FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN · NR. 70 · MARTS 2015

Arbejdet med tostrenget kloaksystem er i fuld gang, her på marken øst for Harlev.
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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Under ”Orientering fra Fællesrådet” beretter vi om en høringsrunde om den nye køreplan,
som træder i kraft den 28. juni
2015.
I en selvstændig artikel berettes
om projektet ”Fællesskab uden
grænser”, hvor Fællesrådet deltog dels som medarrangør og
dels som deltager sammen med
et stort fremmøde af foreninger
i lokalområdet.
Vi har en berigtigelse. I vort
nummer af Paraplyen, som udkom marts 2014 skrev vi, at den
fortrinsret som beboere i Harlev
området har haft ved indskrivning på venteliste til Brabrand
Boligforenings Rødlundafdeling
ville blive forlænget fra den 1.
januar 2014. Dette skete desværre ikke, og årsagen var det rådmandsskifte som trådte i kraft
den 1. januar 2014. Vi arbejder
naturligvis videre med sagen, og
støtter op om at den såkaldte
fleksible udlejningsordning skal
genindføres.

Høringssvar om ny køreplan pr. 28. juni 2015
Harlev Fællesråd har deltaget i
en høringsrunde om den nye
køreplan, som træder i kraft den
28. juni 2015 og gælder frem til
sommeren 2016. I forbindelse
med høringsrunden er der indkommet svar fra forskellige borgere i lokalområdet, og Fællesrådet siger tak for indsatsen til
hver enkelt.

Bybus 11
Aarhus Kommune:
1) Ved endestationen på Rødlundvej er der stort behov for at
markere tydeligt og gerne ved
hjælp af et pile-system, som kan
pege på den bus, der kører som
den næste. I dag er det et meget
stort problem for passagerer at
finde frem til, hvilken bus man
kan sætte sig ind i og forvente at
komme med den først afgående
bus. Årsagen er, at de enkelte
chauffører ikke alle kan finde ud
af at køre frem på busholdepladsen, så der er plads til den næste
ankommende bus – så de holder
i den naturlige rækkefølge for afgang.
2) Ønske om et stoppested tættere ved Lokalcenter Næshøj.
3) Ønske om at få etableret et
fast busstoppested ved døgninstitutionen Snåstrup Vestergård. Institutionen rummer også
mange handicappede i dagophold, som hver dag kommer tilrejsende fra hele kommunen.
Institutionen ligger ud til Silkeborgvej og mangler et fast stoppested, så de mange handicappede ikke skal stige af direkte
ud på cykelsti og kørebane.
4) Som bekendt kører bybus 11
ikke længere ad Rødlundvej og
Lilleringvej. Det efterlader mange
borgere i området Rødlundvej og
Araliavej ”uden” busforbindelse.
Mange skal gå langt hen til endestationen ved Rødlundvejs
sydlige ende. Så ønsket er, at
rute 11 fortsætter ad Rødlundvej
og videre ad Lilleringvej.

5) Busbetjeningen af landsbyerne Gl. Harlev, Lillering og Labing blev voldsomt forringet ved
sidste revision af køreplanerne.
Denne nye revision har ikke ændret på dette. Reelt betyder det,
at ældre uden bil, og børn uden
(privat)kørelejlighed har ganske
store besværligheder med at
komme til og fra landsbyerne
med bus.

Regionalbus 113
Ønske om at busrute 113 vender
ned omkring Rødlundvej frem til
den sydligste rundkørsel og retur
igen mod nord mod Lilleringvej
– med det formål at samle passagerer op med ærinde mod vest /
mod Galten, Silkeborg – og gerne også mod øst / mod Aarhus.
Mange ville have stor nytte og
glæde af en sådan ordning, og
busrute 113 kører jo i forvejen
ad Rødlundvej / Næshøjvej / Gl.
Stillingvej som natbus, så ruteføringen er ikke ukendt.

Regionalbus 116
Ønske om at rute 116 får et
stoppested ved byen Labing og
ikke blot ved Stilling landevej.

Orientering om
aktivt Medborgerskab
I Paraplyen har vi tidligere orienteret om, at byrådet har besluttet
at styrke aktivt medborgerskab
ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg i 2 år fra 1. januar
2014. Udvalget skal senest ultimo
2015 komme med forslag til en
medborgerskabspolitik og et katalog med nye måder til borgerinddragelse.
Begrundelse for at styrke aktivt
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op på et møde den 18. december, og vi bringer hermed nogle
af de berørte emner.

medborgerskab er at Aarhus står
over for en række udfordringer,
der kræver, at vi løser opgaverne
på en ny måde. Der findes masser af ressourcer i Aarhus, der
kan være med til at skabe endnu
bedre velfærd. Erfaringerne i
kommunen viser, at borgerne
ønsker at komme mere på banen.
Der er brug for et stærkere samspil mellem kommunen og byens borgere. Kommunen skal bidrage til udviklingen ved at sætte ramme og retning for det aktive medborgerskab.
Det foreslås, at arbejdet med at
styrke aktivt medborgerskab forankres i et medborgerskabsudvalg med politikere og borgere.
Udvalget har ansvaret for at udarbejde et forslag til en medborgerskabspolitik samt forslag til
forskellige inddragelsesmetoder.
Medborgerskabsudvalget bliver
også ansvarligt for en proces,
hvor kommunikationen mellem
borgere og kommunen bliver
gentænkt.
Udvalget skal udarbejde sine forslag i samarbejde med et mangfoldigt og repræsentativt udsnit
af borgere, frivillige, foreninger,
virksomheder, råd, eksperter og
ansatte i kommunen.

Hvis man spørger en hvilken
som helst borger i Aarhus om
vedkommende er en god medborger, vil svaret i 99 % af tilfældene være et klart ja. Hvis man
derimod spørger om vedkommende også er en aktiv medborger, så vil svaret formentlig være
mindre markant.
Det er derfor vigtigt at en medborgerskabspolitik opmuntrer og
tilskynder til aktiv deltagelse i alle relationer mellem borger og
kommune. En borger, som er
part i f.eks. en byggesag eller en
sag, hvor en ny vej kommer tæt
på, vil naturligvis være en aktiv
borger, fordi sagen berører ham
direkte og personligt.

Harlev Fællesråd blev i slutningen af 2014 inviteret til at deltage i et arrangement, som var
igangsat af medborgerskabsudvalget med bistand fra sekretariatet. Arrangementet blev kaldt et
”middagsselskab”, og hensigten
var at invitere alle borgere og
foreninger til en uformel drøftelse af vigtige ingredienser i en
medborgerskabspolitik. Forretningsudvalget tog udfordringen

Det er straks sværere, når sagen
er mere abstrakt eller sagen først
vil få virkning langt ude i fremtiden. Så er det betydeligt sværere
at mønstre aktivt medborgerskab, men det er ikke desto
mindre lige så vigtigt eller måske
endda vigtigere.
Det er derfor deltagernes opfattelse, at her ligger den vigtigste
opgave for udvalget i forbindelse
med at forme en medborger-

Beskriv hvad I har drøftet
og måske er blevet enige
om under middagen
– gerne i punktform
Deltagerne var enige om, at fællesrådssystemet fungerer godt,
og at det har bevist sin duelighed i mange år. Arbejdet i fællesrådene er medborgerskab i sin
inderste kerne og udtryk for aktiv medborgerskab.

skabspolitik: At skabe og især
fastholde aktivt medborgerskab.

Hvad synes I er den vigtigste ”ingrediens” i medborgerskabspolitikken?
Det er vigtigt at skabe og fastholde et lokalt engagement. Ingen grupper eller lokalområder
må føle sig koblet af systemet og
føle sig uden indflydelse. Der er
naturligvis vise beslutninger, som
skal tages centralt, men beslutninger vedrørende borgergrupper eller lokalområder skal ikke
centraliseres.
Fællesrådssystemet vil fortsat være den vigtigste ingrediens i en
medborgerskabspolitik. Det har
fungeret godt i mange år, og kan
med en bedre dækning (midtbyen) gøres endnu bedre.
Det er vigtigt, at fællesrådene
bevarer deres funktion som en
form for katalysator over for
byrådet.

Hvad synes I er det
største opmærksomhedspunkt i medborgerskabspolitikken?
At skabe og især fastholde aktivt
medborgerskab.
At ”modernisere” fællesrådssystemet, bl.a. ved at få alle bydele
og lokalområder med.

Hvad er det ”hemmelige
krydderi” i medborgerskabspolitikken?
At bevare de gode ting, som er i
gang, herunder fællesrådssystemet og borgerinddragelsen.
Det er vigtigt, at undgå for mange mellemled til byrådet. Den
direkte kontakt skal bevares.
Undgå bureaukratisering.

Husk at Fællesrådets møder er åbne møder
Se mødedatoer på side 2
4
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Fællesskab uden grænser
Af Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk
Sundhed og Omsorg og Sport og
Fritid Aarhus Kommune inviterede i samarbejde med brugerrådet
på Lokalcenter Næshøj, Fællesrådet, Harlev IK og distriktsudvalget til et fyraftensmøde den 29.
oktober 2014 under temaet:

Niels Rask for mødets baggrund.
Herefter var der en livlig gruppedebat ved bordene, med henblik
på at afdække hvad vi hver især
kan bidrage med, og hvad vi
kan gøre sammen.
Begge rådmænd deltog også ak-

tivt i denne del af mødet, der afsluttedes med en opsamling af
ideer og invitation til evaluering
og opfølgning på et møde den
19. november 2014.
På mødet den 19. november blev
vi enige om at arbejde videre

”Fællesskaber uden
grænser”
Mødet fandt sted på Lokalcenter
Næshøj med deltagelse af repræsentanter for byens foreningsliv
og institutioner.
Omkring 50 deltog i dette første
møde, som blev ledet af frivilligkoordinator, Mariane Beck Nedergaard og motionskoordinator,
Christina Fruergaard.
Ideen med mødet var at undersøge, hvordan vi kan få mere ud
af vores fælles ressourcer, faciliteter og ideer på tværs, og hensigten var:
•at identificere fælles aktiviteter
i Harlev
•at skabe eller koordinere aktiviteter på tværs af generationer
•at bidrage til, at der skabes
nye partnerskaber i Harlev
Mødet startede med et kort oplæg fra rådmand for Sundhed og
Omsorg, Jette Skive og rådmand
for Kultur og Borgerservice,
Rahbih Azad-Ahmad.
Derefter redegjorde Sundhedschef, Annemarie Zacho og Forvaltningschef for Sport og Fritid,

Adgangsvejen til idrætsfaciliteterne og fodboldklubhuset har fået ny
belægning.
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med 3 aktiviteter, som vi gerne
ville se realiseret i løbet af
2015.
Her følger de tre aktiviteter med
nogle af de ideer, som kom frem
på mødet.

Seniorhjælp i foreninger,
skole og dagtilbud
1. Brugerråd og frivillighedsråd
skaber kontakt
2. Frivilligdag hvor hver frivillige
kan melde sig 2 og 2
3. Information – gennemsigtighed til afdelingerne om ”lokalcenter aktiviteter”
4. Der skal være en tovholder/
kontaktperson pr. afdeling,
som rekruttereraktiverer seniorer
5. Nytårsparade forbi centret

Portalen
1. App, RSS, facebook og hjemmeside
2. Fællesrådet indkalder til møde
3. Kalender/ styring af denne
4. Økonomi – hvem betaler?
5. Overskud fra åben by
6. Der er aftalt møde med
kommunen i uge 48
7. 3 ”nørder”

Harlev 2015 – fællesdag
1. Dagen afvikles en lørdag, hvor
alle institutioner og foreninger
præsenterer sig selv (slut april
eller begyndelse september)
2. Fællesrådet indkalder til koordineringsmøde
3. Foreningsformænd
4. Institutionsledere
5. Kontakt til alle butikker
6. Dagens program udarbejdes
og lægges ud på portalen

7. Dagen skal foregå omkring
hallen, multibanen og sportspladsen
8. Aktiviteter
9. Der skal være fysiske aktiviteter
10. Musikindslag
11. Opvisningskattejagt
12. Man kan købe en ”grill-kurv”
i eurospar
13. Fælles grill til at runde
dagen af
14. Friluftsgudstjeneste
15. Biblioteket
16. lokalcentret
Det har været glædeligt, at mange foreninger og institutioner i
Harlev har været med til at formulere sig om nogle ønsker til
øget samarbejde på tværs.
Nu gælder det så om at få sat
handlinger i værk i løbet af den
kommende tid.

Harlev-Framlev Grundejerforening, beretning
Af Niels-Ole Sølvar Karlsen,
Formand
2014 har været et spændende år
for foreningen. Bestyrelsen har
holdt sine ordinære møder, så vi
hele tiden har været ‘up-to-date’
med situationen, og vi har deltaget i Fællesrådets møder, bl.a.
omkring den kommende multihal m.m.
Snerydningen i starten af 2014
har fungeret upåklageligt og er
blevet afviklet til medlemmernes
tilfredshed, ligesom containere er
blevet flittigt brugt – både forår
og efterår.
Til pinse stod vores nye torv klar
til at blive taget i brug af borgerne i Harlev. Vi håber, så mange
som muligt vil gøre brug af det
samt værne om det, så vi kan
holde området pænt.
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Sct. Hans-festen var igen fint besøgt – denne gang med byrådsmedlem Lars Boje Mathiesen
som båltaler.
Det Østjyske Bakkeløb i 2014
blev igen en stor succes. Et flot
resultat som arrangørerne kan
være tilfredse med. Her er Harlev-Framlev Grundejerforening
sponsor med pølser til alle deltagere efter løbet.
Det Østjyske Bakkeløb afvikles
i år den 12. august kl. 18:30.
Der har sidst på året været hektisk aktivitet omkring klargørelse
til spildevandsafledning, som
nok skyldes, at håndværkerfradraget sluttede i 2014.
Vi kan forstå, at nogle af byens
borgere kun forbinder os med
snerydning og containere, hvilket er langt fra sandheden.
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Vi har forskønnet 2 af vore rundkørsler med sten og blomster. Vi
har lavet et lille torv til glæde for
såvel ældre som yngre. Vi afholder Sct. Hans-bål. Vi yder løbende tilskud til julebelysning. Vi
yder tilskud til div. foreninger,
herunder kunstforeningen, spejderne, multibanen, den kommende multihal, det årlige cykelløb – ligesom vi tager kontakt til
nytilflyttere og udleverer den
gule InfoBog, som vi ligeledes
redigerer og vedligeholder hvert
år. Vi har direkte kontakt til de
kommunale instanser vedr. veje,
affaldsbeholdere, hegn og hække, og sidst skal nævnes, at vi
har udlån af diverse stiger fra stigedepotet, samt udlån af kloakrenser, brøndrenser, rensebånd,
pælebor, pælespade og højtryksrenser til medlemmerne, og så

ikke at forglemme, snerydning
og containere.
Alt dette får man som medlem
for kun kr. 300,- om året.

Ferieoplevelser – efterlysning

I Harlev har vi stadig rigtig mange hunde, som i stadig stigende
grad udgør et stort problem –
nemlig: HUNDELORTE.
Vi opfordrer alle hundeejere til
at medbringe poser til hundens
efterladenskaber.
Vi har lagt opfordringen ind på
vores hjemmeside: hfg.dk

Af Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk
Paraplyen efterlyser beskrivelser
af spændende ferieoplevelser.

Foråret er lige om hjørnet, og vi
skal igen til at tænke på havens
pleje.
Men – husk også fortovet! Hvor
man bor, har man også pligt til
at renholde for ukrudt.
Rigtig mange husejere, som har
hæk eller plankeværk ud mod
en vej, “glemmer”, at der er et
fortov, man skal holde rent. Se
i øvrigt kommunens informationer bagest i den gule Infobog.
Der kan du se dine pligter som
grundejer!

Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

ge. Gratis billetter kan bestilles
via hjemmesiden.

Harlev Biblioteks Venner –
generalforsamling
den 10. marts

Tirsdag 10. marts kl. 19.00-19.45
Generalforsamling i Harlev Biblioteks Venner.

Harlev-Framlev Grundejerforening vil fortsat virke til gavn for
vore medlemmer – følge med i
udviklingen i vort lokalområde
og holde os orienteret om kommunens lokalplaner. Vi har årligt
møde med Harlev Fællesråd,
som vi har et udmærket samarbejde med, og hvor vi gensidigt
holder hinanden orienteret gennem vort medlemskab af rådet
og med en fra vor bestyrelse,
som sidder i Fællesrådets forretningsudvalg.
Tak til de af vore medlemmer,
der er mødt frem her til generalforsamlingen og dermed vist interesse for vort arbejde, og stor
tak til bestyrelsen for et godt og
udbytterigt samarbejde.
Godt nytår

Meget gerne med fotos.
Eventuelle bidrag sendes til
Arne Nielsen på mail:
arne.nielsen@stofanet.dk

Nyt fra Biblioteket

På Harlev Bibliotek er vi så heldige at have en rigtig god og aktiv venneforening. Bestyrelsen
på 6 personer planlægger og afvikler interessante og velbesøgte
arrrangementer i samarbejde
med bibliotekets personale. Venneforeningen står også bag en
gruppe på 7 frivillige, som er til
stede i Bibliotekets ubetjente åbningstid 8 timer hver uge i vinterhalvåret. Venneforeningen bliver hørt, når der planlægges ny
politik på biblioteksområdet.
Kort sagt spiller Bibliotekets
Venner en væsentlig rolle for lokalområdet og Biblioteket.

Tirsdag 10. marts kl. 20.0021.30
Sangaften med Johan Herold. Vi
synger fra Højskolesangbogen.
Ingen tilmelding.
Mandag 16. marts kl. 10.0010.45
Find din indre mini-bogorm med

Tirsdag den 10. marts afholder
foreningen generalforsamling på
Biblioteket kl. 19.00-19.45. Ønsker, forslag og gode ideer til
det fremtidige arbejde i venneforeningen og på Biblioteket er
meget velkomne. Måske har du
også lyst til at blive en del af
Harlev Biblioteks Venner?

Arrangementer i foråret
Fredag 6. marts kl. 10.00
Film for de små. For de 2-5 åri-

Vintermotiv af Spiren ved
indgangen til Biblioteket.
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SKRALLEBANG – ALTID TIL
BØRN. For de 3-6 årige.
Gratis billetter kan bestilles via
hjemmesiden.
Mandag d. 23. marts 16-17.30
Bliv dus med bibliotekets nye
hjemmeside. Gratis billetter kan
bestilles via hjemmesiden.
Torsdag 9. april kl. 19.00
Kaj Munk som menneske, præst,

digter og modstandsmand. Anna
Saarup Brinth, medlem af Kaj
Munk Selskabets bestyrelse, fortæller om Kaj Munk. Ingen tilmelding.

den første mandag i hver måned
kl. 19.00-21.30. Ingen tilmedling.
Find arrangementerne på bibliotekets hjemmeside
www.aakb.dk/harlev

Fredag 17. april kl. 10.00
Film for de små, 2-5 år. Gratis
billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Hent Bibliotekskalenderen og
Lær mere om IT på Harlev Bibliotek, de to brochurer giver
overblik over alt det, der foregår
i bibliotekerne.

Husk også, at der er Strikkeaften

Regnvandsseparering i Harlev
Af Arne Nielsen
Ifølge projektleder Holger Corydon Dybdahl fra Aarhus Vand
skrider projektet med regnvandssepareringen i Harlev planmæssigt frem.
I første del af 2015 vil der blive
gravet og nedlagt rør i Engsvinget, Grønhøjvej samt Havremarksvej, og hen over sommerferien vil der blive taget fat på
Næshøjvej og Gl. Stillingvej.

Hvorfor etableres nye regnog spildevandsledninger?
Nye ledninger for regn- og
spildevand etableres som en del
af separeringsstrategier for hele
kommunen.
De nye ledninger skal sikre, at
fremtidige store regnvandsmængder ikke presser urenset spildevand
ud i Aarhus Å.
Find mere information på hjemmesiden: www.aarhusvand.dk under:
“her arbejder vi”.

Regnvandsbassiner (forsinkelsesbassiner) vil blive anlagt øst for
Stillingvej. I første omgang etableres et bassin på det areal, hvor
rensningsanlægget lå.
Bassinet ved Bennedshede vil
blive til et regnvandsbassin, når
hele Harlev er separeret.
Hvad, der måtte komme af yderligere bassiner, vil afhænge af,
hvornår der kommer gang i byggerier på den østlige side af Stillingvej, hvilket blandt andet vil
afhænge af revisionen af Kommunalplanen.
Denne revision er ved at blive
iværksat. Vi vil løbende orientere
herom i Paraplyen.
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ETABLERING AF REGN- OG
SPILDEVANDSLEDNINGER
2015-2016
Harlev øst 2

Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening
Af Niels-Ole Sølvar Karlsen,
Formand Harlev-Framlev
Grundejerforening
nielsole@hfg.dk
Harlev er en dejlig lille by i Storbyen Aarhus.
Her er et dejligt nærmiljø og vi
kommer hinanden ved.
Vi har gode daginstitutioner, en
dejlig skole og et hyggeligt lokalcenter.
Vi har dagligvarebutikker, bager,
pizzariaer, tankstationer, blomsterforretning, flere frisører, genbrugsbutik, apoteksudsalg, bodega og meget mere.
Vi har et godt foreningsliv med
sportsforeninger, kunstforening,
spejderliv og meget andet.
Vi har et lille hyggeligt bytorv,
hvor man kan tage sig et hvil og
følge livets gang i Harlev.

Vi har en bypark, hvor man kan
gå sig en tur og nyde naturen.

som vi ligeledes redigerer og
vedligeholder hvert år.

Alt dette støtter Harlev-Framlev
Grundejerforening op om, men
vi kan forstå, at nogle af byens
borgere kun forbinder os med
snerydning og containere, hvilket er langt fra sandheden.

Vi har direkte kontakt til de
kommunale instanser vedr. veje,
affaldsbeholdere, hegn og hække, og det skal også nævnes, at
vi har udlån af diverse stiger fra
stigedepotet samt udlån af kloakrenser, brøndrenser, rensebånd,
pælebor, pælespade og højtryksrenser til medlemmerne, og så
ikke at forglemme – snerydning
og containere.

Vi har forskønnet 2 af vore rundkørsler med natursten og blomster – vi har lavet et lille bytorv
til glæde for såvel ældre som
yngre – vi afholder Skt. Hans-bål
– vi yder løbende tilskud til julebelysningen – vi yder tilskud til
diverse foreninger, herunder
kunstforeningen, spejderne, multibanen, den kommende multihal, det årlige cykelløb, ligesom
vi tager kontakt til nye tilflyttere
og udleverer den gule Infobog,

Alt dette får man som medlem
for kun kr. 300,- pr. år.
Så – støt op omkring din dejlige
by – og meld dig ind i HarlevFramlev Grundejerforening, hvis
du ikke allerede er medlem.

40 år i autobranchen
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
”Hellere på værkstedet end på
kontoret” er et af de første udsagn fra Svend Leth. Han kan i
år holde 40 års jubilæum som
mekaniker i Harlev. Helt præcist
den 28. september. ”Der er sket
meget i de fyrre år”, siger Svend.
”Branchen har udviklet sig meget, og bilerne er blevet meget
mere sikre og stabile, og det kan
man jo også læse af ulykkes statikkerne. Og det er da glædeligt”
siger Svend. Paraplyen har haft

en snak med Svend og delvis
med René mellem hans mange
telefonsamtaler.
Svend er født i Lillering og boede der sammen med sin familie, indtil de flyttede til Damkærvej i 1952. Svends bedstefar forpagtede en af de to grusgrave,
som på daværende tidspunkt lå i
den sydlige del af Rødlundvej,
dels der hvor HD ejendomme
ligger i dag, dels i den sydlige
del af Rødlundparken.
Svend blev udlært som lastbilmekaniker ved Framlev Autoværksted (MAN) som lå, hvor der i

dag ligger en Netto forretning.
Læretiden var dengang 5 år.
Værkstedet lå lige ud til krydset,
hvor hovedvej A15 krydsede
Skanderborg/Randers landevejen, og det var et meget berygtet
kryds. Berygtet for mange trafikulykker, og krydset var registreret som en meget sort plet på
landkortet. ”Mindst en ulykke
om ugen var meget normalt, og i
weekender ofte flere. Vi var jo
de nærmeste ”vidner” til ulykkerne”, fortæller Svend. Selv Svends
bror Jørgen kom ud for et trafikuheld i krydset. Det fik dog ikke
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Svend Leth reparerer på værkstedet.

Svend til at stoppe arbejdet, før
mester bad ham om at gå ud og
hjælpe ham.
Efter læretiden kom Svend til
Chr. Østergård og arbejdede
med SAAB. Det varede dog kun
1 år, så kom han til Volvo på Silkeborgvej.
Det lå dog i kortene, at Svend
ville være selvstændig, og i 1975
startede han op med serviceværksted og salg af Volvo i Harlev på Lilleringvej, samme sted
som i dag. Værkstedet byggede
han selv, ligesom boligen, som
han byggede ved siden af værkstedet. Den var klar til indflytning i 1978. I 1984 kom malerog karrosseriværksted til.
I 2001 ændredes firmaet, således
at det ikke kun var Volvo de
solgte og servicerede. Herefter
var det alle bilmærker, og samtidig droppede de handel med biler, og koncentrerede sig udelukkende om service og mekanisk værksted samt malerværksted.
Efter læretiden som mekaniker
kom René i 2002 ind som med-
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ejer og Autotest I/S blev dannet
som et interessentskab.
I dag er der ansat 5 medarbejdere, og Knud, som står for malerværkstedet, har været ansat i 24
år. I dag har værkstedet kun 1

lærling, mod tidligere ofte flere
samtidig. ”Og det er jeg meget
ked af og også fortørnet over”
siger Svend, og det er tydeligt at
vi netop har berørt et af de emner, som indgår i hans store interesse for samfundet, og især
for autofagets trivsel og udvikling. ”Dengang en bil skulle være 100% skadet, for at kunne erklæres for totalskadet i forsikringsmæssig forstand, da brugte
man mange timer på at reparere
og sætte dem i stand. I dag, efter
at skadesprocenten gradvist af
skiftende regeringer nu er nede
på 65%, da sender man langt flere biler til ophuggeren. Oven i
købet biler, som sagtens kunne
have været repareret, og en stor
del af timerne kunne have været
udført af en lærling”, understreger Svend. ”I stedet fik vi et tilbud fra kommunen om at modtage et tilskud på 75000,- kr.
hvis vi vil tage en lærling. Det
hænger ikke sammen”, slutter
Svend.
Svend har i mange år været gift
med Diana, som efter 25 år i klinikken hos en psykoterapeut i
Viby, er gået på pension. Derudover består familien af René og
Bettina. René er gift og de bor i
boligen ved værkstedet. De har
ingen børn. Betina, som også
bor i Harlev, er også gift og har
4 børn. Hun er uddannet som
sosu-assistent, men er uden job
for øjeblikket.

René ved arbejdet på kontoret.
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Hvis ikke det var blevet autovejen, som Svend valgte som sin
levevej, kunne det sikkert være
blevet bygmestervejen.
Det interesserer Svend at bygge
og restaurere huse. Som tidligere
nævnt byggede han selv værksted og bolig ved værkstedet.
Desuden byggede han et hus på
Aralievej til Betina, da hun stifte-

de familie. På Vestervej købte familien et hus, som Svend restaurerede og som de flyttede ind i,
da René flyttede ind i boligen
ved værkstedet.
Senere, da Svends mor fraflyttede Damkærvej, overtog de boligen, som blev grundigt restaureret og udvidet, inden Svend og
Diana flyttede ind her.
Det sker af og til, at Svend er repræsenteret i læserbrevsspalterne
i de lokale aviser. Det er hans
interesse for samfundsforhold,
som kommer til udtryk. ”Et af de
forhold, som kan hidse mig særligt op er, at jeg skal betale dækningsafgift i det ejendomsfirma,
som blev en del af konstruktionen i forbindelse med generationsskiftet i 2002, og så går dækningsafgiftsprovenuet oven i købet til Letbanen”, siger han lettere forarget. ”Jeg havde regnet

med at indtægterne fra ejendomsfirmaet skulle være min pension,
men i stedet reduceres pensionstillægget temmelig meget. Så jeg
føler faktisk, at jeg betaler afgiften to gange.
Han har haft flere kontakter med
både politikere og embedsmænd
ved kommunen for at gøre dem
opmærksom på disse urimelige
forhold, men foreløbig uden
held. Så det er nok ikke det sidste læserbrev, vi har set fra hans
hånd.
Om fremtiden siger Svend, at
han vil arbejde fra klokken 7-17
så længe han kan. Det er vigtigt
at have noget at tage sig til, når
man bliver ældre.
Og med den arbejdsfordeling,
som er aftalt mellem ham og René er det muligt for Svend udelukkende at beskæftige sig med
noget, som interesserer ham,

Svend og Knud på malerværkstedet.

nemlig arbejdet på værkstedet.
René har kundekontakten og alle udadvendte aktiviteter i øvrigt,
medens Svend holder sig til arbejdet med hænderne. ”Hellere
på værkstedet end på kontoret”,
slutter Svend.

Vi står gerne på hovedet for hinanden
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Dette nummer af Paraplyen er
det første nummer, som er trykt
sammen med Sognebladet. Bladet trykkes som et blad i én arbejdsgang, men alligevel har
begge blade en forside alt afhængig af, hvordan man vender
bladet.
Det blad, som du læser nu, er
resultatet af et samarbejde gennem snart 4 år mellem Fællesrådet og Menighedsrådet omkring
udbringning af bladene.
Men samarbejdet går længere til-

bage. Allerede for ca. 10 år siden
præsenterede den daværende
formand, Svend Erik Andersen
og undertegnede, et forslag om
samarbejde mellem de to foreninger om grafisk opsætning,
trykning og distribution af et fælles blad. Grundlaget for et samarbejde var, at begge blade udkom kvartalsvis og ikke var reklamefinansierede. Det lykkedes
ikke at blive enige om et samarbejde dengang.
Efter nogle år blev der alligevel
indledt et samarbejde, som i første omgang omfattede fælles distribution af bladene. Det har
fungeret godt, og nu indledes så-

ledes næste trin, som er fælles
trykning.
Hver forening har fortsat eget redaktionsudvalg, og grafiske layout foretages fortsat af to forskellige grafiske virksomheder.
Efter en udbudsrunde er trykkeopgaven placeret hos LaserTryk i
Skejby.
Fællesrådet ser frem til et fortsat
godt samarbejde mellem de to
foreninger. Og selvom bladet
skal vendes på hovedet for at
læse det andet blad, så vil Fællesrådet også fremover stå på
hovedet for at fortsætte samarbejdet.
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Hvem bryder sig om at få
HUNDELORT ind i huset...?
Af Harlev-Framlev
Grundejerforening
Mange ældre bruger rollator og/
eller ser dårligt og er ikke interesseret i at få hundelort ind i huset.

Men det sker desværre ofte, da
mange hundeejere/-luftere lader
deres hunde forrette deres nødtørft på vore fortove, grunde og
stier. Dette resulterer i, at lorten
enten kommer på rollatorhjulene
eller skoene, og dermed får man

det slæbt ind i huset. Desuden
må mange småbuske/-hække
udskiftes, da de hverken kan
tåle hundelort eller -tis.
SAML VENLIGST DIN HUNDS
LORT OP – DET ER DIN PLIGT
SOM HUNDEEJER!!!

Rent vand fra hanen
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