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         11. april 2017 
  
 
 
 
 
Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2017 
 
Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt på Lokalcenter Næshøj. Fremmødet var 
tilfredsstillende med 28 stemmeberettigede deltagere fra 16 foreninger.  
  
Valg af dirigent 
  
Til dirigent valgtes Lars Mølgaard, Skoleleder Næshøjskolen 
 
  
Forretningsudvalgets beretning (Arne Nielsen) 
 
Indledning 
Harlev Fællesråd er en paraplyorganisation, som varetager interesser for 47 medlemmer. 
Medlemmerne er foreninger, institutioner og virksomheder i Harlev. 
Der er således ingen personlige medlemmer i organisationen. 
Fællesrådet har en hjemmeside:   www.harlevfr.dk 
Her kan man finde organisationens vedtægter, alle referater fra forretningsudvalgsmøder, 
høringssvar og andre relevante dokumenter der vedrører Fællesrådets arbejde. 
Formål 
Af formålet med Fællesrådet fremgår det blandt andet, at Fællesrådet skal fremme opfyldelsen af 
lokale behov og ønsker inden for By- og oplandsudviklingen, samt inden for fritids, trivsels- og 
miljøområderne og Fællesrådet skal informere medlemmer og beboere i området om Fællesrådets 
anliggender. 
Udvalg 
For et leve op til formålet har Fællesrådet valgt et forretningsudvalg bestående af 8 medlemmer og 
to suppleanter til at varetage forskellige opgaver, vi bliver pålagt af repræsentantskabet og vore 
medlemmer, eller opgaver, som de kommunale myndigheder beder os om at forholde os til i form 
af høringer og mødedeltagelse. 
For at håndtere de forskellige områder har forretningsudvalget nedsat en række udvalg, som følger 
deres område tæt og udarbejder forslag til handlinger eller henvendelser til de relevante 
kommunale myndigheder, >Det vil også være udvalgsmedlemmerne, der deltager i de møder der 
indkaldes til far forskellige magistratsafdelinger inden for det område de dækker. 
I 2016 har der været nedsat følgende udvalg: 
 
Børn og Unge: Jacob Langvad Nielsen (fmd), Heinrich Kristiansen, Merethe Raundahl.Trafik, Veje 
og    
Byplanlægning: Ejgil Rahbek (fmd.), Tina Møller Dam, Anton Nielsen 
Natur og Miljø: Christian A. Jensen (fmd), Tina Møller Dam, Arne Nielsen 
Seniorer og ældre: Lotte Baastrup (fmd.), Bente Nordli, Anton Nielsen 
Info og Blad: Ejgil Rahbek (fmd.), Arne Nielsen, Aksel Buchard, Lise Fauslet 
Hvert af udvalgene vil aflægge beretning om deres virksomhed i årets løb. 
Mødevirksomhed 
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Forretningsudvalget holder fast møde hver anden måned, mens udvalgene holder møde efter 
behov. 
Derudover har repræsentanter fra forretningsudvalget (udvalgene) deltaget i forskellige møder i 
årets løb indkaldt af forvaltningerne i Aarhus Kommune. 
Herunder et årligt seminar for alle Fællesråd i Kommunen. Jeg vil i den forbindelse nævne det 
seneste seminar, som ganske vist er afholdt i 2017, den 2. marts. Mødet handlede meget om 
Fællesrådenes rolle, idet der i forlængelse af det såkaldte medborgerskabsudvalgs side, som 
deres indstilling inden de blev nedlagt igen lagde vægt på at Fællesrådenes rolle skulle 
gentænkes, det er jo det store mantra i 2017 kulturhovedstadsåret, så hvorfor ikke også 
Fællesrådene. 
Den arbejdsgruppe som fællesrådene har nedsat har sammen med det sekretariat, vi har stillet til 
rådighed under teknik og Miljø forvaltningen, gennemgået den eksisterende samarbejdsaftale 
mellem Kommunen og Fællesrådene, og foretaget en vis revision. Udkastet var under debat i et 
gruppearbejde på seminaret, og en del af kommentarerne til udkastet går på, at det er for ukonkret 
og uforpligtende.  
Jeg vil citere et par afsnit fra det generelle afsnit i aftaleudkastet: 
 
”Fællesrådene inddrages så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet” 
”Fællesråd og Aarhus Kommune kan i samarbejde udarbejde oplæg til planer for udvikling i 
lokalområderne. Og Aarhus Kommune inddrager lokalområderne så tidligt som muligt i forbindelse 
med større byudviklingsprojekter for at sikre en bredere involvering af borgerne, ” 
Ud over et generelt afsnit om samarbejdet vil der blive et afsnit om samarbejdet med hvert enkelt 
af Kommunens magistratsafdelinger. 
På seminaret kom det til udtryk i gruppedrøftelserne, at der stod mange gode ord i forskellige 
dokumenter om samarbejde og borgerinddragelse, men at mange oplevede, at der ikke blev lyttet 
tilstrækkeligt til brugersynspunkter, herunder Fællesrådene i konkrete sager. 
Der vil blive arbejdet videre med aftalen på grundlag af de kommentarer, der er afleveret til 
arbejdsgruppen fra seminaret. 
Jeg har medtaget nogle eksemplarer af udkast til det generelle afsnit, som man kan tage med 
herfra, hvis man er interesseret, og har man lyst til at kommentere udkastet, er man meget 
velkommen til at sende mig en mail. 
På seminaret blev vi også præsenteret for det nye system med sortering af husholdningsaffald, 
som vil blive indført i 2017 og som indebærer, at alle husstande får nye affaldsbeholdere, så der 
kan sorteres i papir og pap, glas og øvrigt affald.  
Endvidere fik vi en orientering om Borgermæglerfunktionen, som har fungeret i nogle år i Aarhus 
Kommune, men som var ubekendt for mange. 
Borgermægleren er en ekstern funktion, der er uafhængig af kommunen og som alle borgere kan 
rette henvendelse til, hvis man f. eks. Ikke kan få kontakt med en sagsbehandler, ikke forstår at en 
afgørelse man har fået er faldet således ud, eller på andre måder føler sig kørt over af 
myndighederne. 
 
Borgermægleren kan ikke afgøre nogle sager, men skal søge at skabe dialog mellem borgeren og 
relevante afdelinger eller medarbejdere, som kan tage sig af sagen. 
Kort sagt genskabe muligheden for genopretning af en mistet kontakt og styrke dialogen. 
Find Borgermægleren på www.aarhus.dk/borgermægleren 
Vigtige sager i 2016 
Jeg vil nævne nogle af de større sager vi har haft med at gøre i 2016, men som vil blive mere 
detaljeret omtalt i udvalgenes beretninger; 

• Lokalsamfundsbekrivelser. Vi havde i første omgang besluttet ikke at reagere på 
opfordringen hertil, da vi fik indtryk af at det kun var en papirtiger i forhold til 
kommunalplanen, og som ikke rigtig ville blive læst, senere fik vi så oplysning om at der 
ville blive udarbejdet et særskilt hæfte med lokalsamfundsbeskrivelser, som skulle følge 
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Kommunalplanen og bestemte os så for at inddrage de af vore medlemmer, der havde 
mulighed for og lyst til at give deres bidrag til an beskrivelse. Vi fik bidrag fra ca. 35% af 
vore medlemmer, hvilket må siges at være pænt idet fristen, vi gav jer ikke var særlig lang 
og indbefattede vinterferien. 
Tusind tak for indsatsen. Der er nu udarbejdet en særudgave af Paraplyen med alle 
indlæggene. Vi håber på en eller anden måde af få ressourcer til at udgive den, men indtil 
da kan I se det færdige produkt, som blev indsendt til Kommunen på vores hjemmeside. 
Vi har den 15. marts modtaget kvittering for modtagelsen. 18 Fællesråd ud af 29 har 
indsendt bidrag. Den 5. april vil der blive byrådsbehandling af indstilling om offentlig 
fremlæggelse af forslag til Kommuneplan 2017. Fra fredag den 24. marts bliver indstillingen 
med bilag tilgængelig på Kommunens hjemmeside. Lokalplanbeskrivelserne vedlægges 
som bilag 9. 
 

• Natteravne. Børn og Unge udvalget har fået etableret Natteravne i Harlev. Gruppen 
fungerer som en selvstændig organisation med støtte fra Fællesrådet. Jacob Langvad 
Nielsen vil orientere nærmere om funktionen under sin beretning. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke de frivillige, der gør en indsats ved at patruljere i Harlev på forskellige 
tidspunkter. 
I forlængelse heraf er man godt i gang med at etablere et ”Ungeråd” i samarbejde med klub 
og skole, også nærmere herom under Beretningen fra Børn og Unge. 
 

• Harlevdagen. I 2016 blev Harlevdagen afviklet lørdag den 20. august kl. 11.00 – 15.00 
med efterfølgende arrangementer ved ”Harlev Idræts-og kulturcenter”. Mange foreninger 
benyttede lejligheden til at præsentere sig. Som noget nyt havde Harlev Idræts- og Kultur- 
Center arrangeret bagagerumsmarked på grusbanen. Trods det ikke alt for venlige vejr, der 
også bød på kraftige regnbyger kom der mange Harlev borgere på pladsen i løbet af dagen 
og arrangementet med aftensmad på grill var der fin tilslutning til. Aftenen sluttede med et 
festligt fyrværkeri. 
I 2017 er det besluttet at Harlevdagen erstattes af HARLEV FESTEN den 23. september kl. 
18.00, som HIK sammen med ”Harlev Idræts- og Kulturcenter” står for. 
Billet salget til dette arrangement er i fuld gang. 
 

• Cykelsti Tåstrup – Harlev. Efter rigtig mange års venten er der nu endelig etableret 
cykelsti fra Tåstrup til Harlev. Christian vil komme nærmere ind på det i beretningen fra 
Natur og Miljø udvalget. 

Borgermøde 
Fællesrådet havde planlagt et borgermøde med deltagelse af byrådsmedlemmer fra de 
repræsenterede partier. Desværre havde vi kort før arrangementet skulle annonceres ikke fået 
tilsagn fra alle de politikere vi havde inviteret. Vi valgte derfor at aflyse og forsøge igen i det nye år. 
Borgermødet er nu fastlagt til torsdag den 27. april i sognehuset i Framlev kl. 19.00. Der er tilsagn 
fra tilstrækkeligt antal deltagere fra byrådets partier, så arrangementet bliver gennemført. Sæt 
endelig x i kalenderen denne aften. 
 
Afslutning. 
Jeg vil slutte med at rette en tak til alle vore medlemmer og samarbejdspartnere. Jeg håber vi i 
rimelig grad har levet op til jeres forventninger og håber på jeres fortsatte medvirken til at arbejde 
for at gøre Harlev til et godt sted at bo. 
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Og så vil jeg også takke i forretningsudvalgets medlemmer og suppleanter for jeres frivillige indsats 
for at få så mange ting til at lykkes som muligt. Tak for gode og til tider heftige diskussioner i 
møderne. 
Jeg håber på et fortsat godt samarbejde. Vi har stadigvæk noget at kæmpe for i Harlev. 
En særlig tak til Heinrich, som har valgt at træde tilbage fra dette repræsentantskabsmøde. Tak for 
dine gode iagttagelser og indspark i debatterne. 
 
 
Børn og Unge Udvalg (Merethe Raundahl) 
 
Børne- og Unge udvalget har siden sidste Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016 arbejdet 
med følgende opgaver: 
 
1. Etablering af Natteravnforening i Harlev 

Baggrund: 
En række informationer og begivenheder i Harlev i 2015 på børne- og ungeområdet gjorde, at 
Fællesrådet besluttede, at Børne- og Ungeudvalget skulle undersøge muligheden for at etablere et 
dialogbaseret- og tryghedsskabende netværk af voksne i Harlev og omegn.   
 

• Meget hærværk på skolens, daginstitutionernes og HIK´s lokaliteter 
• Mange ”indrapporteringer” om unge, der samledes på en uhensigtsmæssig måde med 

alkohol, stoffer, hærværk, knallertræs, bilræs og uden nævneværdig hensyntagen til naboer 
og andre brugere af områder og faciliteter (fx multibanen, daginstitutionerne og Midtpunkt). 

• Oplysninger om at flere børn og unge ikke turde opholde sig på eksempelvis Multibanen, 
eller ikke fik lov af deres forældre, da den blev ”overtaget” af grupperinger med adfærd som 
nævnt ovenfor. Andre unge oplyste, at de ganske enkelt tog til Sabro eller Skovby i 
sommerperioden i 2015, da de ikke ville sættes i forbindelse med ballade i Harlev. 

• Hørt på vandrørene, at der var voksne, der havde ”fået nok”, og overvejede etablering af 
deciderede private vagtværn, hvilket Fællesrådet ikke er tilhænger af. 

 
Hvorfor Natteravnene, og ikke fx et uformelt netværk af voksne, der går en tur? 
Konceptet er kendt i hele Danmark, og de fleste unge har stiftet bekendtskab med Natteravnene 
ad omtale, mødt Natteravne i Aarhus, til sidste skoledag mv. Konceptet indebærer klare 
spilleregler for, hvordan en Natteravn opfører sig, og det indebærer mulighed for løbende dialog og 
sparring med både Natteravnenes landssekretariat og SSP om tilgangen til børn- og unge.  
 
Natteravnenes hovedformål er at medvirke til større lokal tryghed og hjælpe børn og unge til øget 
livsglæde. Dette foregår ved Natteravnenes blotte tilstedeværelse samt via dialog med børn og 
unge om løst og fast.  En sideeffekt ved Natteravnenes tilstedeværelse har ofte vist sig, at være 
mindre ungdomskriminalitet, hærværk mv.  
 
Natteravnene går altid i hold på 3 personer. Vedtægterne foreskriver, at der hverken må være 
færre eller flere på et hold.     
 
Etablering af Natteravnforening i Harlev: 

• 9/5-2016: Introduktionsmøde om Natteravnekonceptet 
• 19/5-2016: Borgermøde om Natteravnene + 1. uddannelsesforløb 
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(Indlæg fra SSP, som oplyste, at Natteravnene generelt har en 
præventiv effekt på ungdomskriminalitet mv., og at det i øvrigt er helt og 
aldeles ufarligt at være Natteravn.) 

• 25/5-2016: 2. uddannelsesforløb 
(Indlæg fra gadeplansmedarbejder og formanden fra Natteravnene 
Hørning. Igen blev budskabet om, at man ikke skal være nervøs for 
sikkerheden ved at være natteravn, gentaget)  

• 2/6-2016: 3. uddannelsesforløb + stiftende generalforsamling 
• 24/6-2016: Premierevandring i Harlev sammen med Natteravne fra Tilst og Hørning. 

 
Hvordan er det gået med Natteravnene efter etableringen af foreningen? 

• Pt. 48 registrerede Natteravne i Harlev   
• Heraf har 40 gået minimum én tur, mange har gået flere ture 
• Siden etableringen har natteravnene gået 51 ture. De fleste i skolernes sommerferie, hvor 

Natteravnene i perioden 24. juni - 10. august i gennemsnit gik 3 ture pr uge, og i øvrigt 
havde et fortrinligt samarbejde med Sommerbussen, således at Natteravnene ikke 
dækkede de samme dage som sommerbussen. 

• Skolen, daginstitutionerne, HIK mv. har oplyst, at der har været markant mindre hærværk 
efter etableringen af foreningen end i de foregående år. 

• Multibanen blev igen brugt til formålet – børn og unges leg, hygge og boldspil 
• Der er direkte efterspørgsel efter Natteravnene, når der ikke er ture. 
• Børn og unge i byen har helt overordnet taget utrolig godt imod Natteravnene, og de 

respekterer generelt, at Natteravnene er der for deres skyld, og ikke med det ene formål at 
holde øje med dem. 

• Langt de fleste gåture er foretaget i tidsrummet mellem kl. 19-24. Den typiske Natteravne 
tur varer ca. 3 timer, evt. kortere tid. Så har vi hilst på stort set alle, der benytter det 
offentlige rum pågældende dag.  

• På den ordinære generalforsamling den 9. marts 2017 blev Jacob Langvad Nielsen valgt 
som formand. Den tidligere formand Bo Møller fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem i 
foreningen,  

• Kort sagt, det går rigtig godt, men det kan altid gøres endnu bedre. 
 
Planer fremadrettet: 

• Vil fortsat primært være synlige i weekender og i ferieperioder, særligt i sommerperioden. 
Fx er der bemandet 5 gåture i påskeugen. 

• Vil gerne have flere ældre medlemmer. Jacob vil bl.a. holde indlæg for ældre 
bowlingspillere i Harlev. 

• Åbner op for korte 2-timers gåture i hverdagene, hvilket har vist sig at være en stor succes i 
forhold til at bemande ture. Byen er så lille, at holdet kan nå flere rundture i dette tidsrum.  

• Vil arrangere events for børn og unge i form af bl.a. boldspil på multibanen, 
grillarrangementer med sodavand og pølser, mv.  

• Undersøger muligheden for at afholde et kursus i konflikthåndtering for både medlemmer 
og øvrige borgere i byen. 

• Markant større aktivitet I natteravnenes facebookgruppe. Der er fundet en natteravn til 
opgaven 
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2. Etablering af Ungeråd i samarbejde med FO, FU og Natteravnene 

På opfordring fra Børne- og unge udvalget er der i samarbejde med fritidsklubben, 
ungdomsklubben og Natteravnene taget initiativ til at oprette et Ungeråd i Harlev. 
Ungerådet består pt. af 10-12 unge fra Harlev i aldersklassen 7. klasse til slutningen af 
teenageårene, som med jævne mellemrum kan mødes med centrale aktører på ungeområdet i 
Harlev for at drøfte unges muligheder, fritidsaktiviteter, adfærd mv. i Harlev. 
Ungerådet får sit udgangspunkt i fritids- og ungdomsklubben på MidtPunkt, som har den løbende 
dialog med de unge. Der etableres en møderække, hvor de unge mødes med repræsentanter fra 
fritids- og ungdomsklubben, Fællesrådet og Natteravnene – samt evt. øvrige aktører, hvor dette 
giver mening. 
Formålet med etableringen af Ungerådet er flersidet, men overordnet er det hensigten, at de unge 
får et talerør og får mulighed for at komme til orde med hensyn til unges forhold i byen. Samtidig vil 
Ungerådet forhåbentligt medvirke til god og saglig dialog vedrørende unges aktiviteter i byen helt 
generelt, herunder vise de unge at der i byen er en stor opbakning til dem, samt et udpræget i 
ønske om, at de får en god ungdom i et trygt lokalsamfund med mange forskellige muligheder.  
Det første møde i Ungerådet blev afholdt på MidtPunkt medio januar 2017, og temaerne på mødet 
var dels de unges ønske om et opholdssted, hvor de kunne- og måtte opholde sig, samt dels 
muligheden for at skabe et anlæg i byparken, der kan appellere til alle generationer, og gerne med 
en form for overdækning. 
Et væsentligt første resultat af mødet i Ungerådet er, at de unge får mulighed for selv at stå for 
istandsættelsen af bålhytten ved MidtPunkt, så den kan fungere som opholdssted på alle 
tidspunkter af året, herunder får de unge et medejerskab til stedet. 
    
3. Ansøgt om etablering af anlæg i byparken 

Unge i Harlev har efterspurgt et solidt og hyggeligt sted, hvor de kan og må opholde sig i tørvejr 
hele døgnet, uden at det er til gene for naboer mv. Ligeledes har de unge efterspurgt et sted med 
en belægning, der kan anvendes til at køre på skateboard, løbejul mv. I tråd hermed har 
Krolfklubben efterspurgt et opholdssted, der kan fungere som opholdssted efter endt krolfspil, hvor 
de kan nyde en kop kaffe mv. Dagtilbudet og skolen, ønsker sig ligeledes et overdækket, lyst og 
luftigt rum med fast grund og gerne med mulighed for at sætte musik til, hvilket de unge øvrigt 
også har efterspurgt.  
Harlev bypark er centralt placeret i byen med et stort - og på nuværende tidspunkt - uudnyttet 
potentiale i forhold til at favne alle borgere i Harlev og omegn på tværs af alder.  
På ovennævnte baggrund blev der i februar 2017 indsendt en ansøgning til Center for byens 
anvendelse, Aarhus Kommune, med henblik på at skaffe midler til at etablere et mangfoldigt, 
robust og attraktivt anlæg, der rummer et overdækket areal, belægning der inviterer til 
streetaktiviteter, borde/bænkesæt, oaser til hygge, og gerne i forskellig niveau. Anlægget skal 
fungere som samlingspunkt på tværs af generationer i naturens rum.  
Center for byens anvendelse, Aarhus Kommune, vendte tilbage med oplysning om, at der ønskes 
en mere konkretiseret ansøgning i form af projektplaner, skitser mv.  På dette grundlag er ”ideen” 
parkeret, da ressourcerne til udarbejde dette materiale pt. ikke er tilstede i udvalget. Ideen er ikke 
opgivet, men er sat i bero på ubestemt tid. 
 
 
Natur og Miljø Udvalg (Christian A. Jensen) 
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Fredningssagen "Sammenhængende natur og landskab syd for Harlev" 
Fredningssag for området Lillering Skov, Tåstrup sø og mose og Stenskoven. 
Fredningssagen blev rejst i 2012 af Danmarks Naturfredningsforening og både Aarhus Kommune 
og Skanderborg Kommune var med som sagsrejsere over for Naturfredningsnævnet.  
Fredningsnævnet for Midtjylland, der behandler sagen, har den 19. januar 2016 meddelt afgørelse 
om erstatning for gennemførelsen af fredningen.  
Da beløbet til erstatning overstiger 500.000 kr., skal sagen forelægges Miljø- og 
Fødevareklagenævnet til endelig afgørelse. Klagenævnet har telefonisk oplyst, at sagen endelig 
kan være afgjort i 2017. 

Beplantning langs nyetableret cykelsti Tåstrup- Harlev 

I forbindelse med anlæggelse af cykelstien blev en række allé-træer fjernet. De var blevet plantet 
af Aarhus kommune for ca. 15 år siden langs Tåstrupvej for at genskabe den allé, som forbandt de 
to byer fra gammel tid. Der blev rejst ønske om at genskabe en række af vejtræer, når cykelstien 
var færdig etableret. Dette ønske har Aarhus kommune efterkommet, og der er i dag plantet en allé 
af lindetræer langs cykelstien.  

Kirkesti til Gl. Harlev 
En af de opgaver, der ikke er fundet en endelig løsning på, er retablering af den gamle kirkesti fra 
Edelhoffvej til Gl. Harlev. Der er afholdt møde med Aarhus kommune med en besigtigelse af stien. 
Aarhus kommune vil komme med et et løsningsforslag for, hvorledes der kan sikres en belægning 
på den del af stien, som i perioder er meget våd og vanskelig at benytte for gående og cyklister. 
Jordbunke ved Gl. Harlev 
I forbindelse med etableringen af et regnvandsbassin ved Gl. Harlev er der opgravet og etableret 
en jordbunke på 4000 m3 i Gl. Harlev. Jorddepotet er etableret uden forudgående 
landzonetilladelse. Fællesrådet har anmodet Aarhus kommune, som myndighed for jorddepoter, 
om at sikre, at jorden igen fjernes, og om at sørge for, at området retableres. 
 
 
 
 
Trafik, Veje og Byplan Udvalg (Ejgil Rahbek) 
 
Byudvikling i Harlev Framlev – Planstrategi 2015 
 
På repræsentantskabsmødet i 2016 drøftede vi udbygningsplanerne i Harlev området, som da var i 
støbeskeen. I det forløbne år er der imidlertid sket meget, og det er ikke til fordel for vort område. I 
den Planstrategi, som blev fremlagt i starten af året, fremgår det, at boligudbygning i overvejende 
grad skal ske i Midtbyen og i områder med offentlig banebetjening i form af Letbanen. Bar marks 
udstykninger med f.eks. parcelhuse i yderområderne udskydes på ubestemt tid.  
 
Planstrategi blev vedtaget den 14.9 sidste år, og inden vedtagelsen havde vi indsendt høringssvar 
samt haft foretræde for Teknisk Udvalg. Men lige meget hjalp det. Planen blev vedtaget af flertallet. 
Pga. pres fra Fællesrådet fik vi en mindretalsudtalelse med som tillæg til Planstrategien. 
Vi fik dog tilsagn om forhandlinger i forbindelse med Kommuneplan 2017, som netop i disse dage 
er færdiggjort og fremsendt til byrådet.  
      
Jeg vil her ridse nogle forhold op omkring vort høringssvar, som vi fik lejlighed til at fremføre ved 
foretræde for TU. 
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Planstrategi 2015 
Foretræde for TU den 5.9.16 uddrag 
 
Til Teknisk Udvalg. 
I Harlev Fællesråd har vi behandlet Planstrategien ved flere lejligheder. Vi har afholdt borgermøde i 
Harlev, hvor 2 rådmænd deltog. Fællesrådet deltog endvidere i møde om Planstrategi den 1. 
september 2015 på Godsbanen.  
 
Indledningsvis skal vi sige tak for det fyldige resume og de tilsvarende kommentarer. Det er vi 
tilfredse med. 
 
Til gengæld er vi ikke helt tilfredse med de foreslåede indrømmelser. Især ikke, at nogle af de 
væsentligste indrømmelser er en henvisning til behandling af Kommuneplan 2017. Vi foretrækker, 
at få det indskrevet direkte i Planstrategi 2015. 
Der er mange gode grunde til at holde fast i, hvad skiftende byråd med enstemmighed har 
besluttet både i 2005, 2009 og 2013, nemlig at et meget stort perspektivområde øst for Harlev 
bringes i spil som et byudviklingsområde. En stor del af jorden er købt og betalt for længst, borgere 
og jordejere har gennem mange år indstillet sig på byudvikling, især set i lyset af, at der ikke 
forefindes flere arealer i Harlev til byudvikling, hverken mod vest, nord eller syd. 
På byudviklingsområdet øst for Harlev vil man kunne udvikle et sammenfattende boligområde, som 
vil leve op til kommunens målsætning om en alsidig boligsammensætning. Det forventes, at der 
både vil være åben lav, tæt lav og storparceller, samt mindre erhverv og institutioner. Det er sådan 
et område vi ønsker på tegnebrættet nu. 
M.h.t. skole- og institutions kapacitet kan vi allerede i dag konstatere tomme lokaler og færre 
ansatte. På Næshøjskolen er der i dag 7 tomme klasselokaler, og i 2024 til det være 10 tomme 
klasselokaler, hvis der ikke sker en tilflytning. 
M.h.t. infrastruktur har vi noteret os, at den er i orden, fremgår det af kommentaren i 
Planstrategien. Vi har veje og busser til at betjene området. En kostbar letbane er således ikke 
nødvendig i forbindelse med en udbygning, tillader vi os at konkludere. Området kan tages i 
anvendelse uden store og kostbare offentlige trafikinvesteringer. De er afholdt af staten i 
forbindelse med anlæggelse af motorvej E45 og Herning motorvejen. 
Harlev-området er allerede i dag meget eftertragtet af unge børnefamilier, som meget gerne vil 
have et hus med plads omkring og gode institutioner og skole.     
Generelt er det vores opfattelse, at kommunen allerede i dag lige netop svigter den børnefamilie, 
som ønsker at erhverve et parcelhus og bygge i det frie land. Midtbyen bebygges og fortættes med 
boligblokke og højhuse, som mange børnefamilier finder uegnede, og de søger derfor andre steder 
hen. Når dette sammenholdes med at der er for få udstykninger på bar mark i yderområderne af 
kommunen, er resultatet, at de flytter ud af Aarhus kommune. 
- - -Jamen, vi er jo en del af Business Region Aarhus, så det er da ligegyldigt at de flytter til 
nabokommunerne, fremgår det af kommentarerne til vort høringssvar. 
Ja, man skal høre meget, før ørerne falder af. Vi håber sandelig ikke at det er holdningen i udvalg 
og byråd. Faktum er ifølge en efterspørgsels analyse fra 2015, at der sker en netto fraflytning i 
børnefamilie årgangene, dvs. årgangene fra 25 – 40 års alderen. Dem svigter vi allerede i dag og 
med denne planstrategi bliver det meget, meget værre. 
”Unge familier gider ikke gå og passe have” fremgår det af en artikel i JP Aarhus den 1. maj 2016 
om nye tiltag i Lisbjerg. Det er bestemt ikke den opfattelse vi har i Harlev. Her bliver huse solgt på 
få uger, ifølge udtalelser fra flere ejendomsmæglere. Og det er i overvejende grad børnefamilier, 
som flytter ind. Det kan man ved selvsyn konstatere. 
Det kunne være interessant at høre hvilken dokumentation, der ligger bag en sådan udtalelse. 
Samtidig ligger det mellem linjerne i artiklen, at Lisbjerg i hvert fald ikke skal have områder med 
traditionel parcelhus udstykning. 
Når man således på så store områder som Lisbjerg og Nye forsøger med særlige kædehuse, som 
kan være vinkelhuse eller punkthuse på op til 3 etager til børnefamilier, så vil det have stor effekt 
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på grundprisen på en traditionel parcelhusgrund i hele kommunen. Tendensen kan vi se allerede i 
dag, men den blive forstærket med denne Planstrategi. 
Derfor er vi i Harlev Fællesråd og i lokalområdet i øvrigt meget forundrede og uforstående over for 
dette skift i strategi for byudvikling og i særdeleshed den konkrete virkning, det vil have for 
projektet øst for Harlev. 
Det ligger Fællesrådet meget på sinde, at udviklingen i Harlev ikke stopper. Vi mener, der fortsat 
skal være byvækst, så vi kan bibeholde og udvikle alle de funktioner, som vore børn og vi voksne 
har været brugere af, både indenfor pasningsområdet, fritidsområdet, skoleområdet og 
ældreområdet. 
Tak.   
 
Prioriteret liste med ønsker til veje og stier 
 
Vejprojekter i Anlægsprogram og ønsker om vej- og stianlæg 
 
 
I henhold til møde den 1. oktober fremsendes hermed prioriteret liste over ønsker i Harlev Framlev 
området indenfor vej- og stiområdet. 
 
Aktuelle ønsker: 
 
Generelt 
Generelt om vore ønsker er sammenhængende brugbare vej- og stisystemer til såvel praktisk 
nyttige formål som rekreative formål, og hvor man kan færdes i tryghed. 
 
Prioritet nr. 1 
Harlev Kirkevej: Cykelsti på Harlev Kirkevej mellem Gl. Harlev og Harlev. Se vedlagte beskrivelse. 
 
Prioritet nr. 2 
Stillingvej: Etablering af rundkørsel på rute 511 Stillingvej. Se vedlagte beskrivelse. 
 
Prioritet nr. 3 
Gammel Mosevej: Etablering af dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af strækningen fra Stillingvej til 
Hørslev. Da området, som Gammel Mosevej gennemløber er udlagt til et fremtidigt omdannelses 
område til erhverv, vil en løsning med bemaling af adskillelse af vej og cykelsti (en 2i1 løsning) 
kunne være en løsning. En løsning, som er udført på Harlev Kirkevej, som en midlertidig løsning.   
 
Prioritet nr. 4 
Rødlundvej: Træstolper udskiftes (stolperne blev sat ned i 2004 for at forhindre parkering og 
ødelæggelse af græsrabat) Stolperne er ubehandlede og rådne 
 
Prioritet nr. 5 
Gl. Harlev: Renovering og stabilisering af gammel kirkesti fra Gl. Harlev til Edelhofvej. Skal kunne 
benyttes som en natursti. 
 
Prioritet nr. 6 
Vestervej/Kettingvej: Vestervej udmunder i et T-kryds i Kettingvej og udkørselsforholdene reguleres 
med hajtænder mod Vestervej. Kettingvej er imidlertid blevet en blind vej fra T-krydset og mod 
nord. Det foreslås derfor, at kørsel på Vestervej (busser bl.a.) får forkørselsret og hajtænderne 
fjernes og etableres mod det blinde stykke af Kettingvej. 
 
Prioritet nr. 7 
Vestervej: De etablerede vejchikaner og parkering generelt på Vestervej genovervejes. 
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Prioritet nr. 8 
Gl. Stillingvej/Tåstrupvej: Disse to veje ender begge blindt i et areal, som afgrænses af Stillingvej. 
Dette areal, som blev til overs i forbindelse med anlæggelse af omfartsvejen Stillingvej (511) i 
halvfemserne, har henligget ubehandlet/uplejet siden da. Der mangler en plan for forbedring af 
cykelstierne og hele området i øvrigt. Forbindelsen igennem dette areal er skolevej fra Gl. Harlev 
og Tåstrup. 
 
Prioritet nr. 9 
Sti mellem Byparken og idrætsanlæg: Grusstien som forbinder idrætsanlægget og Byparken langs 
med institutionerne omkring Midtpunkt, er meget følsom overfor vand og ved moderat regn står der 
klar vand på stien. Stien, som bruges meget, trænger til en renovering.      
 
 
Dobbeltrettet cykelsti mellem Harlev og Tåstrup 
 
I 2016 blev cykelstien indviet af den fungerende rådmand Camilla Fabricius.  
 
 
Høring Trafikplan Aarhus 
 
Generelt om de foreslåede nedskæringer skal vi udtrykke skuffelse over at blive ramt i Harlev 
Framlev området. Vi kan godt indse det fornuftige i at reducere busdriften på de strækninger, hvor 
der planlægges letbanedrift. Med den store kapacitetsforøgelse, som et letbanetog giver på en 
given strækning, er det en helt naturlig følgevirkning at reducere busdriften på strækningen. 
Men at reducere driften på strækninger, hvor der ikke skal anlægges letbane, er noget 
overraskende og skuffende, og det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med byrådets 
intentioner ved beslutning om indførelse af letbane.   
Set i lyset af de allerede betydelige trafikproblemer, der er i Aarhus midtby, må vi nok erkende, at 
hvis ikke der bliver gjort noget for at forhindre denne betydelige nedskæring af busdriften til og fra 
Harlev, vil lokalområdet fremover komme til at bidrage yderligere til disse problemer i kraft af flere 
privatbiler hos beboerne i området. 
Buslinje 11: 
Det var noget overraskende, at trafikplanen foreslog at antallet af busser pr. time reduceres fra 4 til 
3 på alle tidspunkter. Især i myldretiderne morgen/eftermiddag var det meget problematisk. Men 
det lykkedes dog at bibeholde antallet af afgange til 4 i myldretiderne morgen og aften. Så det er 
da positivt. Til gengæld må vi leve med 3 busser i timen udenfor myldretiderne.  
 
Buslinje 35: 
 
Fællesrådet beklager, at det er nødvendigt at nedlægge 7 stop, som alle ligger i Harlev/Tåstrup/Gl. 
Harlev/Skibby. Selvom det er et forholdsvist lille antal rejsende, som berøres (15), så er det en 
rute, som blev indført for at tilgodese unge rejsende, som søger ind til en ungdomsuddannelse i 
byen.         
 
 
Ja, det var beretningen fra udvalget for Trafik, Veje og Byplanlægning.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til udvalget for et godt samarbejde i årets løb. 
 
Info- og Bladudvalg (Ejgil Rahbek) 
 
I paraply udvalget har vi 2 områder, som vi varetager, og det er: 
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         Udgivelse af Paraplyen 
         Administration og redigering af hjemmeside 

  
Udgivelse af Paraplyen 
 
Udbringning af Paraplyen foretages af en af de mange foreninger, som har med unge mennesker 
at gøre. Spejderne, HIK´s mange afdelinger og andre, får hvert fjerde år mulighed for at byde på at 
udbringe bladet. De sidste 8 år har det været HIK Basket. Udbringningen har netop været i udbud, 
og HIK Basket fik opgaven. Da vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Basket, er vi tilfredse 
med at dette samarbejde fortsætter.    
 
Administration og redigering af hjemmesiden 
  
Hjemmesiden besøges stadigt flittigt, kan vi konstatere. Men vi arbejder fortsat med at få etableret 
en Harlev Portal, hvor alle forenings aktiviteter kan registreres. Denne portal vil blive integreret 
med den nuværende hjemmeside.      
  
  
Ja, det var lidt om Paraply udvalgets arbejde, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Arne, 
Aksel Buchard og Lise for et godt samarbejde i årets løb. 
 
 
Udvalg for Seniorer og Ældre (Lotte Bostrup) 
 
En lille beretning fra udvalget seniorer og ældre. 
Vi arbejder med at gøre Harlev til et dejligt sted at bo og blive boende i når man bliver 
ældre. 
Vi har undersøgt forskellige muligheder for evt. at kunne bygge flere boliger til 50+. 
Det være sig både rækkehuse og lejligheder. 
P.t. arbejder vi for at få bygget på grundene nedenfor lokalcenter Næshøj.  
Der kommer et svar medio maj fra kommunen, hvad man har tænkt sig at gøre med 
grundene. 
Ligeledes har vi kig på forskellige muligheder for at kunne bygge lejligheder. 
Rosengartneren har forskellige steder som kunne bruges, og som han er interesseret i at 
sælge. Her afventer vi 24. marts hvor kommunen kommer med nyheder om Harlev. 
Ligeledes har vi talt med Per Thygesen som har forskellige ejendomme i Harlev hvor der 
evt. kan bygges lejligheder. 
Grundene ved de nedrevne drivhuse bliver byggemodne her i maj/juni og bliver nok klar til 
salg i september. Der er 23 parcelhusgrunde plus det skal bygges lejligheder eller 
gårdhave/klyngehuse. 
 
 
 
Herefter fulgte en livlig debat og uddybende spørgsmål. 
 
Lone Hindø (Tåstrup Borgerforening): 
 

- Takkede for det arbejde, som Fællesrådet havde udført i forbindelse med etablering af 
cykelstien mellem Harlev og Tåstrup. 
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- Hun efterlyser også en løsning på trafikforholdene i krydset Harlev Kirkevej/Stillingvej. 
Dette kryds skal ses i sammenhæng med krydset Stillingvej/Tarskovvej, hvor der indtraf et 
alvorligt uheld for kort tid siden. 

- Det er beklageligt, at linje 35 nu skal nedlukkes på ruten til Tåstrup og Skibby. 
- Det er vigtigt, at vi står sammen i den kommende tid. Med de udfordringer, vi står overfor 

m.h.t. udbygning af området, især Øst for Harlev, er det vigtigt, at vi optræder i fællesskab.  
 
Kaj Sommer (HIK): 
 

- Efterlyser planer for en rundkørsel, hvor Næshøjvej og Rødlundvej krydser hinanden. Hertil 
bemærkede formand for Trafik og Veje, Ejgil Rahbek, at Fællesrådet for 3 år siden har 
accepteret, at denne rundkørsel har en lav prioritet.  

 
Erling Nørregaard (Lillering Forsamlingshus): 
 

- Når Fællesrådet holder større møder efterlyser han, at man bruger andre mødelokaler end 
de gængse, f.eks. Lillering Forsamlingshus. Det blev straks taget ad notam af formand Arne 
Nielsen. 

 
Keld Nielsen (Socialdemokraterne i Harlev): 
 

- Keld Nielsen understregede behovet for en helhedsplan for sammenbygningen af det 
nuværende Harlev og en ny by Øst for Harlev. Formand for byplanudvalget, Ejgil Rahbek, 
udtrykte enighed om, at en helhedsplan er et ”must” for en sådan sammenbygning. Både af 
æstetiske og trafikale grunde. Som nævnt under beretningen er det et krav fra Fællesrådet, 
at der skal laves en helhedsplan for hele området Øst for Harlev, inklusive en trafikmæssig 
sammenbygning.   

  
  
 
Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse (Kaj 
Sommer) 
 
På grundlag af kassererens beretning blev regnskabet godkendt. 
 
 
Behandling af indkomne forslag 
 
Der er ikke indkommet forslag.   
 
Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af 
kontingent (Kaj Sommer) 
 
Det fremlagte budget blev godkendt og kontingentet fastsat til 500,- kr. årligt.   
 
 
Valg af forretningsudvalg og suppleanter 
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Til forretningsudvalget genvalgtes Arne Nielsen, Tina Møller Dam, Merethe Raundahl. Jacob 
Langvad Nielsen ønsker at indtræde som ordinært medlem af forretningsudvalget i stedet for 
Heinrich Kristiansen. Som suppleanter valgtes Anton Nielsen og Christian A. Jensen.  
 
Valg af revisor og suppleant 
 
Per Lind Jensen og Bent Hansen blev genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Dorte Vind 
  
 
Eventuelt 
 
Intet 
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