttet, at
ansøge om at Århus bliver
kulturhovedstad i 2017.
Ansøgningen skal fremsendes medio 2011 og afgørelsen vil blive truffet i 2012.
Byrådet har også besluttet,
at forberedelserne forud for

en ansøgning er et udviklingsprojekt, som skal give ny
viden og være udviklende, så
byen og regionen styrkes
kulturelt og erhvervsmæssigt
– uanset om titlen tilfalder
Århus eller ej.
I fase 1 er der foretaget en
kulturel kortlægning af Århus
og Region Midtjylland.
I fase 2 skal der formuleres

langsigtede visioner og mål
for Århus og regionen.
I denne fase vil der i samarbejde med en række kulturinstitutioner mv. blive afviklet
seminarer og debatmøder
med henblik på at få drøftet
ideer og forslag.
Biblioteket i Harlev var i den
forbindelse vært ved en
sådan debataften mandag

Paneldeltagere rundt om Det Demokratiske Torv til bibliotekets temaaften om Århus som Kulturby
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Jette Dahl og Marlene Lind fortalte om arbejdet med at etablere "Unge Miljø i Harlev"

den 4. oktober. Debataftenen
var tilrettelagt i samarbejde
med Harlev Biblioteks Venner
og Harlev Fællesråd. Som
tema for aftenens debat
havde vi valgt Mødesteder
for børn, unge og voksne.
Hvor mødes børn, unge og
voksne hver for sig, og hvor
mødes vi alle sammen?
Hvad mødes vi om? Hvordan
kan vi udvikle mødestederne
og det vi mødes om? Hvordan kan Harlevs mødesteder
understøtte ideen om Århus
som europæisk kulturhovedstad?
Aftenen startede med en
vandretur i Byparken med

stop på udvalgte steder, hvor
Arne Nielsen fortalte om de
forskellige tiltag, der har været i årenes løb og de ønsker,
der er til den fremtidige udvikling i parken, bl.a. indretning af en motionsbane.
Tilbage på Biblioteket samledes vi omkring Det Demokratiske Torv, som denne aften
virkelig levede op til sit navn.
Mødet fortsatte med et
oplæg om arbejdet med
”Århus som kulturhovedstad”
ved projektleder for Aarhus
2017 Trevor Davies. Derefter
fortalte områdeleder Jette
Dahl og Marlene Lind, begge
fra Fritids- og ungdomssko-
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leområdet, om arbejdet med
skabelse af ”Unge miljø i
Harlev” (og i Åbyhøj og Brabrand). Læs artiklen om arbejdet med fritids- og ungdomsskolevirksomhed i Harlev på side 11 i dette nummer
af bladet.
Herefter var der lagt op til
debat mellem de inviterede
paneldeltagere indbyrdes og
med deltagerne i mødet. Panelet bestod af repræsentanter fra nogle af de vigtigste
mødesteder og foreninger i
Harlev: Kirken, Lokalcenter
Næshøj, Fritids- og ungdomsskolen, Næshøjskolen,
HIK, KFUM spejderne, Har-
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lev-Framlev Grundejerforening, Harlev Fællesråd og
Biblioteket i Harlev. Projektleder Trevor Davies sad også i
panelet. Paneldeltagerne gav
hver især en kort præsentation af deres nuværende aktiviteter og tilbud til lokalområdets børn og voksne, samt et
bud på muligheder for udvikling i fremtiden.
Der var en meget positiv og
opmærksom dialog, og der
blev vist stor interesse for at
udvikle et samarbejde mellem de forskellige mødesteder. Der blev udtrykt interesse for at mødes med jævne
mellemrum. Det er meget
vigtigt at vi udbygger kendskabet til hinanden, og til de
opgaver, man hver især ønsker at varetage til gavn for
borgerne i Harlev området.
Der var 22 deltagere i alt, så
der var ikke så mange udover panelet, men det var tydeligt, at alle havde meget
ud af at høre hinandens indlæg.
Trevor Davies udtrykte tilfredshed med mødet og interesse for lokalområdet, og
vil overveje, om en af de personer, kulturbysekretariatet
har ansat i job med løntilskud evt. skal lave en kortlægning af alle de aktiviteter,
der er i Harlev. Harlev Fælles-

råd meldte sig som aktiv
samarbejdspartner for Kulturbysekretariatet.

Frivillige fra Harlev
Biblioteks Venner i
Bibliotekets ubemandede åbningstid
Harlev Biblioteks Venner har
hele tiden haft et ønske om,
at der skulle være frivillige til
stede i dele af Bibliotekets
ubemandede åbningstid.
Dette er nu tilfældet på følgende tidspunkter: Tirsdag
kl. 16-18 og kl. 19-21, onsdag
kl. 16-18, torsdag kl. 19-21 og
lørdag kl. 10-12. Og hvem er
det så, man kan møde på
Biblioteket ”efter lukketid”?
Frivilligkorpset består af Else
Struve Nielsen, Eva Rahbek
(koordinator af de frivillige),
Karen Kragh Sørensen, Kirsten Jakobsen, Leif Boving
og Tove Andresen. Hvis
nogen har lyst til at være
med, er de meget velkomne
til at henvende sig til Eva
Rahbek på tlf. 86 94 17 66
eller mobil 22 41 87 51 eller
til Dorte Vind på Biblioteket,
tlf. 87 13 97 05. Vi kan sagtens bruge flere!
De frivillige fungerer ikke som
personale, men er til stede
som øvede brugere, som kan
vise tilrette og skabe tryghed
ved at færdes i biblioteket i
den ubemandede åbningstid.
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De frivillige kan ikke lukke
nogen ind på Biblioteket,
som ikke allerede er oprettet
til at bruge den ubemandede
åbningstid. De frivillige kan
ikke tage imod penge, og de
kan ikke hjælpe med oprettelse af lånerkort eller sørge
for, at man bliver oprettet
som bruger af den ubemandede åbningstid. Alt dette
må man nødvendigvis kontakte personalet om i den
bemandede åbningstid.
Vi har allerede mange tilfredse brugere af den ubemandede åbningstid, og vi håber
og tror, at de frivilliges tilstedeværelse vil gøre det endnu
mere attraktivt at benytte
Biblioteket ”efter lukketid”.
Selvfølgelig håber vi også, at
mange stadig vil have lyst til
at komme, når personalet er
der.

Lukket i forbindelse
med julen
Biblioteket er i år lukket i forbindelse med julen i skoleferien, dvs. fra mandag den 20.
december og til og med søndag den 2. januar. Biblioteket
er helt lukket! Der er altså
IKKE adgang i den ubemandede åbningstid.
Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår!
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Harlev Erhvervsforening
tænder julelysene
Af Alf Højsgård

Støt juleudsmykningen
i Harlev
Fra den 6. november og 3
uger frem, vil der i forretningerne blive opstillet indsamlingsbøtter.
Mange private har udtrykt
ønske om at støtte julebelysningen med et kontant bidrag, og vi har indhentet tilladelse til at indsamle midler
til, at vi fortsat har økonomi
til at juleudsmykke Harlev i
årene der kommer.

Jul i Harlev 2010
Vi pynter igen i år byen med
julestjernerne, og vi er nu

oppe på 35. Dertil kommer,
at vi også opstiller juletræet
på den sædvanlige plads på
Nordea-hjørnet.
Julebelysningen og juletræet
tændes som tidligere år 1.
søndag i advent.
I år er det
Søndag den 28. november
kl. 16.00
Sognepræst Lea Skovsgaard
vil igen i år holde en tale og
tænde juletræet.
Der bliver sunget julesalmer,
og Harlev-Koret vil i år bidrage til, at vi kommer i julestemning.
Julemanden holder sit indtog
på festlig vis og har lidt julegodter med til børnene.

Sæt kryds i kalenderen og
mød op, så vi igen i år markerer julens indtog i Harlev.
De tidligere år har vejret desværre ikke været med os,
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 håber på bedre vejr i år, og
vi glæder os til at se jer.
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.

Lokalarkivet er flyttet
Af Anders Vestergaard
Nu er det nemt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme på
Harlev Lokalarkiv.
Efter at have været lukket i
en lang periode er arkivet nu
på plads i nyt lokale på Næshøjskolen med indgang fra
Næshøjvej ved det nye bib-

liotek. Arkivet er ikke som
tidligere placeret i direkte forbindelse med biblioteket,
men lige på den anden side
af gangen.

have lyst til at give en hånd
med, er de meget velkomne,
især hvis de har lyst at afløse
lederen på et tidspunkt.
Kendskab til edb er en fordel.

Til gengæld er det nu nemt
for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme på
arkivet.
Skulle nogen i lokalområdet

Åbningstiden er som sædvanlig torsdag kl. 15-17.
I åbningstiden kan vi også
kontaktes på bibliotekets tlf.
87 13 97 05.
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Tak for bidraget på 9.404 kr.
til projekt ”Stol på Biblioteket”
Af Leif Boving
og Per Lind Jensen
Indsamlingen er nu afsluttet
og ovennævnte beløb på
9.404 kr. blev resultatet. Det
skal alle bidrags-ydere have
tak for. De to største bidragsydere, som derfor også fortjener at blive nævnt, har
været Harlev Framlev Grundejerforening og Framlev og
Omegns Borgerforening.
Harlev Biblioteks Venner har
afholdt alle udgifter i forbindelse med indsamlingen.
Herunder indkøb af indsamlingsbøsser og porto til udsendelse af direkte brev til de

Nu bliver der penge til nye stole

erhvervsdrivende i området,
mm.
Enkelte af de erhvervsdrivende har på henvendelsen venlig meddelt, at de principielt
ikke støtter sådanne indsamlingsarrangementer, medens

de fleste, helt overraskende,
har undladt at reagere på
den direkte henvendelse.
Regnskabet bliver således, at
hele det indsamlede beløb vil
tilgå Harlev Bibliotek. Og der
vil på den baggrund blive
indkøbt så mange stole, som
det viser sig muligt for beløbet 9.404 kr.
Vi håber at stolene vil blive til
glæde og gavn fremover, både for de der har ydet et bidrag og også alle øvrige i
Harlev og omegn. Endnu en
gang tak for bidraget til alle
jer, der var med.
På Harlev Biblioteks Venners
vegne

Orientering fra Harlev-Framlev
Grundejerforening
Af Erik Andresen
Harlev-Framlev Grundejerforening minder allerede nu om
næste generalforsamling,
som er fastsat til mandag
d. 21. februar 2011 kl. 19:30
på Lokalcenter Næshøj.
Generalforsamlingen er den
mulighed du, som medlem,

har for at komme med ønsker, ris og ros til bestyrelsen. Generalforsamlingen har
hidtil ikke ligefrem været
noget tilløbsstykke. Det skyldes måske manglende tid,
ingen interesse, ligegyldighed, nervøs for at blive valgt
ind i bestyrelsen eller tilfredshed med det arbejde bestyrelsen gør. Vi i bestyrelsen
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vælger at tro på det sidste,
idet vi stort set ingen kritiske
røster hører.
Alligevel vil det glæde os, om
flere ville møde op og på
denne måde tilkendegive, at
vi for det første har en grundejerforening i området, men
at den også har betydning
for lokalområdet og på flere
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måder tilkendegiver dens tilstedeværelse og ikke mindst
gerne vil arbejde for medlemmernes interesser.
Foreningen har ca. 800 medlemmer, men vi ønsker at alle
grundejere i området vil slutte op om foreningen og melde sig som medlemmer. Med
solidaritet og et fælles mål
opnås der endnu bedre resultater.

Nye beboere kommer til, og
dem vil vi gerne her byde
velkommen til Harlev og
meget gerne også i vor forening. Vi har også en lokal Informationsbog til dig
med et indbetalingskort. Da
vi desværre ikke har mulighed for at kende til nyankomne, vil vi meget gerne om du,
som nytilflyttet, vil kontakte
os.
Ring på tlf. 86 94 21 32 eller

25 59 39 16, da vil vi sørge
for, du får en Informationsbog
tilsendt. Du kan også kontakte formanden Erik Andresen
på tlf. 21 63 38 95.
Med venlig hilsen.
Harlev-Framlev Grundejerforening.

Nyt firma i Harlev:
Karstens Udbringning

Karsten er klar til at bringe varer ud

Af Ejgil Rahbek
Det er ikke hver dag, der
dukker et nyt firma op i Har-

lev. Især ikke i disse vanskelige tider. Ikke desto mindre
har tidligere uddeler Karsten
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Sohne Jensen startet sit eget
firma til udbringning af dagligvarer fra Super Best i Har-
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lev og Låsby. Varerne leveres
til ældre og bevægelseshandicappede borgere, som har
svært ved selv at foretage
indkøb, og til virksomheder.
Det er Fællesrådets opfattelse at alle tiltag og aktiviteter,
som er til fordel for borgere i
lokalområdet, er værd at bemærke og støtte op om. Vi er
jo et stort landområde, og
det kan være besværligt at
komme til indkøbsmuligheder, når man af den ene eller
anden grund er bevægelseshandicappet. Paraplyen besøgte Karsten den dag, det
nye firma startede, for at høre mere om hans tanker og
planer.
”Fra min tid som uddeler i
Super Best Harlev ved jeg, at
der et behov for at kunne få
varerne leveret til døren”,
siger Karsten. Det er en af årsagerne til at starte et firma

til udbringning af varer i lokalområdet. Det er Karsten
som henter varerne på hylderne i forretningerne og
pakker dem i kasser og kører
dem til kundens bopæl.
Udbringningsordningen vil
nok henvende sig til borgere,
som på grund af immobilitet
ikke er i stand til selv at hente varer i forretningerne.
”Men ordningen vil også
være interessant for virksomheder og måske også for
travle børnefamilier, og derfor
er ordningen åben for alle”
siger Karsten.
I Århus findes flere steder tilsvarende ordninger, men den
aftale Karsten har fået i
stand med Super Best i Harlev og Låsby indebærer, at
kunderne får varerne til
samme pris og får adgang til
de samme tilbud som kunderne i butikkerne. ”Og det

er der ikke andre, der kan tilbyde. Som regel købes varerne til en højere pris, og
der er ikke adgang til tilbud,
når varerne bestilles til udbringning enten via nettet
eller via telefon”, siger
Karsten.
I første omgang er der udbringning mandag, onsdag
og torsdag, og så må efterspørgselen vise hvor stort
behovet vil være fremover.
”Jeg er klar til at udvide antallet af dage med udbringning, hvis der viser sig et
behov. Men nu kører ordningen dette år og et halv år ind
i 2011, og så tager jeg en status på aktivitetsniveauet og
reagerer på det”, siger
Karsten.
Her ringer telefonen, og
Karsten modtager en af de
første bestillinger.

VIL DU VIDE
MERE?

SKRIV TIL
PARAPLYEN

Husk at Fællesrådets
mødereferater er
fremlagt på
Harlev Bibliotek

Husk at deadline
til næste nummer
er den 31. januar
2011

Eller se på
www.harlevfr.dk
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Nyt MIDTPUNKT i Harlev
Af Jette Dahl,
leder af UNGi12
Torsdag d. 28. oktober var
der reception på Næshøjvej
20. En adresse der gennem
årtier har været kendt som
’Himmelblå’ og adressen for
først fritidshjem og siden
SFO.
Det blev en rigtig dejlig eftermiddag, med taler, tapas,

kager og afsløringen af det
nye navn: ’MidtPunkt’, som
var foreslået af Christian i
navnekonkurrencen, og hermed udvalgt blandt mange
gode forslag fra de unge.
Siden 1. august har bygningerne dannet rammen om
SFO’s 4. klasser og UNGi12’s
fritidsklub, som de nuværende primære brugere.
Udover de ovennævnte bru-

gere, er der startet et ugentligt pigeklubtilbud i ungdomsskoleregi.
Og lige nøjagtig ungdomsskoledelen forventer at målrette sine tiltag, så de unge
over 14 år, i fremtiden vil
kunne gøre brug af lokalerne
i målrettede tilbud, både i
form af fritidsundervisning,
cafétilbud og events.
Vi lader billederne fra dagen

Formand for Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen, Arne Nielsen, holdt tale ved receptionen for
MidtPunkt
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tale deres eget sprog, og vil i
næste nummer give en beskrivelse af UNGi12’s tilbud,

muligheder og planer for de
unge fra 5. klasse til 18 år.

Kristina, Marwa og Cecilie i aktivitet i Fritidsklubben Midtpunkt.

“Bakkegården” er årets motiv
på julemærket
inde sat ejendommen 100 %
i stand.

Af Ejgil Rahbek
For 21. gang udgives det lokale julemærke, og det er
igen Harlev Idræts Klubs
Fodboldafdeling, der står
bag udgivelsen. Denne gang
har tegneren Erik Teilmann
valgt den smukke ejendom
“Bakkegården” i Framlev.
Ejendommen var oprindelig
fra 1600-tallet, men blev genopbygget ca. 1850. “Bakkegården” er et helt naturligt
valg, i rækken af bevarings-

Julemærket udkommer sidst
i november, og koster kr. 25,pr. ark som altid.

værdige ejendomme, som
årets motiv på det lokale julemærke. Mange vil kende
ejendommen, som stedet
hvor man før i tiden kunne
købe æbler, og de nuværende ejere har både ude og

Fodboldafdelingens sælgere
kontakter samtlige husstande, og desuden kan mærket
købes i byens forretninger og
pengeinstitut. Overskuddet
går igen i år til ungdomsarbejdet i HIK’s Ungdomsafdeling.

