Referat Harlev Fællesråd 24. august 2017 kl 19:00 i Mødelokalet.
Tilstede

- Arne Nielsen, Formand
- Jacob Langvad Nielsen
- Merethe Raundahl
- Lotte Bostrup
- Egon Leegaard Jørgensen
- Eigil Rahbek
- Chr. A. Jensen
- Tina Møller Dam

Fraværende

- Lotte Bostrup
- Anton Nielsen
- Bente Nordli

Referent

- Egon Leegaard Jørgensen

Dagsorden

- Godkendt

Referat

- Referat godkendt

Nyt fra Formand

- kommet et nyt vejnavn Ketting Park Krogen
- Vestervej er ordnet
- Der kommer nye kantsten og fliser på Edelhofvej og Sydbakken
- Kryds ved kettingevej og Stillingevej, pilotering?
Der er skilte med omkørsel fra motorvej. Kan vi gøre opmærksom på
at det er en skolevej? Hastighedsbegrænsning bestemmer politiet.
Påpege det er et problem med trafik på Stillingevej hver gang vi
møder nogen fra Trafik og Miljø
- Eigild kontakter Kristian Würtz om at komme her til Borger/Vælger
møde: Fællesrådet sætter dagsordenen og inviterer andre politikere
bl.a. Eigil.
Hvis Kristian skal ud at kigge inden møde skal det være om
morgenen hvor der er mest trafik.

Trafik – Veje og
byplanlægning

-

Læs høringssvar igennem og give svar til Eigild og Arne
Der er aftalt at sige ja til de byggegrunde vi kan få
Skal sikre sig ny stisystem til skoven
Nemmere at bære en sag igennem hvis Brabrand Boligforening er
interesseret.
- Kun parcelgrunde?
- Siger vi ja til vest og syd for Harlev udskyder vi Øst for Harlev
- Hvis skolen skal fyldes op vil det kræve 800 nye parcelgrunde
- Århus Kommune vil vokse meget de kommende år og hvis alt foregår
indenfor ringegaden skal der bygges 5 nye skoler. Dette vil være en
af argumenterne for få flere parcelhuse.
- Kirstinelund kommer for tæt på Tåstrup
- Hvad forfølger vi her? Fylde skolen op eller flere parcelgrunde?
- Vi har behov for flere boliger, ældreboliger som pensionister kan

flytte til så deres huse bliver frie til unge familier.
- Kan vi beholde noget af Kirstinelund hvor vi respekterer grænsen
til Tåstrup (Landsbysamfund)
- Vi ønsker ikke en udstykning så lang sydpå mod Tåstrup men så
langt at der respekteres grænse til landsbyssamfund mod Tåstrup.
Arne og Eigild formulerer et høringssvar og sender rundt til
godkendelse.
Børn & Unge

- Det har været en meget rolig sommer i Harlev 
Sabro er stukket lidt af i år.
Gadeplan har haft godt fat i de ”røde”.

Natur & Miljø

- De bunker med jord i Gl. Harlev skal fjernes. Toppen er blevet væk
men kommunen bør følge op på at lodsejer får det fjernet.
Der er en gravko på stedet men den står MEGET stille.
- Kirkestien (Edelhof – Gl. Harlev) Henrik Højmose Olsen fra kommune
har sagt der er penge dertil og ville vende tilbage… men intet svar.
- Skilte ved Kettingevej er halveret.

Seniorer

- Tilføjet til referat:
”Som jeg fortalte dig i telefonen i går, så har vi opbrugt kvoterne til
almene boliger til og med udgangen af 2019. Vi kan derfor ikke tildele
kvote til almene boliger beliggende på den grund, som Sundhed og
Omsorg, Aarhus Kommune ejer, og hvor I gerne ser opført almene
+55 boliger. Kvote til almene boliger er kommunens tilskud til
byggeriet, som til og med udgangen af 2018 udgør 10 % af
anskaffelsessummen. Det er uvist, hvordan kvoterne til almene
boliger, kommer til at se ud efter 2019, det afventer efterårets
budgetforhandlinger”

Info & Blad

- Paraplyen er på vej og deles ud næste weekend, mere info kommer.
Der kan hentes flere bøger ved Eigil.

Økonomi

- Få flere gadeforeninger ind i folden. Bente får overblik hvilke
der er.
Framlev Borgerforening har ikke betalt de sidste par år.
Differentieret medlemspris tages op næste møde.
Lægge moderat pres på Grundejerforening for at reklamere

Næste møde 26. oktober kl 19:30

