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Fællesrådet har løst denne opga-
ve med en lokalsamfundsbeskri-
velse ved at inddrage alle vore
medlemmer. Vi har bedt dem
om at lave en beskrivelse af de-
res forening i form af en SWOT
analyse. På grund af forskellige
omstændigheder har tidsfristen
været kort. Ved afleveringsfri-
stens udløb har ca. 35% af vore
medlemmer svaret. Det betragter
vi som tilfredsstillende. Alle ind-
læg fra medlemmerne er trykt i
dette hæfte, som vi har udarbej-
det som et særnummer af bladet
Paraplyen.
Nedenfor følger fællesrådets lo-
kalsamfundsbeskrivelse, som føl-
ger den officielle dagsorden fra
Niels-Peter Mohr, udsendt i mail
af 9. december 2016.

Indledning, fremhævelse
af lokale karakteristika 
og værdier
Lokalsamfundet Harlev Framlev
omfatter alle adresser i 8462
postdistriktet. Lokalsamfundet
består af landsbyerne Lillering,
Framlev, Gammel Harlev, Hør -
slev, Hørslev Boel, Tåstrup og
Labing. Centerbyen Harlev samt
Ny Harlev øst for Stillingvej.
Fra omkring 1960 til i dag har
lokalområdet udviklet sig mar-
kant, således at der nu bor ca.
4500 indbyggere. Oprindeligt var
den typiske bolig et en-familie
hus (selveje), men fra ca. 1990
blev et stort område vest for by-
en etableret, Rødlundområdet,
med en blanding af almene boli-
ger (Brabrand Boligforening),
andelsboliger samt almindelige
lejeboliger. Rødlundområdet er i

dag fuldt udbygget.
Det karakteristiske for området
er det landlige præg. Området er
til alle sider omkranset af marker
og skove. En anden karakteristi-
kum er landsbyerne. De nævnte
7 landsbyer repræsenterer den
oprindelige boform og levemåde
på uændret måde, samtidig med
at de er velintegrerede i lokal-
området.
Der forefindes et udviklet net af
stier, både indenfor området og
stier fra/til området. Skolen og
idrætsfaciliteter ligger midt i Har-
lev by, og der er ubesværet og
ufarlig adgang for alle alders-
grupper til disse væsentlige faci-
liteter. Området er desuden ud-
bygget med passende kapacitet
af daginstitutionspladser. Disse
forhold tillægges stor værdi for
børnefamilier, som i dag, som
udgør den største enkeltgruppe.
Et andet væsentlig karakteristi-
kum er områdets infrastruktur.
Området ligger i motorvejskryd-
set mellem den nord syd gående
motorvej E45 og Herning motor-
vejen. En ikke uvæsentlig færd-
selsåre er desuden landevej 511,
som går mellem Skanderborg og
Randers. Den er meget trafikeret,
idet den bruges som aflastnings-
vej, når E45 er brudt sammen,
hvilket sker hyppigt. Området
betjenes også af kollektiv trafik i
form af busser med hyppige af-
gange.
Så områdets infrastruktur er vel-
udbygget. Det har bl.a. betydet,
at området er meget eftertragtet
for borgere, som dagligt pendler
i bil og bus til arbejdspladser i
hele Jylland. Via motorvejssyste-

met er der hurtig adgang til alle
verdenshjørner.

Udfordringer, som
fællesrådet vil forsøge 
at afhjælpe – hvordan vil
lokalsamfundet reagere 
i forhold til målene 
i Planstrategi 2015
Den væsentligste udfordring,
som fællesrådet ser, er at holde
gang i udviklingen i Harlev om-
rådet. Hvis der ikke er byvækst
stagnerer et byområde, som Har-
lev, som ligger meget isoleret fra
de øvrige, østligt liggende byde-
le. En stagnation, som vi allerede
har måttet noteret i form af færre
børn i daginstitutionerne og fær-
re klasser på Næshøjskolen.
Samtidig må vi konstatere, at der
ikke er flere byggemuligheder af
betydning, hverken mod vest,
syd eller nord.
Fællesrådet har siden 2001 set
frem til at byrådets løfter om
igangsætning af ny byvækst øst
for Stillingvej skulle blive indfri-
et. Løfterne er gentaget i samtli-
ge efterfølgende Kommunepla-
ner, senest i Kommuneplan 2013
om en ny by øst for Stillingvej.
Med den netop vedtagne Plan-
strategi 2015 cementerer et flertal
af byrådet det eklatante løfte-
brud til lokalsamfundet, idet det
fremgår, at man vil prioritere
byudvikling i form af fortætning
i midtbyen samt reducere antal-
let af barmarksbyer til Nye og
Lisbjerg. Øvrige perspektivarea-
ler skal henlægge som areal res-
sourcer og kun inddrages hvis
behov på langt sigt.
Byrådsflertallet lukker herved for

Fællesrådets lokalsamfundsbeskrivelse
Af Arne Nielsen og Ejgil Rahbek



ethvert tiltag til at tage hul på
arealerne øst for Stillingvej.
Det kan lokalsamfundet naturlig-
vis ikke leve med.
Derfor vil fællesrådet allerede i
forbindelse med arbejdet med
den kommende Kommuneplan
søge at få disse beslutninger æn-
dret. Vi vil bl.a. foreslå at visse
dele af området tages i brug til
barmarks udstykninger. Vi vil
også foreslå at der arbejdes på,
at den færdige tegning til en ny
by ligger færdig i kommuneplan
perioden, så visse dele kan tages
i brug som boligområder meget
hurtigt. Den færdige tegning skal
naturligvis være en helhedsplan
med alle boligformer, et center
med institutioner og butikker,
adgang til offentlige transportfor-
mer og fritidsfaciliteter.

Fremtidsscenarier i 2029
Hvis der ikke sker noget mar-
kant i den kommende Kommu-
neplan periode fra 2017 til 2021
vil befolkningstallet hurtigt be-
gynde at gå den forkerte vej.
Ifølge befolkningsprognosen i
skoledistrikt Næshøjskolen vil
der kun blive bygget 157 familie
boliger og 30 små boliger i pe-
rioden fra 2016 til 2029. Dette vil
bl.a. medføre en ændring i be-
folkningssammensætningen, idet
flere ældre vil blive boende
længere i deres parcelhus. Fordi
der ikke er nok attraktive senior-
boliger i nærområdet.
Flere ældre og færre familier
med børn vil have mærkbar ind-
virkning på antallet af skolesø-
gende børn. Den tilbagegang,
som er konstateret allerede i

2016, vil blive forstærket yderli-
gere. Fællesrådet er enig med
skoleleder Lars Mølgaard i hans
vurdering af hvad tilbagegangen
kommer til at betyder for skolen.
Færre børn og forældre betyder
også mindre tilslutning til de
mange fritids- og kulturtilbud,
som forefindes i dag. Det vil ha-
ve negativ indvirkning på det fri-
villige foreningsliv samt på alle
de mange offentlige institutio-
ners tilbud både i arbejdstiden
og i fritiden.
Så det skitserede fremtidsscena-
rie er bestemt ikke et ønskesce-
narie for nogen i lokalområdet,
og fællesrådet kan mærke, at der
er stor opbakning til at der skal
ske noget nu.
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Næshøjen
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Næshøjskolen er en almindelig
folkeskole der ligge centralt i
Harlev by. Skolen ligger ud til
byen centrale plads med indkøb,
bager og apotek. På skolen lig-
ger der fælles elementer som by-
en benytter i stor stil – et kombi-
bibliotek med langt åbningstid,
svømmehal, hal og som sidste
skud på stammen multibane.
Næshøjskolen er den skole i
Aarhus med størst areal og sko-
len er berammet til at være 3-
sporet. Skolen har rigtig gode fa-
ciliteter, har gode bygninger og
udeområder – omsluttet af
idrætsfaciliteter og andre rele-
vante udeområder. Skolens har
en ”Mark” hvor der kan laves bål
og andre udeliv-aktiviteter. – I
øjeblikke har skolen 613 elever,
hvilket er 10% lavere end det
ønskværdige for skolen. Skolen
har mange årgange med plads til
flere elever. De manglende ele-
ver giver skolen en anstrengt
økonomi.
Næshøjskolen ønsker at være
stærkt forankret skole i lokalom-
rådet. Skolen betjener hovedpar-
tens af byens børn og unge – og
det forpligtiger. Skolen ønsker at
være i dialog og øjenhøjde med
byen, forældrene og børnene.
Skolen tager aktiv del i byens ve
og vel.
I øjeblikket er skolens største
udfordring det vigende elevtal.
Det vigende elevtal skyldes by-
ens demografi og øjeblikkelige
sammensætning. Der har en pe-
riode ikke været byggegrunde til
salg i byen, hvorfor der de sene-
ste år ikke er sket den naturlige
tilvækst som en skole som vores

altid har brug for – det selvom
interessen for bosættelse i byen
har været der.
Skolens vigende elevtal betyder
en dårlig udnyttelse af skolens
rammer og presser skolens mu-
lighed for nye tiltag pga. udfor-
dret økonomi.
Skal skolen udvikle sig i de
kommende år, så skal der helst
ske en naturligvis udvikling og
udbygning af byen. En udvikling
der giver den naturlige tilvækst
af børn til byen – og som skolen
og dagtilbuddet allerede har
plads til. Ligeledes vil den natur-
lige vækst i byen understøtte by-
ens aktiviteter og foreninger med
både nye medlemmer og ildsjæ-
le.

Næshøjskolen kan frygte at en
fortsat stilstand i byudviklingen
vil betyde at byen udvikler sig i
negativ retning – at der udover
vigende børnetal også betyder
nedgang i byens handelsliv og
det aktivitetsniveau som må an-
ses for at være en af byens aller-
største kvaliteter.

Næshøjskolen
Af Lars Mølgaard, skoleleder

Fra Hørslev mod sydvest



Harlev Idrætsklub har over 2000
medlemmer fordelt på 7 afdelin-
ger. Derudover har vi tre aktivi-
teter der er tilknyttet og afholdt
under HIK, med Det østjyske
Bakkeløb som det største. Med-
lemsvæksten og interessen for
nye idrætsgrene, afdelinger og
aktiviteter er støt stigende og har
blandt andet medført at Harlev
Idrætsklub har været med i eta -
bleringen af en multibane og en
strandbane indenfor de sidste tre
år. Der er et enormt pres på vo-
res faciliteter, og der arbejdes i
øjeblikket på at skabe flere mu-
ligheder for idræt og sundheds-
fremmende aktiviteter i såvel for-
enings som institutionslivet. Har-
lev Idrætsklub er derfor også i
tæt samarbejde med styregrup-
pen omkring etablering af Har-
lev Idræts- og kulturcenter.
Vores styrke i Harlev Idrætsklub
er en meget høj grad af frivillig-
hed og en sund økonomi. Begge
dele er skabt ved en høj grad af
samarbejde og fællesskab i Har-
lev Idrætsklub hovedafdeling,
bestyrelser og blandt de mange
ledere og frivillige. Derfor har
også kunne gå sammen om at
skabe nye veje og muligheder,
og samtidig være en attraktiv
medspiller for byens øvrige insti-
tutioner og foreninger – herun-
der også Næshøjskolen og fæl-
lesrådet som vigtigste samar-
bejdspartner i bestræbelserne på
at skabe en attraktiv by.
Svagheden er mangel på den
politiske styrke og gennemslags -
kraft vi som frivillig forening
kunne ønske at have. Der kan
virke meget langt fra Harlev til

Aarhus i både distance og kom-
munikation. Samtidig er der
mangel på muligheder i Harlev,
for alle aldre og på rigtig mange
planer – herunder særligt fælles-
skabsskabende idræts og kultur-
aktiviteter.
Der er også her vores mulighe-
der og trusler ligger. Vi har et
stort ønske om at kunne udvikle
vores idrætsklub i takt med den
samfundsmæssige udvikling og
de tendenser der interessere, en-
gagere og aktivere særligt de un-
ge. En gymnastikafdeling i dag,
består eksempelvis af nogle me-
get mere varierede aktiviteter,
med meget større behov for faci-
liteter. Vi har mulighederne i
form af frivillighed og i vis grad
økonomisk kapacitet til drift,
men der er klart behov for at
Aarhus kommune støtter os med
rådgivning, vejledning og mulig-
heder for anlæg. Hvis vi ikke
kan skabe de tilbud der aktivere
og samler de unge i forenings-
og institutionslivets fællesskaber,
kan vi tabe en stor gruppe til en
asocial og hæmmende ungdoms-
kultur, med isolation og destruk-
tive fællesskaber til følge. Særligt
omkring isolation kan der være
en stor risiko for også den ældre
generation hvis der ikke skabe
aktiviteter under forenings og in-
stitutionslivets fællesskaber. I en
parentes her kan nævnes at HIK
driver et selvtræner program for
Aarhus kommune på lokalcenter
Næshøj.
Scenariet 2029 vil et ca. 10 år
gammel idræts og kulturcenter
der danner rammen for rigtig
mange af byens aktiviteter, her-

under særligt kan tilbyde idræts-
faciliteter for alle aldre og i man-
ge former. Et områder der med
afsæt i sundhedsfremmende fæl-
lesskaber kan danne ramme om
mange og varierede idrætsaktivi-
teter under HIK. Et HIK der ikke
må sige nej til nye aktiviteter
som i 2016, men i stedet skabe
sammenhæng og muligheder
mellem eksisterende og nye
idrætsformer.

Harlev Idræts Klub (HIK)
Af Frank Kejlberg, Næstformand HIK
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1. Status – Giv en kort
beskrivelse af jeres
forening, institution
virksomhed lige nu
* Vi er en grundejerforening som
”samler” hele byen – dvs. hele
8462 – og støtter rigtig mange
arrangementer og foreninger.
Vi har p.t. Ca. 1000 medlemmer
(husstande), men så gerne at fle-
re meldte sig ind.
Det er frivilligt at være medlem
af vores forening.

2. Analyse – Analyser
jeres situation ud fra
følgende overskrifter:
Styrker – hvad er jeres stærkeste
sider
Svagheder – hvad er jeres svage
områder
Muligheder – hvilke muligheder
ser I for jer
Trusler – hvilke
forhindringer/trusler ser I for jer
•Vores stærke side er, at vi
”dækker” hele byen, og der hvor
der kommer nye andelsforenin-
ger/ejerboligforeninger  som er
påbudt at skulle være medlem af
en grundejerforening, kan de
melde sig ind i vores.
•Vores svage områder er, at de,
som ikke vil være medlem at
foreningen, alligevel benytter sig
af vores gode tilbud (f.eks. Con-
tainere, Sct. Hans m.m.)
•Vi ser muligheder i at kunne
skabe et sammenhold i en for-
stad til en stor by som Aarhus,
ligeledes ser vi frem til flere
medlemmer nu hvor Aarhus
kommune vil lave ca. 800 veje
om til private veje, det vil gavne
os og gøre os stærkere.

•De forhindringer/trusler vi ser
for os – er, at jo større byen bli-
ver – jo mindre sammenhold.
Man har ”nok i sig selv”, ligesom
det er svært at få folk ind i for-
eningernes bestyrelser og gøre et
frivilligt stykke arbejde.

3. Scenarier – Beskriv
kort 2-3 scenarier om
jeres situation i 2029
•Meget kort – vi eksisterer ikke
mere...!
Vi er blevet meget større og bor-
gerne er gode til at stille op til
foreningsarbejdet.

Harlev Framlev Grundejerforening
Af Lotte Bostrup, bestyrelsesmedlem

Hørslev set fra syd



Parcelforeningen består af par-
cellerne beliggende Rødlundvej
276 til 312 (Lige numre), Aralia-
vej 2 til 12 (Lige numre) og Ara-
liavej 20 til 26 (Lige numre). En-
hver ejer af disse parceller er
pligtig til at være medlem af par-
celforeningen. Ved foreningens
etablering i 1999 blev formålet
formuleret til at være varetagelse
af medlemmernes nuværende og
fremtidige fælles interesser i rela-
tion til området, herunder de en-
kelte parceller samt fællesområ-
det. Kort sagt ville vi skabe og
fastholde området som Harlevs
mest attraktive parcelhuskvarter.
I dag fungerer foreningen mest
af alt som en administrativ en-
hed, som sikrer vedligehold af
fællesarealer i sommerhalvåret
og glatførebekæmpelse i områ-
det om vinteren. Dertil kommer,
at foreningen efterhånden har
opbygget en ganske god opspa-
ring således, at eventuel renove-
ring af fællesveje i området kan
ske uden at belaste de enkelte
medlemmer økonomisk.
Styrken ved foreningen er klart,
at vi hovedsagelig er medlem-
mer, som har boet i området lige
siden foreningens etablering. Da
ejendommene i området primært
er opført i perioden 1996-1998,
og dermed indenfor en relativ
kort periode, er de fleste i sam-
me livsfase. Dermed er der ikke
de store uenigheder omkring
prioriteringer.

Svaghed
Området er ved at udvikle sig til
et ”Sølvbryllupskvarter”. Der er
ikke så mange børn i kvarteret

mere, og fællesarealer udnyttes
ikke i samme omfang som tidli-
gere. Vi oplever desuden et me-
get svagt engagement, hvor det
gennem de seneste ti år faktisk
ikke har været muligt at få med-
lemmerne til at gøre noget i for-
hold til foreningens formålsind-
frielse. Derfor har det været nød-
vendigt at hæve kontingent til
håndtering af de opgaver, hvor
foreningen tidligere stod sam-
men og gjorde det selv.

Muligheder
Der er klart mulighed for, at vi
sammen kunne engagere os me-
re i lokalsamfundet, da vi repræ-
senterer en relativ ressource-
stærk gruppe af indbyggere i
Harlev.

Trusler
Foreningen skal eksistere jf. lo-
kalplanen. Imidlertid er det ”Tor-
denskjolds soldater”, som holder
sammen på foreningen. Formand
og kasserer har således siddet i
foreningens bestyrelse siden om-
kring år 2000. Fraflytning fra om-
rådet vil derfor kunne betyde, at
foreningen falder fra hinanden.
Scenarie. Der skal ske noget
med hensyn til engagementet i
såvel foreningens, men også i lo-
kalområdet, for at foreningen
skal kunne fungere i fremtiden.
Det vil samtidig være en styrke
for lokalområdet, hvis parcel- og
grundejerforeningerne stod sam-
men.

Parcelforeningen Harlev anno 1999
Af John Hahn Pedersen, formand
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Familieudflugt til Ny Skov
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1. Status – Giv en kort
beskrivelse af jeres
forening, institution
virksomhed lige nu
Den selvejende institution Harlev
Idræts- og Kulturcenter har rød-
der i et nyt multihalprojekt, som
vores by Harlev længe har suk-
ket efter. Det har ligget i korte-
ne, at Harlev i kraft af beliggen-
heden i kommunens yderområde
har været underprioriteret ift. ud-
bygning af idrætsfaciliteter.

Som følge af et samarbejde mel-
lem Harlev Fællesråd og Harlev
Idræts Klub, blev der ultimo
2014 etableret en styregruppen
med formål at give projektet
Harlev Idræts- og Kulturcenter
nyt liv – og aldrig før har der
ligget så stort lokalt engagement
bag etableringen af ekstra facili-
teter til lokalområdet, hvilket er
et vigtigt element for forankring
og drift af faciliteterne fremadret-
tet. En visionsaften i foråret 2015
mellem byens Institutioner, for-
eninger og øvrige interessenter
har været springbrættet til et in-
tenst arbejde med udvikling af
projektet.

Opførelsen af Harlev Idræts- og
Kulturcenter har til formål at
skabe et samlingspunkt, der fast-
holder det gode fællesskab og
samhørigheden i Harlev. Et sted,
hvor byens borgere mødes på
tværs af interesser, køn og alder.
Et sted, hvor foreninger og insti-
tutioner kan skabe sundheds-
fremmende idrætsaktiviteter for
alle.

Fællesskab og
samhørighed:
Harlev Idræts- og Kulturhus skal
skabe synergi mellem organise-
rede og uorganiserede aktiviteter
i forenings og institutionslivet.

Et mødested for alle:
Harlev Idræts- og kulturhus skal
være et mødested, hvor der ska-
bes muligheder for at organisere
kulturelle, idrætslige og sociale
fællesskaber på tværs af ud-
gangspunkter, erfaringer og al-
der. Stedet skal sikre, at Harlev
bliver kendt som en by med
plads til samvær på tværs af alle
aldre, interesser og samfundslag.

Foreninger og
institutioner:
Harlev Idræts- og kulturhus skal
være på forkant med fremtidens
aktiviteter, og udviklingen inden-
for forenings- og institutionslivet.

Med andre ord ønsker vi at ska-
be et samlingspunkt for byen. Et
sted, hvor byens borgere mødes
på tværs af interesser, køn og al-
der. Et sted, hvor vi kan skabe
aktiviteter for alle i Harlev – små
børn, store børn, voksne og æl-
dre. Vi ønsker at skabe Harlev
Idræts– & Kulturcenter. Byens
hjerte.

Status på Harlev Idræts- og Kul-
turcenter er primo februar 2017
som følger. Stående dialog med
Aarhus Kommune, Sport & Fritid
og Børn & Unge. Tilkendegivel-
se fra Aarhus Kommune omkring
støtte til projekt (4.0 mio. kr.).
19. februar 2017 ansøger Harlev

Idræts- og Kulturcenter midler
hos Aarhus Kommunes pulje for
tilskud til Idrætsfaciliteter 2017-
2018.
Afdækkede interessentanalyser
med fremtidige brugere, herun-
der de lokale idrætsklubber,
dagtilbud, byens foreninger, pri-
vate aktører og ikke mindst
Næshøjskolen, byens skole.
Fundraising hos naturlige inter-
essenter samt tilsagn om lån fra
blandt anden Lokal Og Anlægs-
fonden og DGI. Lokale arrange-
menter og indsamlinger for pro-
jektet.

Projektforslag, anlægs- og drifts-
budget udarbejdet under hen-
synstagen til fremtidig brugspro-
gnose.

2. Analyse – Analyser jeres
situation ud fra følgende
overskrifter:
•  Styrker – hvad er jeres
stærkeste sider: 
På punktform projektets styrker:

•God projektorganisering.
•Opbakning fra lokalsamfundet.
•Central placering i direkte til-

slutning til Næshøjskolen.  
•Dokumenteret behov og mu-

lighed for at tilbyde attraktive
faciliteter for eksisterende og
nye aktiviteter og målgrupper. 

•  Svagheder – hvad er
jeres svage områder:
På punktform projektets svaghe-
der:

•Finansiering/økonomisk belast-
ning ift. driften.

Harlev Idræts- og Kulturcenter
Af Martin Trærup



•Risiko for afvigelser i forvent-
ninger til etablering af den
selv ejende institution og driften
af HI&K. 

•Risiko for manglende politiske
fokus grundet placering i Kom-
munens yderområde.

•Antallet af byggegrunde og
byudviklingsområder er meget
få, hvilket derfor kun giver mi-
nimal tilflytning til byen.

•  Muligheder – hvilke
muligheder ser I for jer:
På punktform projektets mulig-
heder:

•Udvikle lokalområdet yderlige-
re.

•Øge aktivitetsniveauet for alle.
•Tiltrække borgere til byen som

eksempelvis alternativt ville
bosætte sig i Skanderborg
Kommune (Galten/Skovby)
pga. attraktive fritidstilbud. 

•Tilfredsstille et stigende aktivi-
tetsbehov fra såvel foreninger
som fra Næshøjskolen, samti-
dig med opnåelse af synergief-
fekter mellem drift af Harlev
Idræts- og Kulturcenter og
Næshøjskolen. 

•  Trusler – hvilke
forhindringer/trusler 
ser I for jer:
På punktform projektets trusler:

•Manglende mulighed for fi-
nansiering og kommunal støtte
til etablering/drift af projektet. 

3. Scenarier – Beskriv kort
2 – 3 scenarier om jeres
situation i 2029
(kommuneplanen har et
12 årigt perspektiv)

Første scenarie:
Etableringen af faciliteter knyttet
til Harlev Idræts- og Kulturcenter
bliver en realitet senest i 2019.
Kommunen udstykker grunde,
der understøtter en forsat udbyg-
ning af Harlev/omegn som yder-
område, hvorfor letbanen føres
ud til Harlev. 

Harlev Idræts- og Kulturcenter er
veletableret og det er lykkes at
skabe det centrale samlingssted
for byens unge, aktive og ældre
som byen altid har savnet. 

Andet scenarie:
Projektet kan ikke realiseres
grundet manglende økonomisk
fundament og uforholdsmæssigt
store renteudgifter. Da Harlev
igennem mange år har taget lo-
kalt tilløb til forsøg på udbyg-
ning af faciliteter og det lokale
frivillige engagement aldrig har
været større og mere kompetent
ift. faglighed skrinlægges planer-
ne for en fond og tilhørende ud-
bygning af faciliteter. Harlev som
by forbliver som nuværende og
vil med tiden tabe kampen og
attraktiviteten i forhold til især
nabokommunen (Galten/Skov-
by).

Hvilket scenarie 
ser i helst realiseret? 
Scenarie 1.

Hvad skal der til 
for at I kan nå dertil?
Fortsat vedholdenhed omkring
etablering af projektet fra pro-
jektgruppe og lokalsamfund.
Velvillighed og tilstrækkelig øko-
nomisk støtte fra Kommune til
realisering af planerne omkring
Harlev Idræts- og Kulturcenter.
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Status:
Gl. Harlev er en mindre landsby
bestående af ca. 50 husstande
smukt beliggende sydøst for Har-
lev, 2 km. fra skolen i Harlev –
Næshøjskolen.
Ruten fra Harlev til Gl. Harlev går
via by-veje i Harlev og derefter
via den stærkt trafikerede Stilling-
vej, som adskiller Harlev fra Gl.
Harlev. Via Harlev Kirkevej går
det over åben land ned til lands-
byens kendemærke Harlev Kirke.
Borgerne i landsbyens kendeteg-
nes ved mangfoldighed i alder og
status og ved glæden ved at bo
tæt på naturen og ved sammen-
hold.

Analyse:
Styrker:
Landsbyen er placeret i et histo-
risk spændende område og er na-
turskønt beliggende omgivet af
gammelt kultur- og istidsland-
skab. Tæt på store færdselsårer
og på Aarhus og dog alligevel
præget af fred og ro.
Fællespladsen med motionslege-
plads er et centralt samlingssted,
der medvirker til landsbyens sam-
menhold og fælleskabsfølelse,
f.eks. ved afholdelse af ren by
dag og Skt. Hans.
Kirken giver mulighed for at del-
tage i sociale, kirkelige arrange-
menter og for at skabe netværk.
En af landsbyens traditioner er at
afholde høstfest oftest i Konfir-
mandstuen.
Borgerne både lokalt og fra
oplandet værdsætter at færdes i
området via diverse stier og spor
med mulighed for at benytte Åbo
Skov og golfbanen samt Aarhus-

Silkeborg vandreruten.
Gl. Harlev Borgerforening arbej-
der ihærdigt på at sikre, at de go-
de værdier vil bestå, og på at der
på sigt bliver skabt bedre mulig-
heder for at benytte området via
stisystemer og via trafiksikre ad-
gangsforhold.

Svagheder:
Gl. Harlev har mistet busforbin-
delser og dermed fået dårligere
muligheder for at transportere sig
mellem Gl. Harlev/Harlev og Aar-
hus.
Det er blevet sværere for svage
borgere/ældre at bo i Gl. Harlev.
En bil eller ofte to er en desværre
en nødvendighed. Uddannelses-
søgende har fået forringede mu-
ligheder for transport til uddan-
nelsesinstitutionerne. Der er in-
gen cykelstier, og for alle trafi-
kanter er det blevet tiltagende far-
ligt og vanskeligt at passere Stil-
lingvej pga. øget trafikbelastning
pga. motorvejsaflastning på Stil-
lingvej.

Muligheder:
Større udnyttelse af de skønne
naturområder omkring Gl. Harlev
ved hjælp af udbygning af de ek-
sisterende naturstier til fælles
gavn for både lokale, skole, for-
eninger og øvrige.
Udvikling af landsbyens attrak-
tion: fællespladsen mhp. at sikre
trivsel og fællesskab.
Bevarelse af landsbypræget og
sikring af tilknytningen til Harlev
og Aarhus ved at opnå trafiksik-
ker passage mellem Gl. Harlev og
Harlev samt forbedring af trans-
portmulighederne til Aarhus (evt.

via letbane).

Forhindringer/trusler:
Landsbyen kan blive truet på
mangfoldighed, hvis ikke alle vil
kunne bosætte sig her. Det vil
kunne resultere i problemer med
at sælge sit hus og dermed risiko
for en fastlåst situation med stil-
stand eller manglende vækst i
landsbyen. Affolkning ved fraflyt-
ning kan ske, hvis der kun kan
bo folk med bil, som er selvhjulp-
ne og har en rigtig god økonomi.

Scenarier i 2029:
Negativ:
Affolkning pga. flytning til Har-
lev, Aarhus eller til omegnskom-
muner.
Risiko for kun særligt velstillede
eller ressourcestærke borgere bo-
sat i Gl. Harlev.
Ingen familier med børn eller un-
ge – ingen svage eller ældre bor-
gere.

Positiv:
Velfungerende, attraktiv landsby i
vækst med bred befolkningssam-
mensætning og med god udnyt-
telse af og udbygget tilgængelig-
hed til områdets herlighedsværdi-
er.
God tilknytning til Harlev / Aar-
hus med gode transportmulighe-
der og trafiksikre forhold for alle
trafikanter.

Lokalsamfundsbeskrivelse:
Gl. Harlev
Af Tina Møller Dam, Formand for Gl. Harlev Borgerforening. tinamdam@gmail.com



Status
Harlev Bibliotek er et Kombi-
bibliotek. Kombi betyder at det
både er skolebibliotek for elever
og lærere på Næshøjskolen og
folkebibliotek for byens borgere.
Biblioteket er betjent som folke-
bibliotek mandag kl. 10-16 og
torsdag kl. 14-18. I dagtimerne
benyttes biblioteket oftest af sko-
lens elever og lærere men alle er
velkomne. Borgere der er opret-
tet som låner ved Aarhus Kom-
munebiblioteker lukker sig ind
på biblioteket ml. kl. 7-22 hver
dag i den ubetjente tid.
Folkebiblioteket afholder arran-
gementer i samarbejde med for-
skellige lokale aktører. Vores fa-
ste samarbejdspartner er forenin-
gen Harlev Biblioteks Venner,
som deltager i idéudvikling,
planlægning og afvikling af ar-
rangementer.
Der er et tæt samarbejde med
områdets daginstitutioner om-
kring børneteater, sprogstimule-
ring mv og med sundhedsplejer-
ske og institutioner omkring ba-
bycafé for forældre på barsel.

Analyse
Styrker:
Vores stærke sider er vores at vi
er et Kombi-bibliotek, og det be-
tyder at vi er et levende rum
midt i byen. Her er liv og aktivi-
tet dagen igennem.
Vores styrke er det gode og tæt-
te samarbejde med forskellige
institutioner og frivillige aktører i
lokalområdet og et rigtig godt
kendskab til lokalområdet.
At have placering centralt på
skolen og ved en af hovedind-

gangene giver også en synlig-
hed, der er vigtig.

Svagheder: 
2 dage med betjent tid

Muligheder: 
At eksterne aktører bruger bib-
lioteksrummet til flere aktiviteter
i de ubetjente timer. Styrke
transformation fra bibliotek til
medborgercenter, der netop be-
tyder, at rummet kan bruges af
borgere til de ting de gerne vil
tilbyde og at biblioteket er me-
get mere end bøger. Det er et
sted for fællesskaber, læringsmu-
ligheder, oplevelse, kultur, hjælp
til digital selvbetjening og meget
mere.
Udvikling af korps af frivillige,
som kan bringe bogposer ud til
borgere der ikke selv kan kom-
me på biblioteket, og samtidig
fungere som besøgsvenner. Bib-
lioteket pakker poserne, de fri-
villige afleverer og bringer bog-
poserne. Et samarbejde med fri-
villigkoordinatoren om dette er i
støbeskeen.

Trusler: 
Begrænsede ressourcer; tid og
økonomi.

Senarier 
(Harlev Biblioteks
situation i 2029)
Biblioteket er fortsat beliggende
på skolen og summer af liv og
glade dage dagen lang. Der er
programaktiviteter det meste af
dagen og på storskærmen ved
indgangen kan man se på en
oversigt hvad der sker i dag og

de kommende uger. Personalet
er tilstede et par gange om ugen
suppleret med on demand besøg
i institutioner, på plejehjemmet
og ved byfesten. Der er filmaf-
tener på storskærmen arrangeret
af lokale beboere og hver tors-
dag eftermiddag er der kreativ
workshop hvor alle er velkom-
ne. På en stor tavle kan man
hænge nye ideer op og tilbyde
sig til udstillinger, foredrag, gåtu-
re hvor man ser på den histori-
ske udvikling i Harlev arrangeret
i samarbejde med lokalarkivet.

Harlev Bibliotek
Af Lise Fauslet, Bente Kjærgaard, Susanne Gilling, bibliotekarer 
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Harlev frimærkeklub blev stiftet
13.09.1983 og kan næste år fejre
35 års fødselsdag.
Vi har lokaler på Næshøjskolen,
lokale inde i et skolelokale – lo-
kalet er gratis stillet til rådighed
af Aarhus kommune.
Vi har en velfungerende klub
med ca. 20 medlemmer i alderen
50 – 90 år. Alle medlemmerne
samler eller har samlet frimærker
– de fleste samler, men flere af
medlemmer kommer i klubben
på grund af et hyggeligt miljø,
hvor man hver 14 dag kan få en
god snak og drikke kaffe og ny-
de tilværelsen i gode rammer.
Samlerne har hver aften en auk-
tion – hvor ca. 30 emner kom-
mer til salg – det er frimærker
mest fra Danmark og Norden.
Derefter kommer der gang i byt-
teriet. Mange har medbragt byt-
tebøger – eller der kan også byt-
tes ved hjælp af småhandel. Kaf-
fen og kagerne kommer på bor-
det og snakkeriet kører. Vi er
samlet et par timer. Nogle gange
har vi besøg af frimærkespeciali-
ster fra andre klubber, folk som
kan fortælle om et meget spe -
cielt samlerområde, folk som er
vidende.
Klubben havde i sine velmagts-
dage ca. 40-50 medlemmer
Vi bliver ældre og ældre. Der
kommer vel i gennemsnit 1-2
nye medlemmer om året – Folk i
slutningen af den erhvervsaktive
alder eller nylige efterlønne re/
pen sionister. Der forsvinder lige-
så mange – oftest ved dødsfald.
De nye medlemmer er oftest
folk som har samlet som børn
og unge, men bortlagt samlingen

i voksenalderen hvor familien
har haft større betydning. Når
børnene flytter bort kommer
samlingen måske frem på ny.
Frimærker anvendes snart ikke i
dagligdagen – Post Danmark er
borte og postvæsnet får det svæ-
rere og sværere. Klubben har
dog stor betydning for en række
mennesker.
Jeg tror samleriet vil fortsætte,
men om det bliver udi andet
end frimærker er vanskeligt at si-
ge. Derudover hører klubben hi-
storisk til i Harlev og der skal
den også blive, men flertallet af
medlemmer kommer fra Galten
– Skovby området.

2029 Her mødes stadig en flok
gamle samlere mindre om bytte-
riet af frimærker, men mere som
et hyggeligt fællesskab for især
mænd.

Harlev frimærkeklub
Af Søren Sørensen, formand 61347896  

”Torvet”



Beskrivelse:
Vores grundejerforening består
af 66 adresser i den vestligste
del af Harlev. Foreningen dæk-
ker Guldregnvej, Spiræavej samt
den vestlige side af Lærkesvinget
1 – 5. Vort område er bebygget i
årene fra ca. 1973 til 1979. Vore
veje og kloakinstallationer er pri-
vatejede, og medlemmerne er
ansvarlige for drift og vedlige-
holdelse af både veje og installa-
tioner i vejene.
Vort kontingent er 3000 kr., her-
af går 1900 kr. til vejfonden, som
omfatter drift og vedligeholdelse
af veje og stier, samt henlæggel-
ser til fremtidige investeringer i
forbindelse med vejene/stierne
og kloaksystemet (brønde).
Udover generalforsamling arran-
gerer foreningen fastelavn og
tøndeslagning i februar, vedlige-
holdelsesdag af det grønne om-
råde i foråret samt en festlig
sammenkomst i august.
Foreningen er medlem af fælles-
rådet, men ikke af Harlev Fram-
lev Grundejerforening. Desuden
er foreningen medlem af Parcel-
husejernes Landsforening. 

Analyse:
Vort området er etableret inden-
for en kort årrække efter kom-
munesammenlægningen i 1972. I
forhandlingerne om sammenlæg-
ningen kom Aarhus Kommune
med det bedste bud til de davæ-
rende sogne. Harlev skulle have
både svømmehal og idrætshal og
samtidig skulle skolen udvides
kraftigt. Det var priser for at til-
slutte sig Aarhus Kommune. –
Men samtidig med at skolens ka-

pacitet forøgedes, så skulle der
også bygges flere boliger, så
skolen kunne fyldes op. Det
gjorde man bl.a. ved at udstykke
vort område og Aralievej områ-
det med boliger. Samtidig be-
gyndte kommunen med at plan-
lægge Rødlundvej-området med
lejeboliger.

Styrker:
Vor styrke er medlemmernes ho-
mogenitet og ensartethed. Alle
ønsker et kvarter, hvor der er
god plads, ro og sikkerhed for
små og store. Alle ønsker eget
enkeltstående parcelhus, hvor
man kan gå rundt om huset.
Det er også en styrke, at der er
et stort fremmøde til den årlige
generalforsamling. Det giver god
kommunikation mellem medlem-
merne og bestyrelsen.
Eventuelle problemer og udfor-
dringer løses på forkant.

Svagheder:
Der er forholdsvist langt til ind-
købsmuligheder, så egen befor-
dring er en stor fordel.

Muligheder:
Foreningen fastsætter selv ni-
veauet for vedligeholdelse af
 veje- og kloak installationer.

Trusler:
Som forening ser vi ingen trus-
ler. Men på medlemmernes veg-
ne er der da trusler om yderlige-
re miljøkrav på vand og spilde-
vands området. De igangværen-
de forhandlinger om boligskatter
opfattes også som trusler.

Scenarier:
Vi ser et scenario frem til 2029
uden større ændringer i forenin-
gens opgaver og virkemåde.

Grundejerforeningen Harlev Vest
Af Lars Kamstrup, formand
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1. Status – Giv en kort
beskrivelse af jeres
forening, institution
virksomhed lige nu)
Klubben Midtpunkt er den loka-
le fritids- og ungdomsklub på
Næshøjvej 20.
Fritidsklubben er for børn i 5. og
6. klasse og fra d. 1/8 2017 over-
tager vi også 4. klasserne, der
hidtil har gået i SFO. Klubben
har langt de fleste af skolens ele-
ver som medlemmer og der er
lokalt en enorm opbakning til
klubben og dens aktiviteter.

Ungdomsklubben /
Ungemiljøet  er for unge
fra 7. klasse til 17 år.
Vi deler hus med en anden type
ungdomsklub, der er oprettet
under Folkeoplysningsloven – 
i daglig tale FO-klubben. Vi har
primært et praktisk samarbejde
med FO-klubben, da vores for-
mål, værdier og kulturer er vidt
forskellige.
Vi er en del af Fritids- og Ung-
domsskoleområde VEST i Aarhus
Kommune og laver mange pro-
jekter og arrangementer sammen
med de andre klubber i vores
område. Nogle gange om året
deltager vi også i aktiviteter og
projekter for alle byens større
børn og unge.
Vi arbejder med de unges socia-
le og personlige kompetencer
igennem en tryg og stabil hver-
dag og tilbyder udfordrende og
udviklende aktiviteter, ture og
projekter. Vi har et godt samar-
bejde med Næshøjskolen og
medlemmernes forældre med det
formål at skabe en helhed om-

kring børnene og de unge.

2. Analyse – Analyser
jeres situation ud fra
følgende overskrifter:
Styrker (hvad er jeres
stærkeste sider)
Vi er et attraktivt sted for byens
større børn og unge med mange
muligheder for aktiviteter både
ude og inde.
Vi ligger godt placeret tæt på bå-
de skolen og idrætsforeningen,
som et stort flertal også er med-
lem af.
Vi har et godt ry i lokalområdet
og det er en selvfølge for langt
de fleste at skulle gå i klubben.
Vi tilbyder anderledes og udfor-
drende aktiviteter som fx dyk-
ning, sejlads med Rib-båd, rid-
ning, parkour m.m.
Vi er gode til at se det enkelte
barns kompetencer, udfordringer
og udviklingspotentiale.

Svagheder (Hvad er 
jeres svage områder)
På grund af Skolereformen har
vi nu mindre tid at være sam-
men med klubbens medlemmer
end tidligere og det kan være
svært at nå de pædagogiske mål,
da politikerne prioriterer boglig
læring højere end menneskelig
udvikling.

Muligheder (Hvilke
muligheder ser I for jer)
Et øget og gensidigt forpligtende
samarbejde med skolen kan be-
tyde, at vi i fremtiden er med til
at skabe hele mennesker, der
både bliver fagligt dygtige og
besidder de menneskelige og so-

ciale kompetencer, der skal til
for at kunne klare sig i samfun-
det som demokratiske medbor-
gere. For at kunne lære skal
man trives og have det godt
med sig selv. Vi kan bidrage til,
at færre børn og unge falder
igennem eller ud af uddannel-
sessystemet ved at være tæt på
dem i en større del af deres
hverdag.

Trusler (Hvilke
forhindringer/trusler 
ser I for jer)
Det er politisk bestemt, at alle
klubber skal flytte ind på skoler-
ne i løbet af ca. tre år! FU-områ-
det er stærkt, fleksibelt og hand-
lingsorienteret fordi vi er selv-
stændige og ikke underlagt fx
skolens ledelse. Hvis det er næ-
ste skridt i den politiske dagsor-
den, frygter vi, at fritidspædago-
gikken helt forsvinder og der-
med er der kun et ensidigt bog-
ligt læringsfokus tilbage. Det vil
skabe en stor gruppe af unge,
der vil føle sig som tabere, fordi
de kun bliver bedømt på, hvad
de ikke kan bogligt og ikke
anerkendt for hvad de kan ud
over det faglige.

3. Scenarier – Beskriv
kort 2 – 3 scenarier om
jeres situation i 2029
(kommuneplanen har et
12-årigt perspektiv)
Hvilket scenarie ser I helst reali-
seret?
Hvad skal der til for at I kan nå
dertil?
• Skolereformen rulles tilbage i
en vis udstrækning. Særligt for

Ung i Aarhus
Af Uffe Thorup Petersen, Fritidsleder Harlev Sabro



de elever, der lærer bedst gen-
nem hænder og handling og
som ikke er gearet til at sidde
stille på en skolebænk otte timer
om dagen.
• Samfundet har brug for, at 25
% af en årgang tager en hånd-
værksmæssig uddannelse. Det
skal der mere fokus på og de
praktiske uddannelser skal profi-
leres bedre. De unge skal have
mere viden om de mange mulig-
heder for at vælge uddannelses-
retning.
• Den menneskelige og person-
lige udvikling skal prioriteres li-
ge så højt som det faglige i frem-
tidens folkeskole. Det vil kræve
et brud på traditionelle faggræn-
ser og en fornyet selvforståelse
blandt lærerne. Man kunne starte
med at putte mere pædagogik
og psykologi ind i uddannelsen
til lærer.
• Praktiske værkstedsfag og be-
vægelse skal fylde mere i skole-
skemaerne og der skal være mu-
lighed for at lave fleksible un-
dervisningsforløb for de elever,
der primært er praktisk begave-
de. Alle unge har muligheder for
at se sig selv som en succes –
hvis vi som voksne viser og gi-
ver dem mulighederne!
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Status:
Harlev Biblioteks Venner (HBV)
blev etableret i 2006 og har med
stor interesse og engagement
været med i den proces, der re-
sulterede i bygning af et nyt bib-
liotek, som nu rummer et fælles-
skab mellem Folkebibliotek og
skolebibliotek.
Foreningen har 101 medlemmer.
Lokalerne danner gode rammer
for et særdeles aktivt liv for
børn, unge og øvrige borgere i
Harlev området.
Ud over at være et sted, hvor
Harlevs borgere kan låne bøger
og andet materiale til underhold-
ning og læring, bruges bibliote-
ket til afholdelse af forskellige
kulturelle arrangementer i form
af foredrag, litteraturkredse, de-
batmøder, kunstudstillinger og
sang og musik.

Analyse
Stærke sider:
Biblioteket er åbent for borgere i
såvel den betjente som den ube-
tjente tid.
Harlev Biblioteks Venner tager
sig af praktiske ting i forbindelse
med arrangementer.
Harlev Biblioteks Venner er en
god sparringspartner i forhold til
biblioteksforvaltningen centralt
og i forhold til det politiske ni-
veau.
Der er altid en god atmosfære
på biblioteket i såvel den tid
hvor skolens personale beman-
der biblioteket og i den tid hvor
folkebibliotekets personale er til
stede.

Svage sider:
Det er ikke lykkedes at fastholde
tilstrækkelig bemanding til den
betjent åbningstid.

Trusler:
Harlev Bibliotek er som øvrige
lokalbiblioteker i yderområder i
risikozonen når der tales om be-
sparelser på biblioteksområdet.
Hvis den betjente åbningstid ind-
skrænkes yderligere, vil det kun-
ne gå ud over det gode samar-
bejde, der er mellem bibliotekets
personale og Harlev Biblioteks
Venner.

Muligheder:
Harlev Bibliotek kan yderligere
udvikles til at være Harlevs kul-
turelle mødested.
Samarbejdet med øvrige forenin-
ger og institutioner klan udvikles
endnu mere.
Et større budget til at afholde ar-
rangementer, der er for bekoste-
lige et bibliotek af vores størrel-
se ville være ønskeligt – det er
svært at invitere f.eks. forfattere
inden for den nuværende øko-
nomiske ramme.

Scenarier:
Den manglende udbygning i
Harlev vil betyde, at befolk-
ningstallet i bedste fald stagnerer
i Harlev området. Der kan end-
og frygtes en tilbagegang.
Det vil betyde et svare grundlag
for bibliotekets virksomhed både
i forhold til dets primære funk-
tion og til de kulturelle arrange-
menter.

Det ville være ønskeligt, at Kom-
muneplan 2017 blev fastsat at
der skulle ske en vis udbygning
i Harlevområdet, således at insti-
tutioner og foreninger kunne
fastholde et højt aktivitetsniveau,
og lokalsamfundet fortsat kunne
bestå af en varieret beboersam-
mensætning.
Det vil også for biblioteksområ-
det betyde, at en fornuftig betje-
ning kan finde sted.

Konklusion:
Harlev Biblioteks Venner håber,
at biblioteket fortsat kan være et
godt sted at komme, og at vi
kan blive betjent professionelt,
forhåbentlig endnu bedre end
nu, når scenarie 2, bliver realise-
ret.

Harlev Biblioteks Venner
Af Arne Nielsen, formand



Status:
Harlev Jagtforening er stiftet den
23. maj 1933, og er i dag en lo-
kalafdeling under Danmarks Jæ-
gerforbund – kreds 3.
Foreningen tæller over 300 med-
lemmer og dyrker alle former for
jagtlige aktiviteter. Vi råder over
en skydebane med fuldt moder-
ne jagtbane og et dejligt klub-
hus.
Foreningen dyrker en række ak-
tiviteter med relation til det at
være jæger, herunder flugt- og
konkurrenceskydning, jagthun-
detræning fra hvalp til jagthund
og jagthornsblæsning og sidst
men ikke mindst, har vi adgang
til jagtrevir i Tåstrup mose og
Lillering Skov.
Alle jægere der er medlem af
Danmarks Jægerforbund er vel-
kommen på skydebanen i sæso-
nen, hvor der er skydning hver
torsdag aften et par timer.
På Harlev Jagtforenings hjemme-
side: www.harlev-jagtforening.dk
kan man orientere sig om de
forskellige aktiviteter

Analyse:
Stærke sider
Harlev Jagtforening har en stor
og trofast medlemsskare, som
nyder godt af de tilbud forenin-
gen byder på.
Skydebaneanlægget, som nu er
etableret med støjvægge og mo-
derne faciliteter er en fantastisk
mulighed for at vedligeholde
skydefærdigheder for de der går
på jagt og giver også muligheder
for nye jægere der skal op til
jagtprøven samt for de der efter-
følgende skal træne til den ende-

lige skydeprøve.
Medlemmer, der ønsker at have
veldresserede hunde kan få træ-
ning med højt kvalificerede in-
struktører.
De nærliggende jagtrevirer giver
gode muligheder for at drive jagt
under sikre forhold med kyndige
jagtledere. Ikke mindst unge jæ-
gere nyder godt af disse mulig-
heder.
Jagthornsblæserne sørger også
for at der blæses jagtsignaler i
forbindelse med fællesjagterne,
hvilket giver en festlig start og
slutning på disse dage.
Harlev jagtforenings medlemmer
er med til at holde stier og om-
råder farbare i Tåstrup mose og
Lillering skov, så det er attraktivt
både for medlemmer og andre
borgere at færdes i det nu frede
område.

Svage sider
I forbindelse med fredningen af
Tåstrup mose og Lillering skov
må vildtet ikke længere fodres,
det har betydet en mærkbar til-
bage gang af især fuglevildt i
området.
Jagtforeningen har kun meget
begrænset skydetid på skydeba-
nen og fredningen af området
har vanskeliggjort mulighederne
for øget skydetid.
Vandstanden i Tåstrup mose er i
vinterperioden så høj at det kan
være meget besværligt at færdes
på de anlagte stier, hvilket også
er til gene for andre borgere end
jagtforeningens medlemmer.
Skydebanens beliggenhed kan
for nogle borgere betyde, at man
trods støjskærme kan høre, når

der er aktivitet på skydebanen.
Miljømyndighederne har dog
fastsat klare restriktioner, som
har til formål at minimere gener-
ne. Der har heldigvis ikke været
klager.

Trusler
På grund af fredningsbestemmel-
serne kan vildtplejen ikke ud-
øves i det omfang, jagtforenin-
gen gerne vil.
Vildtbestandens omfang kan be-
tyde mindre interesse for selve
jagten i Mose og skov.

Muligheder
Fredningen af mose og skov vil
kunne animere lodsejerne til i
højere grad at beplante skov og
moseområdet med træer og bu-
ske, der bærer bær og frugter,
samt til at anlægge nogle foder-
marker, der i højere grad kan til-
trække og fastholde fugle og dyr
i området til glæde for alle par-
ter.
Det ville være ønskeligt om Aar-
hus Kommune gav tilladelse til
at anlægge flere skydebaner i
Aarhusområdet, hvilket kunne
øge muligheden for at jægere og
kommende jægere kan vedlige-
holde skydefærdighederne.

Scenarie frem til 2029
Harlev Jagtforening består af
medlemmer i forskellige alders-
grupper, med interesse for såvel
jagtlige aktiviteter (hundetræ-
ning, jagthornsblæsning, vedlige-
hold og udbygning af skydefær-
digheder), som for egentlig jagt i
et område bestående af mose og
skov.

Harlev Jagtforening
Af Thomas Brauer og Arne Nielsen
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Området har udviklet sig til et
biologisk vidtfavnende område,
med plads til både fugle, dyr, in-
sekter, planter og mennesker,
som et særdeles rekreativt områ-
de, hvor såvel borgere i almin-
delighed og jægere kan færdes i
forståelse for hinandens interes-
ser, og hvor alle parter tager
hensyn til hinanden.
Endvidere er det ønskeligt at
miljømyndigheder viser forståel-
se for alle parters mulighed for
at benytte disse herlige områder.
Det er vigtigt at myndighederne
sikrer en fornuftig vedligeholdel-
se og tilskynder lodsejere, og
brugere til at være med til at be-
skytte de fredede områder uden,
at det går ud over aktivitetsmu-
lighederne.

Ældgammel bro over Tåstrup Å



Status:
Ligesom de øvrige lokalarkiver i
Aarhus Kommune hører arkivet i
Harlev under Kultur- og Borger-
service, biblioteksforvaltningen.
Lokalarkivet ligger i lokaler nabo
til Harlev Bibliotek på Næshøj-
skolen.
Arkivets formål og opgave er at
opbevare lokalt materiale af hi-
storisk interesse, såvel offentligt
som privat. Vi opbevarer lokale
kirkebøger fra 1694 til 1892 og
folketællinger fra den første i
1787 til 1890, samt en del ældre
skoleprotokoller og vurderings-
bøger.
Desuden findes arkivalier fra for-
skellige institutioner og virksom-
heder, for eksempel, om gårde-
nes og andre ejendommes hi-
storie i området, en omfattende
billedsamling fra skoler, ejen-
domme med mere, scrapbøger
med udklip fra aviser og blade,
herunder mange annoncer fra
nyere tid om hussalg og af lokal
litteratur fra Sognebladet, Para-
plyen mm.

Arkivets fremtid:
Arkivets virksomhed er i høj
grad afhængig af, at områdets
beboere viser interesse for arki-
vet ved at aflevere ejendele, som
man ikke længere selv ønsker at
opbevare, men som kan være af
stor værdi for arkivet og dets
brugere, som jo kommer fra for-
skellige egne af landet, og som
gerne vil have kendskab til det
område man har bosat sig i.
Lokalarkivet modtager, som an-
dre arkiver i kommunen et min-
dre beløb til dækning af de mest

nødvendige udgifter, men arki-
vet fungerer i øvrigt ved frivillig,
ulønnet arbejdskraft.
Så håbet og ønsket er, at der
fortsat kan findes folk, der er vil-
lige til at yde en indsats på dette
område ellers kan det give pro-
blemer fremover.

Harlev – Framlev lokalhistoriske arkiv
Af Anders Vestergaard

20 PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – SÆRNUMMER – Marts 2017

Ny Skov – sø med svaner
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Status:
Naturen i Harlev/Framlev områ-
det er meget varieret og består
af åer, søer og englandskaber,
fredede områder og skove (pri-
vate og offentlige) samt store
landbrugsarealer.

Det unikke, kulturhistoriske land -
skab, der kan opleves, strækker
sig rundt om Harlev/Framlev og
giver rig mulighed for at se og
opleve storslåede naturscenarier,
der vidner om fortids levn og
minder samt nutidens ønske om
naturbeskyttelse, om at opleve
naturen på nært hold og om at
dyrke afgrøder på jorden.

Ved Tåstrup Sø er der et rigt
fugle- og dyreliv med et fugle-
tårn etableret i 2013, hvor man
kan observere bl.a. nattergale.
Der er jagt- og fiskerimuligheder
samt skydeforening.
Lillering Skov benyttes af mange
motionister dagligt.
En naturbeskyttelseshandleplan
(Natura 2000-område) er i gang
på et areal på 135 ha strækken-
de sig over Lillering Skov og Tå-
strup Mose i den nordlige del og
Tåstrup Sø og Stjær Stenskov i
den sydlige del.

Aarhus å slynger sig smukt igen-
nem Ådalen, og der er en rig-
dom af gamle vandmøller.
Sporet ved Harlevholm, gamle
kirkestier og motionistruter langs
vejene gennem landsbyerne Lil-
lering, Hørslev, Labing, Framlev,
Gl. Harlev og Tåstrup benyttes
flittigt.

Ved den vestligste ende af Årslev
Engsø føres man via vandreruten
(E1) Aarhus – Silkeborg under
motorvejen og hen mod Åbo
Skov, som er en stor skov på 80
hektar, indviet i 2014. Skoven
byder på mange rekreative mu-
ligheder, bl.a. shelterplads med
middelaldertema, og samtidig
passes der på vores grundvand.
På rutens højeste punkt er der
udsigt til fire kirker.
Tara Mølleå slynger sig igennem
et istidslandskab med mulighed
for at se den sjældne isfugl eller
en golfspiller på Aarhus Aadals
golfbane.

Analyse:
Styrker:
Området er til stor glæde for
mange borgere og er naturskønt
beliggende i et historisk kultur-
og istidslandskab. Det er centralt
placeret i forhold til vejnettet,
tæt på Aarhus og dog alligevel
fredeligt og idyllisk at udforske.
Borgerne både lokalt og fra
oplandet værdsætter at færdes i
området via diverse stier og spor
med mulighed for at benytte
ovennævnte rekreative naturom-
råder til alsidige formål.
Stort lokalt engagement med år-
ligt cykelløb, løbeklub og stor
interesse for at højne natur og
miljøhensyn i området.

Svagheder:
Der mangler sammenhængende
stisystemer, som vil kunne koble
de eksisterende stier og spor
sammen.
Adgangen til Åbo Skov fra Har-
lev og omegn er ikke trafiksik-

ker som svag trafikant. Dermed
bliver skoven mindre benyttet af
de lokale, hvis ikke man skal
ankomme dertil i bil. Trafikafled-
ningen fra motorvejen til Stilling-
vej gør, at det er blevet endnu
vanskeligere og farligere at kryd-
se Stillingvej med ekstra støj til
gene.
Vandreruten Aarhus-Silkeborg
forløber på Harlev Møllevej/Tar-
skovvej, som er en meget befær-
det vej med hurtigt kørende tra-
fik.
I Hørslev er det samme proble-
matik, som også her vanskelig-
gør, at man kan færdes frit i na-
turen.
Lillering Skov er lidt overbela-
stet, idet trykket på stierne er
stort.

Muligheder:
Større udnyttelse af de skønne
naturområder i distriktet ved
hjælp af udbygning af de eksi-
sterende naturstier til fælles gavn
for både lokale, skole, forenin-
ger og øvrige.

At tage de lokale ildsjæles lokal-
kendskab med på råd ved frem-
tidige beslutninger ang. natur og
miljøplaner.
At tage Harlev Fællesråds udvalg
med på råd ved beslutninger for
området.
At sikre optimal bevarelse og
udnyttelse af området ved at
lægge planer på tværs af udval-
gene indenfor Aarhus Kommu-
ne.

Forhindringer/trusler:
•Forurening af grundvandet og

Lokalsamfundsbeskrivelse: 
Natur- og Miljøudvalget, Harlev Fællesråd
Af Tina Møller Dam, udvalgsmedlem, tinamdam@gmail.com



vandløb
•Placering af kæmpevindmøller
i området
•Placering af højspændingsled-
ninger
•Skæmmende byggeri
•Mislighold af naturpleje
•Mangelfuld borgerinddragel-
se/borgerhøring
•Øget trafik på vejene generelt
+ på Stillingvej
•Forværring af trafiksikkerhed

Scenarier i 2029:
Negativ:
•Ingen løsning på trafikbelast-
ningen på Stillingvej
•Flere trafikulykker med døds-
fald
•Dårligere natur og miljø status
i distriktet generelt
•Færre, der benytter sig af natu-
ren.
•Uheldige løsninger med fatale
konsekvenser for naturen og
miljøet i området

Positiv:
•Sammenhængende stisystemer
•Trafiksikker passage over Stil-
lingvej
•Bedrede muligheder for at fær-
des sikkert på vejene på vandre-
ruten og langs de øvrige veje
•God balance mellem hensyn til
og udnyttelse af naturen
•Lillering Skov fungerer styrket
og med øget mulighed for aktivt
friluftsliv.
•Optimal miljø- og grundvand-
skvalitet
•Åbo Skov bliver et yndet ud-
flugtsmål for både lokale og øv-
rige borgere i kommunen.
•Natura 2000 planen lykkes og

bliver en gevinst for både dyr og
mennesker.
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Ny skov med shelters
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Status:
Rødlundparken er opført af Bra-
brand Boligforening, beliggende
på Rødlundvej og Næshøjvej og
har været en del af lokalsamfun-
det siden december 1989. Afde-
lingen er i årenes løb blevet ud-
videt med flere etaper, så vi er
gået fra 119 boliger til i dag 233
boliger. Afdelingen har 24 ung-
domsboliger, 10 boliger til æl-
dre/handicappede, 25 boliger til
mennesker, der er fyldt 55 år og
174 familieboliger fra 1 til 4 rum.

Analyse:
Styrker
Rødlundparkens tilstedeværelse
har i alle årene givet mange
mennesker mulighed for at æn-
dre boligform i livets løb og alli-
gevel forblive i det lokalområde,
de er knyttet til, ofte gennem
mange år. Dette gælder såvel for
unge, der gerne vil flytte ”lidt
hjemmefra”, familier, hvor foræl-
drene må gå fra hinanden, som
for ældre, der får behov for at
blive aflastet for de mange prak-
tiske opgaver, der er ved at have
eget hus eller ejendom på lan-
det.

Rødlundparken har i alle årene
formået at have en særdeles
sund økonomi, så området og
boligernes standard fortsat er
tidssvarende og tiltrækkende for
mange mennesker.

Svagheder
Harlev er beliggende 15 km fra
centrum af Aarhus og er dermed
for mange mennesker beliggen-
de alt for langt væk fra storbyen

Aarhus. Til gengæld er Harlev
meget attraktiv for mennesker,
som i forvejen har tilknytning til
området i form af opvækst, sko-
le, familie og/eller arbejde.

Rødlundparken lider i denne
sammenhæng under, at Aarhus
Kommune ikke har forståelse for
det særlige behov, der er for en
boligtildeling, der tilgodeser
mennesker, der har disse tilknyt-
ninger til lokalområdet og der-
med vil være med til at styrke
området for alle.

Muligheder
Rødlundparken tror på, at vi og-
så fremover har mulighed for at
give et bidrag til den mangfol-
dighed, der karakteriserer et vel-
fungerende lokalsamfund; dette
primært ved at være åben over-
for de udviklinger, vi har håb og
forventning om vil komme til at
præge Harlev i de kommende
år.

Rødlundparkens muligheder er
desuden begrundet i, at afdelin-
gen i alle årene har bestræbt sig
på ikke at lukke sig om sig selv,
men tværtimod at være medspil-
ler i de aktiviteter og udviklin-
ger, der sker i området.

Forhindringer/Trusler
En trussel for Rødlundparken er
den manglende forståelse fra
Aarhus Kommunes side for de
behov, afdelingen har for en
særlig boligtildeling; en forsøgs-
ordning, der i årene 2001 – 2014
medførte, at afdelingen i alle
årene havde en særdeles stabil

beboersammensætning – uden
udlejningsproblemer.

Scenarier 2029
1. at vi fortsat vil være en attrak-

tiv boligform for unge og æl-
dre – ved hjælp af god øko-
nomi, professionel drift og
fred & ro.

2. at vi udvikler os til at være en
social belastning for Harlev –
hvis ikke Aarhus Kommune
vil se på de særlige forhold
der er for et ’udkantsområde.

3. at vi vil være nabo til flere go-
de almene boliger i lokalom-
rådet – hvis Brabrand Bolig-
forening får kvote til at bygge
som ønsket af lokalområdet.

Punkt 1 og 3 kan jo fint gå
hånd-i-hånd, så det er naturligvis
hvad vi ønsker realiseret!

Lokalsamfundsbeskrivelse: 
Rødlundparken
Aase Asmus Christensen, Afdelingsformand, aase-harlev@stofanet.dk. Tlf.: 86 94 11 80 / 51 24 45 50



Generelt:
Harlev er beriget af skønne og
aktive børn og unge mennesker,
der bringer liv, aktivitet og glæ-
de til byen. Byen har et yderst
velfungerende foreningsliv, der
er kendetegnet ved et særdeles
stort antal frivillige voksne, der
gør en fortrinlig indsats for at
sikre, at der er et bredt udvalg af
aktivitets- og fritidsmuligheder
for børn og unge i byen.

Harlev har i en periode været
udfordret på ungeområdet, hvor
forskellige grupperinger af unge
har skabt utryghed blandt særligt
andre børn og unge, og til dels
også hos byens øvrige generatio-
ner, med uhensigtsmæssig ad-
færd i form af bl.a. hærværk,
hashmisbrug, knallert- og bil
ræs, unge der samles i større
flokke uden heynstagen til nabo-
er og andre brugere af områder
mv. En del af årsagen til disse
problemer, skal findes i socio-
økonomiske forhold, da Harlev i
større omfang end tidligere hu-
ser udfordrede børn og unge, jf.
nærmere herom nedenfor.

I de seneste par år har der været
et tæt samarbejde mellem bor-
gerne, foreningerne, skolen, dag-
institutionerne, FU og FO mv.,
og der er blevet arbejdet i hær-
digt for at komme problemerne
til livs. I 2016 etableredes såle-
des en Natteravn-forening i Har-
lev, som på trods af byens stør-
relse, nu har 49 registrerede akti-
ve medlemmer. I sommeren
2016 arbejdede Natteravnene tæt
sammen med Sommerbussen,

som er et andet initiativ på bør-
ne- og ungeområdet. Seneste
skud på denne stamme er etab-
leringen af et Ungeråd i samar-
bejde mellem FU, FO, Fællesrå-
det og Natteravnene, som skal
sikre at de unge har en ”stem-
me” i byen, men som også ger-
ne skulle have en positiv effekt
på de unges adfærd generelt.

Det vurderes, at Harlev på sigt
vil vedblive med at være udfor-
dret på ungeområdet, hvis ikke
kommunen snarest begynder at
interessere sig for-, og investere i
byens udvikling. Her tænkes
særligt på den nuværende mang-
lende tiltrækningskraft af res-
sourcestærke forældre grundet
udbredt mangle på bygge- og
udstykningsgrunde, beskæring af
offentlig transport, og manglen-
de letbane/togforbindelse inden-
for en rimelig overskuelig frem-
tid.

Den manglende byudvikling gør
området mindre attraktivt at bo-
sætte sig i, selvom beliggenhe-
den i forhold til vej-netværket er
nærmest optimal, sammenholdt
med at nabobyerne Skovby og
Galten i Skanderborg kommune
udvikler sig konstant med nyud-
stykninger, byggegrunde mv.,
hvorfor ressourcestærke familier,
der påtænker at bosætte sig i
området, vælger Harlev fra til
fordel for netop disse byer.

Denne udvikling vil uundgåeligt
få en negativ indflydelse på den
socioøkonomiske sammensæt-
ning af befolkningen i Harlev og

omegn, hvilket kan være udfor-
drende for en sund og progres-
siv udvikling for området.

Scenarier:
Scenarie 1: Den nuværende ud-
vikling vil på sigt få en negativ
konsekvens på børne- og unge-
området grundet ovenstående ar-
gumenter.

Scenarie 2: Hvis udviklingen går
i en mere negativ retning, vil det
få meget store og negative kon-
sekvenser for området. Harlev vil
blive et ”udkantsområde” til Aar-
hus, med alt hvad det indebæ-
rer.

Scenarie 3: At der sker en positiv
byudvikling, hvilket kræver
kommunens engageren i byen –
byudvikling på den anden side
af Stillingvej mod Skibby, herun-
der ikke mindst med væsentligt
flere byggegrunde og bedre of-
fentlige transportmuligheder,
gerne flere butikker, mere er-
hverv, evt. gymnasium, sikre
skoleveje/øget trafiksikkerhed
omkring Stillingvej, f.eks. med
rundkørsler på Stillingvej, plus
sikker overgang i form af f.eks.
tunnel under Stillingvej, vil få en
yderst positiv indflydelse på bør-
ne- og ungeområdet. Det vil sik-
re en positiv udvikling på både
dagtilbud- og skoleområdet, som
vil få flere børn, hvilket er til-
trængt, og det vil have en både
forbyggende og sundhedsfrem-
mende effekt på hele området.

Lokalsamfundsbeskrivelse: 
Børne- og Unge udvalget, Harlev Fællesråd
Af Jacob Langvad Nielsen, formand
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