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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

14 foreninger var repræsenteret.

Under ”Orientering fra Fællesrådet” beretter vi fra fællesrådets repræsentantskabsmøde og efterfølgende
konstituering.

Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Anton
Nielsen

Harlev er i færd med at få
etableret et separeret afløbssystem til spildevand og
regnvand. Det beretter vi om
i form af nogle spørgsmål,
som blev rejst i forbindelse
med det første borgermøde.
Spørgsmålene besvares fra
en medarbejder ved kommunens ”Vand og Spildevand”.
Vi fortsætter artikelserien om
”Harlev i Hjertet”. Denne
gang med en artikel om Lene
Tanggaard, som er den yngste kvindelige professor indtil
nu i Danmark. Lene underviser og forsker på Aalborg
Universitet og har haft sin
opvækst på Guldregnvej i
Harlev. Som de øvrige artikler
i serien ”Harlev i Hjertet”
skrives også denne af Alice
Krøger

Repræsentantskabsmøde den 13. marts 2011
Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i HIK
Fodbolds klubhus. Fremmødet var tilfredsstillende, idet

Forretningsudvalgets
beretning
Mødevirksomhed
Forretningsudvalget har afholdt 6 møder siden sidste
generalforsamling.
Herudover har repræsentanter for forretningsudvalget
deltaget i møder som kommunen har indkaldt til.
•Det årlige møde for alle
fællesråd med borgmester,
rådmænd og embedsmænd fra relevante magistratsafdelinger.
Dette møde tilrettelægges i
samarbejde mellem Fællesrådenes arbejdsgruppe og
kommunens sekretariat for
Fællesrådene, der er placeret i magistratsafdelingen
for Teknik og Miljø.
Seneste møde blev afholdt
den 5. marts og indeholdt
blandt andet en drøftelse af
samarbejdet mellem fællesrådene og samtlige magistratsafdelinger i kommunen. På Børn – Unge området blev der aftalt en form,
hvor områdecheferne (8 områder) vil tage initiativ til et
årligt møde med de fælles-
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råd, der hører til i de respektive områder med
henblik på at gøre status
over de større sager, der er
i gang eller skal i gang i det
pågældende område, og
på hvilken måde fællesrådene kan udfylde en rolle i
den sammenhæng. Som
eksempel blev nævnt den
kommende analyse af skoleområdet, hvor der kan
blive tale om, at der skal
nedlægges flere skoler i
Aarhus.
•Et årligt fællesmøde med
Teknik og Miljø for alle fællesråd.
•Møde med Trafik og Veje
og grupper af Fællesråd,
hvor lokale forhold drøftes
(mere under udvalgsberetninger).
•Fællesrådet var også inviteret til at deltage i et åbent
møde med Rådmanden for
kultur og borgerservice
(Hvordan fungerer de kommunale tilbud på kulturområdet, på sports- og fritidsområdet og på borgerservice og biblioteksområdet?
Og hvilke muligheder ser I
for den fremtidige udvikling
i Harlev?).
I dette møde blev ønsket
om en hal nr. 2 i Harlev
fremført og seriøst drøftet,
dog uden tilsagn fra Rådmandens side.

PARAPLYEN NR. 59 - Juni 2012

Større sager
Fællesrådets forretningsudvalg behandler i løbet af året
en række sager, dels på
grundlag af henvendelser fra
borgere, dels på grundlag af
henvendelser fra kommunen
om forhold, hvor man ønsker
fællesrådets udtalelse.
Jeg vil nævne nogle af de
sager som har optaget os i
årets løb:
•Den kollektive trafik: Der
har været foretaget store
ændringer i busbetjeningen
i hele Aarhus. Under udvalgsberetningerne vil der
blive lejlighed til at drøfte
forholdene i Harlev nærmere.
•Fredningssagen Tåstrup
Sø og mose, Lillering
Skov mv.: har nu været
behandlet i byrådet, det vil
også blive nøjere omtalt
under udvalgsberetningerne.
•Spildevandsplanen: Repræsentanter for Aarhus
Vand har deltaget i et møde med forretningsudvalget
med henblik på at orientere
om den plan, der er vedtaget i byrådet om adskillelse
af regnvand fra det øvrige
spildevand. Man er gået i
gang med det forberedende arbejde.
Der kan findes flere oplysninger på hjemmesiden:
www.aarhusvand.dk
Aarhus Vand har inviteret
husejerne i det sydlige område til orienteringsmøder:
Nyvangsvej den 19. marts,

Kettingvej og Højlundvej
den 26. marts
•Aarhus Kommunes Sundhedspolitik: Er et eksempel på at en magistratsafdeling – Sundhed og Omsorg – ønsker fællesrådenes udtalelse, inden Sundhedspolitikken færdiggøres.
Denne sag er endnu ikke
behandlet i forretningsudvalget, men jeg tror at vi
kan tilslutte os de formuleringer, der er sendt til udtalelse. På det omtalte seminar for alle fællesråd blev
der gjort opmærksom på,
at fællesrådene ønsker at
blive inddraget, inden der
ligger et færdigt udkast til
høring.
Sundhedspolitikkens vision
er:
Alle borgere i Aarhus kommune kan leve gode, sunde
og lange liv.
Og sundhedspolitikkens
mål er, at Århusianerne
skal:
•Leve længere
•Have bedre livsvilkår
•Have lige mulighed for at
leve et sundt liv
Og en større andel af Århusianerne skal:
•Være uafhængige af behandling, pleje og hjælp
Målene nås gennem sundhedsindsatser inden for syv
udvalgte satsningsområder.
•Sport og Fritidspolitik: På
mødet med rådmanden for
kultur og borgerservice
blev det også nævnt, at der
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er en ny sports – og fritidspolitik under udarbejdelse. Der har været afholdt en række workshops
med forskellige interessenter, dog uden fællesrådsdeltagelse. Men vi blev
lovet at få et udkast til færdig politik til udtalelse.
Øvrigt
Harlev Fællesråd er repræsenteret i Fritids- og Ungdomsskolebestyrelsen for
område Silkeborgvej ved
Arne Nielsen med Kaj Sommer som suppleant.
Harlev Fællesråds arbejde
udføres for en stor dels vedkommende i udvalgene, som
i 2011 har været:
•Børn og Unge (formand,
Barbara Koch)
•Trafik og Veje + kommuneplan (formand, Ejgil Rahbek)
•Natur og Miljø (formand,
Jens Aage Weigelt)
•Info og Blad (formand, Ejgil
Rahbek)
Jeg vil slutte med at rette en
tak til alle i forretningsudvalget for det arbejde I har udført i årets løb. Det er meget
vigtigt, at vi alle er lydhøre
overfor de problemstillinger
vi møder, hvad enten det er
ved selvsyn, ved henvendelser fra borgere i Harlev-området, eller det er signaler fra
kommunen.
Det er mit indtryk, at vi bliver
respekteret for vores arbejde,
og at der bliver lyttet til os,
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også når det er politiske
emner vi forholder os til.
Fremlæggelse af sidste års
regnskab til godkendelse
(Kaj Sommer)
På grundlag af kassererens
beretning blev regnskabet
godkendt.
Behandling af
indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Fremlæggelse af budget til
godkendelse og fastsættelse af kontingent (Kaj Sommer)
Det fremlagte budget blev
godkendt og kontingentet
fastsat til uændret 350,- kr.
Valg af forretningsudvalg
og suppleanter
Genvalgt blev Ejgil Rahbek,
Anton Nielsen og Finn D.
Sørensen. Nyvalgt blev Erling
Legaard Jørgensen. Som

suppleant genvalgtes Niels
Elvstrøm.
Valg af revisor og
suppleant
Per Lind Jensen og Bent
Hansen blev genvalgt. Som
revisorsuppleant valgtes
Dorte Vind
Eventuelt
Intet

Harlev i hjertet
Af Alice Krøger
hkroeger@stofanet.dk
Når politikerne vil vide,
hvordan de får flere i uddannelse eller fremmer innovation og kreativitet er
svaret: Spørg Lene Tanggaard, Harlev-pigen der
blev landets yngste professor, præstekone og ekspert i uddannelse og kreativitet.
– Hun bliver professor en
dag.
– Ja, ja, nikkede naboerne
venligt og tænkte deres, da
den stolte far på Guldregnvej
forudså, at hans begavede
datter en gang ville komme
til tops i universitetsverdenen.
Der var imidlertid andre, der
kunne se talentet, og i dag er
Lene Tanggaard Pedersen
ikke alene professor i pædagogisk psykologi ved Aal-

Lene Tang Tanggaard

borg Universitet. Hun blev
som blot 34-årig den yngste
danske kvinde, der er udnævnt til professor.
Med langt over 100 videnskabelige artikler og 10 bøger
bag sig er Lene Tanggaard
Pedersen en efterspurgt ekspert inden for pædagogisk
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psykologi. Det er hende, der
bliver kontaktet, når politiske
partier udformer deres uddannelsespolitik, eller når
landets erhvervsledere skal
have ny inspiration til, hvordan man får flere unge til at
tage en erhvervsuddannelse.
Det var dog slet ikke, hvad
Lene Tanggaard forestillede
sig, da hun løb rundt på Næshøjskolen og deltog i alt,
hvad Harlev kunne byde på.
Fra sangkor til madlavning,
basketball og håndbold.
– Jeg synes aldrig, at jeg var
hjemme, mindes psykologiprofessoren, der i gymnasiet
drømte om at blive jordemoder eller læge. Et ophold på
Idrætshøjskolen i Vejle gav
hende interesse for psykologi, og planerne for et studium ved Aarhus Universitet
tog form.
Inden da skulle de penge,
hun havde tjent ved at gøre
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rent i DSB-togene og passe
Shell-tanken ved Den Gamle
By, brændes af på en fem
måneder lang tur til Thailand,
Malaysia og New Zealand.
Det samme skulle et bekendtskab, hun netop havde
indledt, før hun tog af sted.
– Vi havde aftalt, at vi skulle
skrive sammen poste restante, men jeg modtog aldrig et
brev fra ham, sukker Lene
Tanggaard.
Det viste sig senere, at bekendtskabet var mere trofast
end som så. Postvæsenet
havde ved en fejl sendt den
unge mands breve til Lenes
forældre på Guldregnvej.
Misforståelsen blev opklaret,
og Taastrup-drengen Kåre
Egholm Pedersen har i dag
været gift med Lene i 14 år
og gjort hende til både præstekone og mor til to drenge.
Lene Tanggaard blev cand.psyk.
i år 2000 og blev under studiet interesseret i, hvad der
sker, når mennesker lærer
noget nyt. I stedet for at begrave næsen i flere bøger tog
hun til Sønderjylland, hvor
hun i to måneder fik lov til at
følge ingeniørerne i produktudviklingsafdelingen på Danfoss. Siden da har Lene
Tanggaards arbejde handlet
om innovation, læring og kreativitet.
Hun blev knyttet til Aalborg
Universitet, hvor hun tog en
ph.d grad, efter at hun var
flyttet med sin mand til Gedsted i Vesthimmerland, hvor
Kåre Egholm fik embede
som sognepræst.
– Det var et kulturchok at

komme til Vesthimmerland,
hvor det tager flere generationer at falde til, fortæller Lene
Tanggaard, der skyndte sig
at melde sig ind i den lokale
håndboldklub for at vise, at
hun kunne andet end at begrave sig i forskning.
– Det er også godt at have
børn. Vi lærte mange at
kende gennem børnehave og
skole, og børnene hjælper
også, så man ikke fordyber
sig så meget i sit arbejde, at
man glemmer tid og sted,
siger Lene Tanggaard.
Som præstekone brugte hun
ikke sin tid på at bage småkager og sy tæpper til Ydre
Mission. Derimod var hun så
myreflittig med sine videnskabelige artikler, at hendes
institutleder en dag sagde til
hende:
– Hvis du fortsætter med det
tempo og gir’ den gas et par
år, så er du klar til at blive
professor.
– Jeg fik et chok, da han
sagde det, men jeg satte mig
hjem og skrev og skrev, husker Lene Tanggaard, der
også sørgede for at få frisk
luft til hjernen gennem løb og
en halvmaraton i ny og næ.
I en verden med spidse albuer, var det ikke alle, der jublede, da den kun 34-årig psykolog satte sig i professorstolen og blev leder for 24
forskere.
– Men det kan jeg godt tackle, og jeg har mange nære
kolleger, som bakker mig op,
og som jeg har stor tillid til.
Som forsker bliver Lene
Tanggaard ofte inviteret til at
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holde forelæsninger i indland
og udland, og hendes arbejde har ført hende og familien
til både USA og Australien.
Hun er dog ikke alene om at
rejse. Kåre Egholm er flyverpræst ved Helicopter Wing i
Karup og har været udstationeret i såvel Afghanistan
som Libanon.
I dag er basen dog Vejlby,
hvor Kåre Egholm netop er
udnævnt som sognepræst.
Selv om familien rejser meget, fylder Harlev stadig. Her
bor både forældre og svigerforældre, og Lene Tanggaard
tænker med glæde tilbage
på tiden på Guldregnvej.
– Harlev er et privilegeret
sted at vokse op med mange
muligheder inden for rækkevidde. Det er et meget trygt
sted. Men jeg havde også
brug for at møde noget andet, siger Lene Tanggaard.
I dag beskæftiger hun sig
meget med kreativitet og har
netop skrevet en bog om
emnet sammen med Hummel-direktøren Christian Stadil.
– Kreativitet er andet end at
lave collager. Man kan også
være kreativ inden for fysik
og matematik, hvor man skal
turde stille nye spørgsmål og
prøve nye ting, siger professoren, der selv som skoleelev
viste kreativitet, når lærerne
på Næshøjskolen havde låst
døren til klasseværelse i frikvartererne.
– Der var altid nogen, der
havde gemt sig i skabet inde
i klassen. Når læreren var
gået, låste de op, så vi kunne
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komme ind. At finde vej i en
meget regelret praksis er
også kreativitet, minder professoren om.

I næste nr. af Paraplyen bringes et portræt af Salon Saksens
indehaver, frisørmester Tina Thomsen, der er en del af en
vidtforgrenet familie, der alle bor i Harlev.

Orientering fra Harlev-Framlev
Grundejerforening
Skt. Hans-fest
Harlev-Framlev Grundejerforening afholder igen – traditionen tro – den årlige Skt. Hansfest i Byparken, og vi vil gerne invitere hele byen til denne festlige aften.
Bålet tændes kl. ca. 21.00 og

rådmand Marc Perera Christensen vil holde båltalen, og
midsommervisen synges i
fællessang.
Spejderne vil være til stede
med forskellige aktiviteter, ligesom de står for salget af
øl/vand og is.

Slut op om denne årlige
sammenkomst, hvor vi i fællesskab sender Heksen ad
Bloksbjerg til.
På gensyn i Harlev Bypark.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nye tider på Næshøj
Af Aksel Buchard
akselbuchard@gefiber.dk
Inger Graversen – nyvalgt
formand for brugerrådet på
Lokalecenter Næshøj – fortæller her om nogle af de
tanker og idéer, som brugerrådet tumler med for
tiden.
Alle har noget, som optager
mere end andre ting, således
har Inger det også. De to
emner, som optager Inger
meget i denne tid er Næshøjcentrets café og det nye
projekt ”Udeliv”: Jeg har en
forventning om, at caféen vil
udvikle sig til et godt sted at
være for alle grupper i lokalområdet. Heri ligger et ønske
om at understrege, at caféen
er åben for alle – det være

Formand for brugerrådet på Lokalcenter Næshøj Inger Graversen

sig beboerne i plejeboligerne,
ældreboligerne, pårørende
og bekendte til beboerne
samt frivillige og personale.
Dertil kommer naturligvis alle
andre interesserede borgere i
lokalområdet. Inger pointerer,
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at hun meget gerne ser, at
langt flere blandt byens
”voksne” befolkning vil finde
det naturligt at mødes over
en kop kaffe eller andet i caféen.
Det er ikke nogen hemmelighed, at der sker mange forskellige ting på Næshøj i
ugens løb. Alligevel er det vel
på sin plads at gøre lidt reklame, og her kommer en
liste over, ”hvad man kan gå
til på Næshøj”: Træværkstedet er godt besøgt, der spilles billard, kort herunder
bridge, flere hold laver mad,
andre hold maler – også på
porcelæn, en flok er kreative
med at klippe og klistre, nogen har dannet en sanggruppe andre et husorkester, og
en gruppe kaldes sig bazar-
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gruppen. En gruppe frivillige
assisterer i både køkken og
café, og frivillige sørger for, at
kørestolsbrugere får en tur
ud i det gode vejr. Oven i
hatten kører Bussens Venner
ture til butikker og ud i landskabet. I motionsrummet dyrker op mod 100 pensionister,
ja hvad tror I: Motion, ikke
sandt.
Inger fortæller videre, at hun
har planer om at invitere lokale til at indgå i en gruppe,
som stiller sig til rådighed,
hvis nogen har brug for at få
lavet mindre reparationer af
tøj, for eksempel at få syet
en knap eller en strop i. Måske ville nogen have interesse i at være sammen om
noget med blomster. Alt dette
og mere kunne passende
kombineres med en kop kaffe i caféen.
Et nyt tiltag, fortæller Inger,
er ved at løbe af stablen her i

foråret: Det er lykkedes at få
20.000 kr. fra Nordea og
30.000 kr. fra Aarhus Kommune til Projekt Udeliv. Pengene bliver brugt til at købe
stort drivhus. Kommunen har
også puttet penge i projektet, så der er lavet en plan for
hele udeområdet. I haven
etableres højbede, der plantes frugtbuske, anlægges en
sti med en bro. Det bliver alt
anlagt, så det også kan bruges af personer, der bruger
rollator.
I ordet ”udeliv” er det meningen, at beboerne får mulighed for at komme ud, både
som hygge, men også som
en naturlig del af deres træning. Samtidig kan beboerne
på Næshøj sammen med
pårørende eller bekendte –
måske frivillige – følge årets
gang i haven og måske bruge havens afgrøder – lave
syltetøj, måske. Det er Ingers

håb, at dette tiltag vinder
genklang i lokalsamfundet,
for med opbakning udefra vil
beboerne på Næshøj kun få
større udbytte af haven. Haven indvies søndag, den 17.
juni, og det er Ingers håb, at
rigtig mange dukker op og
deltager i festlighederne. Et
besøg i haven kan eventuelt
kombineres med et besøg i
caféen.
Hvis vi i Harlev stadig vil have mulighed for at mødes på
Næshøj, må vi bakke caféen
op. Derfor må vi fastholde
alle de aktiviteter, der finder
sted, udvide tilbuddene og
benytte os af, at cafékøkkenet laver noget rigtig godt
smørebrød, har en fin salatbar og laver skiftende frokostretter – plus kaffe/te og
kage.
Kunne vi fremover kalde caféen en fritidsklub for voksne?

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk
Stor succes med
byvandring i Harlev
Mere end 60 personer deltog
i byvandringen i Harlev mandag den 30. april. Turen star-

tede foran Biblioteket. Første
stop var Næshøjen, som
denne klare forårsaften gav
et flot udsyn over Harlev og
omegn. Ejgil Rahbek, Næstformand i Harlev Fællesråd,
fortalte om udviklingsplanerne for Harlev. I Kommuneplan
Byvandringen var
rundt om mange
gamle huse og
steder
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2009 er et stort område øst
for Stillingvej udpeget til placering af en ny by, som skal
forsynes med egen bymidte
og egne serviceinstitutioner,
lige som det sker i Lisbjerg.
Realiseringen ligger dog
nogle år ud i fremtiden.
Herfra gik turen videre med
Arne Nielsen, formand for
Harlev Fællesråd og Harlev
Biblioteks Venner, som guide.
Vi startede ved Næshøjgaard, Gammel Stillingvej
423, som har lagt jord til
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store dele af Framlev og Harlev, bl.a. Næshøjskolen, og
som i dag huser byens tandlæger. Turen gik til byens
gamle huse på Gammel Stillingvej, bl.a. mejeriet, posthuset og afholdsrestauranten.
På Vestervej hørte vi selvfølgelig om rådhuset/kæmnerboligen, stationsbygningen
og Hammelbanen og en hel
del mere.
Blandt deltagerne var der flere, som kunne supplere Arnes oplysninger og fortælling
med detaljer og erindringer
fra deres egen barndom i
Harlev. Det var en virkelig interessant og underholdende
oplevelse. De mere end 60
deltagere fyldte godt op i
gadebilledet, og ind imellem
måtte vi rykke sammen, så
bybussen kunne passere.
Hvad sker der med
Bibliotekets åbningstider?
Sidst i marts måned var der
indbudt til dialogmøde omkring brugen af det Åbne
Bibliotek (åbningstid med

selvbetjening) og om placering af den betjente åbningstid. 15 borgere og repræsentanter for lokale foreninger og
institutioner deltog i mødet
og kom med relevante
spørgsmål og konstruktive
forslag.
Der blev givet udtryk for, at
det giver anledning til bekymring, at der kun bliver 10
timers åbningstid med bemanding tilbage, og at den
faglige betjening dermed formindskes.
Med hensyn til placering af
den betjente åbningstid blev
det fra flere deltagere understreget, at den sene åbningstid er vigtig at bevare. Det er
også vigtigt, at erhvervsaktive brugere har adgang til
borgerservice sent på dagen.
Det blev foreslået at bevare
de to aftenåbninger, gerne til
kl. 19, men ellers til kl. 18.
Det er tanken, at Biblioteket
skal kunne bruges til afholdelse af møder mm. i den
selvbetjente åbningstid. Der
blev efterlyst retningslinjer for

booking og brug af lokalet,
f.eks. hvem der kan lukke andre ind. Områdeleder Susanne Gilling tog spørgsmålet
med tilbage til afklaring.
Der blev fra flere deltagere
spurgt til mulighederne for
fortsat samarbejde mellem
Biblioteket og lokalsamfundet
omkring afholdelse af arrangementer. Der blev udtrykt
ønske om, at arrangementerne for børn kommer til at
fortsætte, f.eks. højtlæsning
og filmforevisning. Her var
svaret, at der fortsat vil være
afsat ressourcer til, at disse
tiltag kan fortsætte.
Områdeleder Susanne Gilling
tog alle kommentarer og forslag med tilbage til ledelsen i
Lokalbibliotekerne, og det er
nu op til ledelsen endeligt at
fastlægge den betjente åbningstid, som slutteligt skal
godkendes af Forvaltningschefen og Rådmanden.
De kommende åbningstider
kendes endnu ikke ved redaktionens afslutning.

Fredningsforslag for
naturområde ved Harlev
Af Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk
Aarhus Byråd vedtog den 29.
februar 2012, at Aarhus Kommune er med til sammen
med Skanderborg Kommune
og Danmarks Naturfredningsforening at rejse fred-

ningen af et naturområde
ved Harlev for Fredningsnævnet.
Formålet med Harlev-fredningen er:
•At bevare og forbedre naturog landskabsværdierne samt
skabe større sammenhængende naturområde
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•At forbedre adgangen til
området
•At bevare og beskytte kulturhistoriske værdier
•At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de
naturtyper og arter, som er
udpegningsgrundlaget for
habitatsområde 232
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Udsigt over Tåstrup Sø, som fredes

På grundlag af høringssvar
fra lodsejere, Harlev Jagtforening og Harlev Fællesråd har
Teknik og Miljø i samarbejde
med Skanderborg Kommune
og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet det endelige fredningsforslag.
Fredningsforslaget omfatter

221 ha, og området er i sin
helhed privat ejet.
Enkelte lodsejere ønsker frivillige aftaler om naturpleje,
men der er ikke fuld opbakning til frivillig gennemførelse
af alle fredningens bestemmelser.
Det bemærkes, at Harlev

Fællesråd i sit høringssvar
har ønsket, at en eventuel
fredning byggede på så høj
grad af frivillighed som muligt.
På grundlag af høringssvarene er der foretaget en del justeringer i det oprindelige forslag. Således er bl.a. en ny
sti blevet fjernet. Skydebanen
får tilladelse til at fortsætte,
en rosenhave undtages af
fredningen, så længe den anvendes, og 17 ha landbrugsjord er undtaget fra dyrkningsmæssige begrænsninger. Endvidere er fredningen
udvidet med 31 ha mod Tåstrup by, idet det vil give
sammenhæng med Aarhus
Ådal og understøtter mål i
Kommuneplan 2009.

Ny skovplantning ved Gl. Harlev
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
”Skynd dig, kom! om føje år,
heden som en kornmark – som
en kornmark står.” Disse linjer
fra H.C. Andersens ”Jylland
mellem tvende have” kunne
med god ret og lidt omskrivning bruges om det areal syd
for Harlev Mølle, som nu skal
omdannes til skov.
Byrådet har vedtaget, at et
stort område sydvest for
Harlev Mølle skal tilplantes
med skov. Arealet er i dag
landsbrugsjord, og på billedet ved denne artikel vises,
hvordan arealet ser ud i dag.
”Om føje år” vil denne mark
være tilplantet med skov.

Forslaget er udarbejdet som
lokalplan 935, Brydehøjvej,
Harlev, og planen er sendt ud
i en 8 ugers høringsfase.
Området er på 47 ha og ligger i trekanten Brydehøjvej,
Åbovej og Harlevholm.
Planen er kommet i stand
ved, at Århus Ådals Golfklub
ønsker at afhænde 47 ha
landsbrugsjord, som var tiltænkt udvidelse af golfba-

nen. I stedet har golfklubben
besluttet sig for en mere
beskeden baneudvidelse.
I samarbejde med to lokale
landmænd har kommunen
fundet en forhandlingsløsning med golfklubben, og
dette medfører, at handelen
kan gennemføres samlet
som en jordfordeling.
Området grænser op til den
nye skov ved Åbo, som blev

Dette udsyn fra svinget ved Harlev Mølle forsvinder "om føje år"
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indviet i 2011. Det samlede
område fra Brydehøjvej ud til
motorvejen er et vigtigt område som kildeplads for
vandindvinding, og med den
påtænkte skovrejsning vil et
meget stort område blive beskyttet mod nedsivning. Are-

alet som skov vil blive på
størrelse med skoven ved
Risskov.
Det er tanken, at skoven skal
være et fritidstilbud for borgere ved etablering af trafiksikre stier og cykelstier.
Fællesrådet har indsendt hø-

ringssvar i forbindelse med
den foreløbige offentlighedsfase, og vi har givet udtryk
for, at vi synes, det er et
glimrende forslag, og at man
så vidt muligt skal skabe
gode muligheder for offentlig
adgang.

Konstituering af
forretningsudvalg/udvalg
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Efter repræsentantskabsmødet er forretningsudvalg og
udvalg sammensat på følgende måde:

Konstituering:
Formand: Arne Nielsen
Næstformand og sekretær:
Eigil Rahbek
Kasserer: Kaj Sommer
Udvalg:
Trafik og veje: Eigil Rahbek
(formand), Anton Nielsen
og Niels Elvstrøm
Børn og unge: Egon Leegaard Jørgensen (formand)
og Kaj Sommer
Natur og miljø: Jens Aage
Weigelt (formand), Arne
Nielsen og Finn D. Sørensen
Info og blad: Eigil Rahbek
(formand), Arne Nielsen,
Dorte Wind og Aksel
Buchard

Arne Nielsen

Anton Nielsen

Jens Aage Weigelt

Ejgil Rahbek

Niels Elvstrøm

Finn D. Sørensen

Kaj Sommer

Egon Leegaard Jørgensen
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Separatkloakering i Harlev
Af Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk
Projektet med at skille regnvand fra kloakvand er nu i
fuld gang i Harlev.
Der har været afholdt orienteringsmøder for lodsejerne
på Nyvangsvej den 19.3 og
for lodsejerne på Kettingvej
og Højlundvej den 26.3, hvor
Aarhus Vand redegjorde for
projektet og svarede på
spørgsmål.
Referater fra de to møder kan
ses på vores hjemmeside.
Aarhus Vand har til generel
orientering for borgerne i hele
Harlev området opsat et informationsskilt ved Super
Best.
Endvidere vil der blive etableret en mindre skurby på det
grønne område ved børnehaven Næshøj. Det vil være opholdssted for medarbejdere
på projektet. Der vil her være
mulighed for at få kontakt
med repræsentanter for Aarhus Vand med henblik på at
drøfte individuelle forhold og
få ekspertråd til løsninger på
egen grund.
Tidsplanen for den første del

Nye hovedledninger klar til nedlægning

af projektet er følgende:
•Nyvangsvej
uge 19 til uge 36
•Højlundvej
uge 22 til uge 42
•Kettingvej
uge 37 og året ud
Der er blandt borgerne en
del interesse for at etablere
regnvandsløsninger på egen
grund. Fællesrådet har haft
et møde med en repræsentant for en virksomhed, der
tilbyder komplette regnvandsløsninger på egen

SKRIV TIL PARAPLYEN
Husk at deadline til næste nummer
er 30. juli 2012

grund samt forskellige mellemformer. Man kan se mere
om denne virksomhed og
dets forslag til løsninger på
www.genvand.dk.
Fællesrådet gør opmærksom
på, at der findes andre virksomheder, der kan levere tilsvarende løsninger. Inden
man går i gang med et alternativ til den kommunale
løsning, skal man have undersøgt, om grunden er
egnet, og at man har autoriserede folk til at udføre dele
af installationerne.

VIL DU VIDE MERE?
Husk at Fællesrådets mødereferater
er fremlagt på Harlev Bibliotek
Eller se på
www.harlevfr.dk

