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HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 � 8462 Harlev J

www.harlevfr.dk
www.harlevfællesråd.dk
E-mail til fællesrådet:
post@harlevfr.dk

FORRETNINGSUDVALGET
Arne Nielsen, formand, telefon 86941379

Ejgil Rahbek, næstformand, telefon 86941766
Merethe Raundahl
Tina Møller Dam
Bente Nordli
Egon Leegaard

Chr. A. Jensen, suppleant
Anton Nielsen, suppleant
Jacob Langvad Nielsen
Carsten Dam Hyldal

Børn og Unge: Jacob Langvad (fmd), Egon Leegaard, Merethe Raundahl

Trafik, Veje og Byplanlægning: Ejgil Rahbek, Tina Møller Dam, Anton Nielsen, 
Carsten Dam Hyldal

Natur og Miljø: Christian A. Jensen (fmd), Arne Nielsen, Tina Møller Dam

Seniorer og Ældre: Bente Nordli, Anton Nielsen

Info og Blad: Ejgil Rahbek, Arne Nielsen, Aksel Buchard, Lise Fauslet

Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos
tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet.

HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR?

� AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen – brug den flittigt, 

men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER!

� KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne 
med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!

� PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd – Mac eller PC format.

Eller på mail: post@harlevfr.dk

� NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
1. september 2018 – deadline: 1. august 2018

� MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

� Andelsboligforeningen Bøge-
bakken

� Andelsboligforeningen Næs-
høj

� Andelsboligforeningen Rød-
lund

� Andelsboligforeningen Teglhøj -
en

� Beboerforeningen Harlev Syd
� Bofællesskabet
�  Brugerrådet Lokalcenter
Næshøj

� Børnehaven Næshøj
� Børnehaven Pilehaven
� Den Integrerede Institution
Kompasset

� Den Integrerede Institution
Regnbuen           

� Framlev og Omegns Borger-
forening

� Fritidsklubben Næshøj
� Gl. Harlev Borgerforening
� Grundejerforeningen Araliavej
� Grundejerforeningen Harlev
Vest

� Grundejerforeningen Rødlund-
vej 495-533

� Harlev Banko Støtteforening
� Harlev Bibliotek
� Harlev Biblioteks Venner
� Harlev Brugsforening
� Harlev Erhvervsforening
� Harlev Fitnessmaster
� Harlev Frimærkeklub
� Harlev Idrætsklub
� Harlev Jagtforening
� Harlev Konservative Vælger-
forening

� Harlev og Framlev Kirkers
Menighedsråd

� Harlev-Framlev Grundejerfor-
ening

� Harlev-Framlev Lokalhistoriske
Arkiv

� Harlev-Framlev Vandforsyning
I/S

� Hørslev-Samvirket
� KFUM Spejderne
� Lillering Forsamlingshus
� Meny
� Næshøjskolen
� Parcelfor. Harlev af 1999
� Rødlundparken
� Salon Saksen
� Socialdemokraterne i Harlev
� Søberg Agro
� Tandlægehuset
� Tåstrup Borgerforening
� Vejfonden Vårgyvelvej
� Venstre i Aarhus Vest
� Vuggestuen Den Grønne Gren
� Aarhus Aadal Golf Club

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Laser Tryk A/S · Oplag 2250 eks.

HARLEV
FÆLLESRÅDS
MEDLEMMER:
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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Spørgsmål    Bor selv i Labing, tror ikke på at børn
kommer til at cykle i skole.

                  Fremtidig skolevejsanalyse – fokus på
Netto/Circle K, sikkertrafik

Kommentar  Ved rundkørsler, biler kommer meget
stærkt, specielt den ved motorvej.

Svar            Der er fokus på område ved Circle K,
men I er eksperter i områderne og
kan komme gode input til løsninger.

Kommentar  Det er pålagt at vejlede unge at pas-
sere område ved Circle K

Kommentar  Også mht. Harlev Idræts & Kulturcen-
ter uhyre vigtig med gode stier.

Svar            Har dialog med Lars Mølgaard om at
inddrages tidligere i Skolevejsanalyse.

Spørgsmål    På private veje med gennemkørsel. Er
det beboerne der skal betale for 
ved ligeholdelse? Store omkostninger.

Svar            Ja det er det
Kommentar  Grønhøjvej, alle i det område kom-

mer til at betale for vedligehold.
 Menu og Børnehave skal betale mere.
Forsøger at få Grønhøjvej fjernet fra
liste over private veje.

Svar            Mht til veje så besluttes det først om 4
år. Alle er forpligtiget til at bidrage til
vedligehold. Hvis 50 % af trafik er
gennemkørsel bliver det ikke til privat
vej

Kommentar  Hæfter sig ved at intet er besluttet
endnu så det er nu der hvis der skal

                  påvirkes.
Kommentar  Kommunen burde pålægge det

grundejerforeningerne
Kommentar  Der er en vejfond på Vårgyvelvej. Der

er det ejendommen der er medlem og
der betales hvert år

Kommentar  Sådan en aftale skal tinglyses for at
være gældende

Kommentar  Stor ros til Harlev App’en – rigtig flot

Indkomne Forslag:
Mulighed for forskellige kontingenter som medlem-
merne selv kan vælge. Guld 1500,-, Sølv 1000,-
Bronze 500,-
Kommentar  Hvordan bliver det synliggjort hvem

I dette nummer af Paraplyen bringer vi referat af
det ordinære repræsentantskabsmøde, som blev
holdt den 22. marts 2018. Efter et referat af selve
mødet følger referaterne, opdelt i formandens be-
retning efterfulgt af beretninger fra de forskellige
udvalg. Referaterne er forkortede, hvor der er sam-
menfald mellem formandens beretning og udvalge-
nes beretninger. På vor hjemmeside, harlevfr.dk,
kan det uforkortede referat ses.

Repræsentantskabsmøde
•24 Deltagere
•Velkomst ved Arne
•Valg af dirigent. Jacob Damgaard foreslået og
valgt

•Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er ret-
tidigt indkaldt

•1 stk. forslag til afstemning
•Beretninger vedhæftet
•Formand Arne Nielsen
•Børn & Unge v/Jacob Langvad og Merethe Jels-
bak

•Trafik & Veje v/Ejgil Rahbek
•Info & Blad v/Ejgil Rahbek
•Natur & Miljø v/Tina Dam
•Senior & Ældre v/Lotte
•Spørgsmål / Kommentarer til Beretninger

Spørgsmål    Der berettes om indsatser. Undrer
over at by-fortætning ikke har været
mere i fokus. Det vil skabe en leven-
de bymidte. Forretningslivet er mær-
ket af 2 detail hvor by-fortætning vil
styrke bymidten hvor skole, torv, for-
retning er placeret.

                  Fokus på kvalitet og kvantitet
Svar            Det står i henhold til planstrategi 2016

at der skal afsættes areal dertil
Svar            Det var også med i indstillingen til

kommuneplanen og skal ses som en
                  helhedsplan
Kommentar  Det er rigtigt flot det der foregår med

Natteravnene. Vil gerne have med i
                  Paraplyen.
Svar            Der kommer et skriv vedr. hverve-

kampagnen
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der har Guld/Sølv eller Bronze?
                  Arkivet tager et Sølvkontingent
Kommentar  Kunne man lade Guld og Sølv få flere

mandater ?
Kommentar  Kirke vil give Guldkontingent

Man skal ikke kunne købe sig til flere
mandater.

FORESLAGET VEDTAGES HERMED
Kommentar  Vejlaug bør også blive medlem

•Budget godkendt

Valg af medlemmer
•Lotte modtager ikke genvalg
•Ejgil, Bente og Egon genvælges
•Carsten Dam Hyldal opstilles og vælges ind
•Anton og Christian genvælges som suppleanter
•Genvalg af revisorer og suppleanter
•Eventuelt
•Synes godt kan tage penge for annoncering i Pa-
raplyen – Opfordring til at firmaer melder sig ind.

Forretningsudvalgets beretning for 2017
Indledning
Harlev Fællesråd er en paraplyorganisation for for-
eninger, institutioner og virksomheder, som er
medlemmer af Fællesrådet.
Ved udgangen af 2017 havde Fællesrådet 47 med-
lemmer.
Vi er meget glade for at medlemmerne dækker et
bredt felt af interessenter i Harlevområdet.
Vi kunne dog godt ønske os at endnu flere vil mel-
de sig til Fællesrådet og være med til at præge de
synspunkter, som Fællesrådet bestræber sig på at
bringe videre i forhold til Aarhus Kommune, når vi
bliver spurgt i form af høringer eller på anden vis,
eller vi af egen drift henvender os til myndigheder-
ne om forhold, der angår vores lokalområde.
Så lad dette være en opfordring til at I alle hjælper
til, at I der er til stede i aften vil hjælpe til med at
gøre opmærksom på Fællesrådet og at vi gerne vil
stå så stærkt som muligt, når vi agerer.

Fællesrådets formål
§2 i vedtægterne
2.1 Harlev Fællesråds formål er som koordinator og
katalysator, at skabe et fælles forum til at fremme
opfyldelse af lokale behov og ønsker inden for by-
og oplandsudvikling, samt inden for fritids-trivsels-
og miljøområderne til gavn for medlemmerne og
beboerne i Harlev og Framlev sogne.
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2.2 Harlev Fællesråd kan koordinere medlemmer-
nes gennemførelse af aktiviteter og bistå herved.
2.3 Tillige kan Harlev Fællesråd bistå ved løsning af
problemer, som har interesse for lokalområdet og
forhandle med offentlige myndigheder.
2.4 Harlev Fællesråd informerer medlemmer og be-
boere om Fællesrådets initiativer og anliggender.

Udvalg
For at kunne leve op til formålet har Fællesrådet
organiseret sig med nogle udvalg, som har til opga-
ve at følge deres sagsområder tæt og udarbejde for-
slag til beslutninger, som foretages i forretningsud-
valgets møder.
I 2017 har Fællesrådet haft følgende udvalg:

Forretningsudvalg bestående af
Merethe Raundahl
Tina Møller Dam
Bente Nordli
Lotte Bostrup
Jacob Langvad Nielsen
Egon Leegaard, sekretær
Ejgil Rahbek, næstformand
Arne Nielsen, formand
Christian A. Jensen, suppleant
Anton Nielsen, suppleant

Børn og Unge Jacob Langvad Nielsen, fmd., Egon
Leegaard, Merethe Raundahl
Trafik, Veje og Byplanlægning Ejgil Rahbek,
fmd., Tina Møller Dam, Anton Nielsen, Lotte Bo-
strup
Natur og Miljø Christian A. Jensen, fmd., Tina Møl-
ler Dam, Arne Nielsen
Seniorer og ældre Lotte Bostrup, fmd., Bente
Nordli, Anton Nielsen
Info og Blad Ejgil Rahbek, fmd., Arne Nielsen Ak-
sel Buchard, Lise Fauslet
Udover to eksterne medlemmer af Info og Bladud-
valget har forretningsudvalget en aftale om at Kaj
Sommer varetager kassererfunktionen.
Endvidere er Per Lind og Bent Hansen valgt som
Fællesrådets revisorer.

Mødevirksomhed
Forretningsudvalget afholder faste møder hver an-
den måned. Endvidere afholdes møder i forret-
ningsudvalget hvis særlige forhold gør sig gælden-
de herunder behandling af høringssvar, hvor hø-
ringsfristerne kan falde mellem to ordinære møder.
Udvalgene holder møder efter behov.
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Udover egne møder afholdes der
forskellige møder med borger-
grupper eller foreninger, hvis det
ønskes.
Fra Aarhus Kommunes forskelli-
ge forvaltninger inviteres der til
møder inden for de respektive
forvaltningsområder og her del-
tager som regel repræsentanter
fra Fællesrådets udvalg som har
det pågældende område i sit re-
gi. Nærmere omtale heraf vil ske
under udvalgsberetningerne.
Alle Fællesråd i Aarhus kommu-
ne inviteres en gang årligt til et
seminar med deltagelse af alle
interesserede fra fællesrådenes
forretningsudvalg og repræsen-
tanter fra byrådet, også borgme-
ster og rådmænd er inviteret til
dette seminar.
Seminaret tilrettelægges af en ar-
bejdsgruppe på 5 medlemmer
valgt på det årlige seminar i
samarbejde med fællesrådenes
sekretariat, der består af to em-
bedsmænd fra Teknik og Miljøs
ledelsessekretariat.
Denne arbejdsgruppe har i 2017
på grundlag af gruppedrøftelser
på seminaret i 2016, samt et for-
mandsmøde for de enkelte fæl-
lesråd udarbejdet et forslag til ny
samarbejdsaftale mellem Aarhus
Kommune og Fællesrådene. Den
reviderede samarbejdsaftale er
nærmere beskrevet i det seneste
nummer af Paraplyen.
En af hovedkonklusionerne af
arbejdet med aftalen er, at få
præciseret, at Fællesrådene skal
inddrages så tidligt som muligt i
alle sager af betydning for et lo-
kalområde.
Endvidere vil der blive udarbej-
det en kontaktperson fra hvert af
kommunens magistratsafdelinger
for at fremme muligheden for at
komme igennem til relevante
personer eller afdelinger med sa-
ger af betydning for Fællesråde-
nes arbejde.

Aftalen er godkendt af Aarhus
Kommune og får virkning fra
dette forår.
Fællesrådet har afholdt to stor-
møder for borgere i Harlev med
deltagelse af politikere fra de
partier, der er repræsenteret i
byrådet.

27. april 2017
Borgermøde med følgende tema-
er til drøftelse efter oplæg fra
det politiske panel:

1. Kommuneplan 2017 og dens
betydning for Harlevområdet

2. Foreningslivet – ”Idræts- og
kulturcenter”

3. Kollektiv trafikbetjening, veje
og stier

4. Grønne områder

I forbindelse med arbejdet med
kommuneplan 2017 har Fælles-
rådet fået udarbejdet en lokal-
samfundsbeskrivelse, hvor alle
medlemmer af Fællesrådet har
haft mulighed for at komme
med et indlæg der beskriver:
Foreningens, institutionens, eller
virksomhedens status, stærke og
svage sider samt trusler og mu-
ligheder herunder hvordan man
kan forestille sig et scenarie for
tilstanden i 2029.
Lokalsamfundsbeskrivelsen er
med som et bilag til den samle-
de kommuneplan 2017, som by-
rådet vedtog kort før jul 2017.
Harlev Fællesråd har i den for-
bindelse fremsendt høringssvar
og deltaget i foretræde for tek-
nisk udvalg, men det vil I høre
mere om under udvalgsberetnin-
gen fra Teknik-miljø og byplan-
udvalget.
Det var et meget velbesøgt mø-
de (ca. 160 deltagere), der blev
afholdt i sognehuset i Framlev,
nogle deltagere måtte klare sig
med en ståplads.
9. november afholdt vi så et væl-

germøde, hvortil vi havde invite-
ret repræsentanter fra de partier,
der var repræsenteret i byrådet
og som fortsat opstillede kandi-
dater til byrådsvalget den 21. no-
vember. Der var til dette møde
ca. 75 deltagere.
Alle politikere fik indledningsvis
lejlighed til at komme med et
kort oplæg og der var herefter
debat med salen. Der bliver selv-
følgelig givet en del løfter på et
sådant møde. Fællesrådet håber
så at det også vil give sig udtryk
i konkrete handlinger i denne
byrådsperiode.

Vigtige sager i 2017
De konkrete sager vi har arbej-
det med i 2017 vil blive omtalt i
udvalgsberetningerne.
Jeg vil dog nævne en af de sager
vi har brugt rigtig meget tid og
mange kræfter på:

Kommuneplan 2017
Arbejdet med Kommuneplanen
afspejler, at vi er en paraplyorga-
nisation, der omfatter medlem-
mer med interesser, der indimel-
lem kan kollidere. I sådan en si-
tuation må Fællesrådet prøve at
finde en balance, og i dette til-
fælde acceptere, at vi har måttet
udarbejde høringssvar, der ud-
trykte flertallets synspunkter, og
at der også blev formuleret min-
dretalsudtalelse.

Afslutning
Jeg vil slutte denne beretning
med at rette en tak til vore med-
lemmer og samarbejdspartnere,
og håbe, at vi har levet op til je-
res forventninger til Fællesrådets
indsats.
Jeg vil også rette en stor tak til
forretningsudvalget medlemmer
og suppleanter for jeres frivillige
indsats for at skaffe så gode for-
hold for Harlevs borgere som
muligt.
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I forbindelse med behandling af
Kommuneplan 2017 fremsatte vi
følgende forslag:
1. At perspektivplanarealet øst

for Stillingvej ændres fra land-
zone til byzone.

2. At der iværksættes en plan-
lægning for området med
henblik på, at der kan åbnes
for byggeri i den kommende
kommuneplanperiode.

3. At arealet syd for Harlev, der i
forslaget til kommuneplan
2017 foreslås som nyt bolig-
område, reduceres, så der ta-
ges behørigt hensyn til bor-
gerne i Tåstrups ønske om en
frizone mellem Harlev og Tå-
strup

4. At et nyt område vest for Har-
lev inddrages som nyt omdan-
nelsesområde.

Ad.4:
Det er en privat bygherre, som
har fremsat ønske om en udvi-
delse af boligområdet syd for
Harlev mod Tåstrup.

Vi kan acceptere forslaget i
Kom muneplanen om en udvidel-
se af boligområdet, såfremt der
sker en reduktion af arealet. Vi
synes, at der skal tages et behø-
rigt hensyn til ønsket om en fri-
zone. Hvor snittet skal lægges,
kræver en dialog herom. Et min-
dretal fastholder dog, at der ikke
skal udlægges bebyggelser mel-
lem Harlev og Tåstrup udover
den igangværende såkaldte gart-
nerigrund-udstykning.

Ad. 5:
Harlev Fællesråd har erfaret, at
der er fremkommet ønske fra
Knud Petersens Planteskole om
et areal vest for byen mod sko-
ven. Dette ønske ser fællesrådet
positivt på.

Disse to forslag om nye byud-
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Endvidere en stor tak til vore
eksterne samarbejdspartnere: Li-
se Fauslet og Aksel Buchard for
jeres arbejde med Paraplyen og
til Kaj Sommer for din indsats
som kasserer.
Jeg håber på jeres fortsatte enga-
gement for at gøre Harlev til et
godt sted at bo og virke i.
Specielt vil jeg takke Lotte Bo-
strup for dit arbejde i Fællesrå-
det. Du har valgt ikke at genop-
stille for den næste periode. Vi
vil savne dine eftertænksomme
indlæg i debatterne.

Arne Nielsen

Beretning Børne- unge
udvalget 2017/2018
•Vi har løbende supporteret
Natteravnene og har medvirket
til afholdelse af indlæg på Næs-
højskolen for hele 7, 8 og 9 år-
gang i forsommeren 2017, hvor
baggrunden for- og hensigten
med Natteravnene og Sommer-
bussen blev præsenteret for de
unge. I samme forbindelse blev
Ungerådet præsenteret

•Vi har afholdt møde med Næs-
højskolen, Dagtilbuddet, fritids-
klubben (FU), Ungdomsklubben
(FO), HIK og Natteravnene for
evaluering af et trygt og godt
børne- og unge miljø i Harlev.
Der blev på denne baggrund ud-
sendt et forældrebrev

•Deltaget i møde i maj 2017
vedr. etableringen af Trygheds-
netværk

•Evalueret på sommeren 2017
med Sommerbussen

•Børne- og ungeudvalget har
løbende været i dialog med sty-
regruppen i HIK og har været
inddraget i udviklingen af HI&K.

•Børne- og ungeudvalget, Har-

lev Fællesråd deltog i møde med
magistraten for Sundhed og Om-
sorg (MSO), Næshøjskolen, Lo-
kalcenter Næshøj, Svømning,
Gymnastik, HI&K den 23. okto-
ber 2018 repræsenteret v.
Merethe Jelsbak Raundahl

•Børne- og ungeudvalget deltog
i informations- og dialogmøde
omhandlende Harlev Idræts- og
Kulturcenter på Aarhus Rådhus
den 29. november. På mødet
deltog rådmænd og byrådsmed-
lemmer Rabih Azad-Ahmad, Bü-
nyamin Simsek, Thomas Medom,
Marc Perera Christensen, Jette
Skive, Peder Udengaard, Hans
Skou, Peter Bonfils, Maria Sloth
og Niels Rask. Fra Harlev deltog
Lars Mølgaard (skoleleder Næs-
højskolen), Martin Trærup, Jacob
Damgaard (HI&K) samt og Bør-
ne- og ungeudvalget, Harlev
Fællesråd, ved Merethe Jelsbak
Raundahl.

•Børne- og ungeudvalget har
været medforfattere på et hø-
ringsvar omkring stier, mobilitet
og sammenhængskraft i Harlev
og omegn. Vi ønsker at skabe
bedre sti- og gang forbindelser
mellem Harlev, omegnsbyerne
og den værdifulde natur, vi er
omgivet af.

•Børne- og ungeudvalget har
deltaget i møde med Næshøjsko-
len (Lars Mølgaard) omkring
skolevejsanalysen med henblik
på at drøfte, koordinere og prio-
riterer de forbedringer af skole-
vejene, vi alle måtte ønske. Et
rigtig godt og konstruktivt møde.

Beretning Trafik & Veje
Byudvikling i Harlev Framlev –
Kommuneplan 2015
Konkrete ønsker til Kommune-
planen:
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viklingsområder vil dog langtfra,
hverken enkeltvis eller samlet,
kunne løse behovet for en nød-
vendig befolkningsudvikling så
kapaciteten på daginstitutioner
og skole kan udnyttes.

Så uanset disse forslag og andre
mindre udbygninger i området
fastholder fællesrådet, at den en-
delige løsning er en bebyggelse
Øst for Stillingvej.

Konkrete ønsker i øvrigt
til infrastruktur
1. At der etableres en rundkørsel

på rute 511 Stillingvej
2. At der etableres en sikker pas-

sage i form af en tunnel un-
der Stillingvej

3. At der anlægges cykelsti på
Harlev Kirkevej mellem Gl.
Harlev og Harlev

4. At der prioriteres bedre stifor-
bindelser (trampestier, gang-
stier, cykelstier)

Vi har i de senere år erfaret en
markant stigning i trafikken på
Stillingvej. Årsagen til dette er
bl.a., at trafikken omdirigeres via
omkørselsskilte fra E45 til rute
511 mellem Stilling og Harlev. I
har formentlig set de mange
grønne motorvejsskilte oppe ved
frakørselsramperne og rundkør-
slerne. Desuden benyttes rute
511 benyttes af mange som gen-
vej til motorvejssystemet i alle
retninger, herunder til Herning
motorvejen.
Det er vort ønske, at der på Stil-
lingvej etableres dels rundkørsler
dels en tunnel for at give bl.a.
en markant mere sikke skolevej.

I lokalområdet er der et stort øn-
ske om at anlægge cykelsti på
Harlev Kirkevej mellem Gl. Har-
lev og Harlev. Det vil også mar-
kant give en mere sikker skole-
vej.

Seneste nyt om det
politiske arbejde med
Kommuneplanen
Onsdag den 15. november 2017
førstebehandlede byrådet Kom-
muneplan 2017 med de ændrin-
ger, som er fremkommet på bag-
grund af de indkomne hørings-
svar. M.h.t. vort område foreslås
nu, meget overraskende, at om-
rådet øst for Stillingvej udlægges
til byudviklingsområde i den
kommende byrådsperiode, samt
at man foreslår afholdelse af en
idekonkurrence for områdets ud-
vikling. Så noget har vi da fået
ud af vores arbejde.
Vi er naturligvis glade for, at der
nu er grundlag for at der sker
noget øst for Stillingvej. Det har
vi arbejdet for de sidste mange
år. Vi vil gå konstruktivt ind i
det videre arbejde. Det er vigtigt,
at der laves en helhedsplan, som
binder bestående byområde
sammen med det nye, samt at
der udarbejdes en sikker løsning
på trafikken på Stillingvej.
En anden ændring er, at arealet
mellem Harlev og Tåstrup redu-
ceres i forhold til det oprindelige
forslag. En løsning, som falder
helt i tråd med Fællesrådets øn-
ske, som udtrykt i høringssvaret.
Til gengæld bliver det vestlige
område (Knud Petersens mark)
ikke inddraget.

Hørslevvej
Hvert år forhandler vi med kom-
munen om etablering af mindre
projekter for veje og stier, og vi
kan sædvanligvis berette på det-
te møde, hvad resultatet er ble-
vet. Nu er forhandlingsprocedu-
ren imidlertid ændret, således at
vi på dette tidspunkt stadig er i
gang med at gennemgå projek-
terne.

Men på en vej er der dog sket
noget for nylig. Det er Hørslev-

vej, som for få måneder siden er
blevet udvidet i begge sider, så-
ledes at der nu er passage af to
biler, uden at de begge skal ud i
grøften. Selvom vort ønske var
en dobbeltrettet cykelsti, så er
det dog en mindre forbedring
for cyklisternes sikkerhed.

Navngivning og
registrering af offentlige
og private stier
I samarbejde med HFG har vi af-
sluttet et projekt med at få alle
stier registreret som enten offent-
lige eller private stier. Samtidig
har vi give alle stier et navn, idet
kommunen ellers udelukkende
anvender numre. Formålet med
disse registreringer var at få fast-
slået, hvilke stier der er offentli-
ge og hvilke der er private. Ejer-
skabet har betydning for bl.a.
snerydning og vedligeholdelse.
Navnene vil kunne ses på et
kort i 2018 udgaven af den gule
informationsbog. De er endvide-
re oplistet i seneste nummer af
Paraplyen.

Offentlige veje omdannes til 
private veje
I marts 2017 besluttede byrådet
at ca. 900 offentlige veje skulle
overgå til privat ejerskab. I ind-
stillingen til byrådet brugte man
udtrykket harmonisering af of-
fentlige veje. Samtidig annonce-
rede man de første 100 navne på
veje, som skulle privatgøres.
Heraf ingen i Harlev.
Men i januar 2018 annonceredes
de næste 100 navne, og her er
12 veje i vort lokalområde med.
Med ændring af ejerskab over-
flyttes også alle forpligtelser til
grundejerne. Det drejer sig om
vejbanens vedligehold, til at fo-
retage snerydning, vedligeholde
fortorve, vejbrønde osv.
Kommunen anbefaler, at der
etableres et vejlav, som skal stå
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for de praktiske og administrati-
ve forhold. Det kan jo have sine
fordele, at vejlavet står for en
form for årlig opsparing, således
at grundejerne ikke om mange
år skal punge ud med mange
penge. Et slidlag kan sagtens
holde i 20 til 30 år. Vi har i for-
vejen mange private veje i Har-
lev, og her foregår arbejdet i
grundejerforeningerne uden pro-
blemer. Så det burde være en
overskuelig opgave at få de nye
vejlav eller nye grundejerforenin-
ger til også at fungere.

Ja, det var beretningen fra udval-
get for Trafik, Veje og Byplan-
lægning. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til ud-
valget for et godt samarbejde i
årets løb.

Ejgil Rahbek

Beretning Info & Blad
I paraplyudvalget har vi 2 områ-
der, som vi varetager, og det er:
•Udgivelse af Paraplyen
•Administration og redigering af
hjemmeside

Udgivelse af Paraplyen
Udbringning af Paraplyen foreta-
ges fortsat af HIK´s Basket afde-
ling. De vandt udbuddet sidste
fra 1. januar 2016. Vi er meget
tilfredse med samarbejdet.

Administration og redigering af
hjemmesiden
Hjemmesiden besøges stadigt flit-
tigt, kan vi konstatere. Siden
2015 har vi anvendt blog værk -
tøjet WordPress, og det foregår
udmærket. Også selvom der bli-
ver fyldt mere og mere data ind i
systemet.

Harlev Portal
Som nogle måske husker, så
blev det besluttet i 2016, at vi
skulle have etableret en såkaldt

Harlev Portal. Opgaven blev ud-
delt til Paraplyudvalget. og der
har været holdt en del møder i
2016 og 2017.
Det blev dog hurtigt klart for ud-
valget, at det ikke var en Portal,
der var brug for, men en app.
Det er så blevet til en Harlev
App, som kan downloades på al-
le platforme og styresystemer.
Den er udviklet i et samarbejde
mellem GHF og Harlev Fællesråd.
Udover at indeholde kalenderop-
lysninger og nyheder om alle ty-
per af arrangementer i lokalområ-
det, så er appen spækket med
links til foreninger, institutioner
og virksomheder. Det er også
muligt at tegne abonnement på
reklameplads.
På mange måder kan appen sam-
menlignes med den Gule Infor-
mationsbog i elektronisk udform-
ning. Vi håber, at mange af vore
medlemsforeninger vil tage den i
brug. Den er gratis for alle, dog
skal reklameplads afregnes med
et mindre beløb.

Ja, det var lidt om Paraplyudval-
gets arbejde, og jeg vil gerne be-
nytte lejligheden til at takke Arne,
Aksel Buchard og Lise Fauslet for
et godt samarbejde i årets løb.

Ejgil Rahbek

Natur og Miljø
Orientering i sagen om fredning
af sammenhængende natur og
landskab syd for Harlev i Skan-
derborg og Aarhus Kommuner
Fredningssagen, der nu kører på
10. år, er ved at finde sin afslut-
ning. Fredningen har til formål at
sikre et større sammenhængende
naturområde mellem Lillering
Skov, Tåstrup Mose, Tåstrup Sø
og Stjær Stenskov samt at sikre
en åbning for publikum via et sti-
system gennem området.
Miljø- og Fødevareklagenævnet,
der behandler fredningssagen,

besigtigede den 26. september
2017 området og holdt offentligt
møde. Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har besluttet at gennem-
føre fredningen med den af-
grænsning, som Fredningsnæv-
net har fastsat, bortset fra min-
dre justeringer. Fredningssagen
er dog ikke endelig afsluttet fra
klagenævnets side, så tidspunk-
tet for, hvornår stisystemet vil
blive etableret, er ikke kendt
endnu. Fællesrådet følger sagen
og vil orientere om nyt, når det-
te foreligger.

Kirkestien fra Edelhofvej 
til Gl. Harlev
Fællesrådet har gennem længere
tid arbejdet på at sikre og for-
bedre Kirkestien. Kirkestien er i
dag meget svært fremkommelig
for gående og cyklister pga. kør-
sel med tunge landbrugsmaski-
ner og tilstrømning af meget
vand fra misligholdt dræn. Aar-
hus Kommune har givet tilsagn
om at forbedre stien med en
passende belægning, så stien
igen bliver anvendelig for gåen-
de og cyklister. Så sent som i fe-
bruar 2018 blev der holdt møde
med besigtigelse af forholdene.
Der blev fra Fællesrådet side pe-
get på en løsning, hvor Kirkesti-
en bliver ført tilbage til den
oprindelige beliggenhed, som
der er på højderyggen, der fører
ned til Gl. Harlev. Denne højde-
ryg, der i dag er uopdyrket, lig-
ger på kanten af et læhegn. Aar-
hus Kommune har lovet at afsø-
ge muligheden med lodsejeren.
Fællesrådet håber, at stien vil
blive farbar i 2018.

Jordbunke i Gl. Harlev
I forbindelse med etableringen
af regnvandsbassinet i Gl. Har-
lev blev en stor mængde jord
uden tilladelse placeret umiddel-
bart nord for Gl. Harlev.
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Fællesrådet har kontaktet Aarhus
Kommune og bedt kommunen
om at forholde sig til forholdet.
På trods af flere forsikringer fra
Aarhus Kommune om at det
ulovlige jorddeponi skal fjernes
af den ansvarlige lodsejer, er der
desværre ikke sket noget. Fæl-
lesrådet finder det meget bekla-
geligt, at kommunen som myn-
dighed ikke har kunnet bringe
forholdet til ophør.

Christian Andersen Jensen

Seniorudvalget
Vi har i Seniorudvalget ikke haft
så megen aktivitet i det forgang-
ne år, men vi arbejder stadig på
at få lavet boliger til det ældre
segment +60.
Der er ikke mange muligheder i
Harlev for dette, men grunden
nedenfor Næshøjcentret er en
mulighed, som vi har været i
dialog med kommune om, men
som de fortalte os, har de op-
brugt kvoterne til almene boliger
til og med udgangen af 2019. De
kan derfor ikke tildele kvote til
almene boliger beliggende på
den grund, som Sundhed og
Omsorg, Aarhus Kommune ejer,
og hvor vi gerne ser opført al-
mene +60 boliger. Kvote til al-
mene boliger er kommunens til-
skud til byggeriet, som til og med
udgangen af 2018 udgør 10 % af
anskaffelsessummen. Det er
uvist, hvordan kvoterne til alme-
ne boliger, kommer til at se ud
efter 2019, det afventer efterårets
budgetforhandlinger.
Vi vil fortsat være i dialog med
kommunen så vi måske kan
komme i betragtning ved bud-
getforhandlingerne sidst på året.

Torsdag d. 22. november, kl.
19-21: Colson Whitehead: Den
underjordiske jernbane

Bøgerne kan afhentes på biblio-
teket ca. 1. mdr. før. Tilmelding
til læsekredsen sker ved afhent-
ning af bogen.

Mandag d. 12. november kl.
19-21 holder vi i samarbejde
med Forening Norden og HBV,
traditionen tro Skumringstime.
Skumringstimen indleder den
Nordiske Biblioteksuge med
højtlæsning af den samme tekst,
på samme tid i hele norden. I år
skal vi, i stearinlysenes skær,
lytte til uddrag fra den islandske
forfatter Einar Már Gudmunds-
sons roman ”De islandske kon-
ger”. Arrangementet er gratis og
tilmelding ikke nødvendig.

Dette efterår vil vi også invitere
forældre på barsel til Babycafé i
samarbejde med Sundhedsple-
jerske Annette Birk og pædago-
gisk leder ved Harlev Dagtilbud
Irene Blume.

Vi viser Film for de yngste
børn 2-5 år på trappen i biblio-
teket tre mandage kl. 10-10.30.
Det bliver d. 3. september, d. 1.
oktober, d. 5. november og d.3.
december.

Hold øje med vores hjemmeside
www.aakb.dk/bibliotek/harlev.
Her vil de endelige datoer for
vores arrangementer løbende
blive opdateret.

Af Lise Fauslet, bibliotekar
Sommeren står for døren og det
er tid til at gå på opdagelse i
biblioteket efter gode ferieroma-
ner. Du kan finde læseinspira-
tion på selve biblioteket, på
Aarhus Bibliotekernes hjemmesi-
de: aakb.dk eller du kan bruge
vores tilbud for e-bøger og net-
lydbøger: ereolen.dk.

Harlev Bibliotek holder helt luk-
ket fire uger i juli fra mandag d.
2. juli til søndag d. 29. juli. Vi er
tilbage igen mandag d. 30. juli.
Næste sæson kan vi i samarbej-
de med Harlev Biblioteks Ven-
ner tilbyde et alsidigt arrange-
mentsprogram med Læsekreds,
lyrikaften, naturvidenskabsfore-
drag fra AU, højtlæsning og
kunstudstilling.

Harlev Læsekreds: Læs og
Snak! gennemgår dette efterår
to romaner:

Torsdag d. 25. oktober, kl. 19-
21: Bent Haller: Abelone på
Bangsbo

Nyt fra Biblioteket
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fungerer samarbejdet særligt
konstruktivt og med fælles mål
for øje. Senest kan det nævnes,
at MSO ved Sundhedschef Otto
Orth har taget initiativ til, at
Harlev skal være forgangs- og
reference by i drøftelse af
”Sundhed i oplandet”. Et emne
som passer særdeles godt til vo-
res vision om at skabe et sam-
lingspunkt i Harlev, der under-
støtter byens livslyst, sundhed
og fællesskab. Ligeledes skal
Næshøjskolens ledelse nævnes
for aktivt at understøtte projekt
og tage del i projektudviklingen.

Afslutningsvis vil vi igen nævne
muligheden for at støtte projek-
tet – Donationer kan via DGI’s
Gavefond på https://gaveind-
samling.dgi.dk/, indbetales. Og
husk at du som indbetaler op-
når automatisk 30% lignings-
mæssigt skattefradrag.
Følg projektet løbende på
https://www.facebook.com/Har-
levIK/ eller vores nye hjemmesi-
de www.hiogk.dk Støt op om
Harlev Idræts- og Kulturcenter…
Og glæd dig.

byens erhvervsdrivende. Benar-
bejdet har resulteret i flere sam-
arbejdsaftale/donationer og vi vil
i løbet af den kommende måned
synliggøre betydende donatio-
ner. I forhold til privatindsamlin-
gen vil vi gerne opfordre til, at
de af byens husstande som øn-
sker at bidrage til projektet, ind-
betaler en donation – Husk, at
ethvert bidrag er med til at gøre
en forskel.

Endnu et tiltag, som vi i denne
artikel gerne vil fortælle om, er
vores nye hjemmeside. På siden
kan du finde en status indsam-
lingen, finder projektinformation
samt læse vores nyhedsartikler –
Besøg siden på www.hiogk.dk

Kort opdatering status på i for-
hold til det kommunale samar-
bejde:
Magistraterne Børn & Unge, Kul-
tur & Borgerservice samt Sund-
hed & Omsorg har hver især
nedsat arbejdsgrupper, som vi i
den skrivende stund projektud-
vikler med. Aarhus Byråd har
tidligere beskrevet vores projekt
som første led i en byudvikling
af Harlev. Blandt andet derfor

Harlev Idræts- & Kulturcenter
Af Martin Trærup

Godt et par måned inde i den
lokale indsamlingsfase er det tid
til at gøre status. Først skal der
lyde en stor tak til de borgere og
erhvervsdrivende i Harlev og
omegn, som allerede nu har
valgt at give deres støtte til vores
fælles projekt. Dernæst vil styre-
gruppen bag Harlev Idræts- &
Kulturcenter også gerne sende
en varm tak til vores frivillige
ambassadøren, der i sne, slud og
frost runddelte vores informa-
tionsfolder til samtlige husstande
i Harlev By samt opland.

Siden vores sidste indlæg, der
blev bragt i paraplyens februar-
udgave, er status følgende på
indsamlingen – Samlet set er der
pr. 1. maj 2018 doneret 598.850
kr. til Harlev Idræts- & Kultur-
center. Nævnte betyder, at vi i
styregruppen i maj måned for-
venter at have indsamlet 25% af
vores erklærede mål på 2.5 mio.
kr. Et mål som vi forudser at nå
ved fælles hjælp inden året ud-
gang.

Kigger vi lidt nærmere på de
indbetalte donationer ses det, at
foreningslivet i og omkring Har-
lev IK er gået forrest. Med en
samlet donation knap 320.000
kr. De resterende 280.000 kr. er
fordelt helholdsvis med 220.000
kr. fra private samt 60.000 kr. fra
erhvervslivet. Antallet af betalen-
de husstande er 120 ud af byens
cirka 1.770 husstande.

Og hvad så nu?
Styregruppen arbejder særligt ak-
tivt på af komme i dialog med

HI&Ks første samarbejdspartnere er kommet på tavlen i byens centrum, kunne
din virksomhed ikke ogsa tænke sig en plads?



11PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 83 – Juni 2018

Det nye Næshøjråd

til Næshøj hver mandag efter-
middag, og han ved meget om
klassisk musik. Det overordnede
emne vil være klassisk musik og
opera. Undervisningen er tilret-
telagt på en måde, som man
kan have stor glæde af, også
selvom man ikke i forvejen har
kendskab til emnerne.

Der kommer mere i Næshøj Nyt
om musikken.

Der er jo også mulighed for at
læse Næshøj Nyt på den nye
Harlev App.
Fra arrangementsudvalget skal
der lyde en stor tak til alle, som
kom til vores aften i forbindelse
med Danmark spiser sammen –
vi var over 100, som nød noget
god mad og hygge med andre.

Udvalgets næste arrangementer
er fredag den 15. juni, da er det
Valdemarsdag, og så serveres
der stegt flæsk med nye kartof-
ler til dagspris. Torsdag den 21.
juni er der grillaften til 100 kr.
Her er tilmelding nødvendig.

Du kan altid følge aktiviteterne
på Næshøj i Næshøj Nyt og på
Harlev App.

Støt Bib-
lioteket –
Brug det!
Af Mikael Witte, formand
for Harlev Biblioteks Venner
Lise Fauslet, bibliotekar på
Harlev Bibliotek

Af Næshøjrådets formand,
Inger Graversen
Foto Aksel Buchard
Næshøjrådet består af:

Kaj Mikkelsen – Inger Schnoor –
Inger Graversen – Jytte Grave –
Lis Holgaard – Anton Nielsen –
Henning Gissel.

Nu er det nye råd klar til de ud-
fordringer, som et nyt år kan by-
de på. Som mange ved, var der
rigtig mange til årsmødet, og der
var også en god debat om, hvad
det nye råd kan arbejde med.
Flere af ideerne har vi taget godt
imod, og der er flere, som alle-
rede er i gang.

Der er etableret en kvindegrup-
pe, som er godt igang med
spændende arrangementer, der
har været en tur til Kvindemuse-
et den 1. maj, og den 11 juni er
planen, at turen går til Den gam-
le By.

Der var et ønske om en rødvins-
klub – dette arbejdes der på.
Musik var også et emne, som
der blev snakket om. Vi vil der-
for prøve noget nyt til efteråret.
Der kommer en musikunderviser

Hvad laver Danmarks eneste fi-
skekirurg? Det forklarede Niels
Jepsen på Harlev Bibliotek. Og
var hans fangst nu så stor, som
hans arme viste? Jo, det afslørede
hans fotos!
Er der babycafe på biblioteket,
hvor nybagte forældre kan mø-
des og høre om aktuelle temaer
fra fagfolk?
Må børn og unge læse og snakke,
græde og grine på biblioteket?
Hvorfor digter digtere?
Biblioteket er smækfyldt af bø-
ger – splittet op i skønlitteratur
og faglitteratur – som står til rå-
dighed, hvis man vil vide noget
eller hvis man vil opleve eller
drømme mere. Det ved alle vist.
Alle ved vist også at biblioteket
stort set kan skaffe alverdens bø-
ger, blade, artikler, DVD-er.
Samt hjælpe med computer og
at finde vej gennem den offentli-
ge lovjungle.
Men Harlev Bibliotek vil mere
end være lånecentral. Biblioteket
vil også være et fælles oplevel-
sesrum med vidt forskellige akti-



rammes i en ny sparerunde; vi
mærkede det for nogle år siden,
da kommunen planlagde at luk-
ke biblioteket. For at imødegå
lukningen blev Harlev Biblioteks
Venner dannet, og har siden stå-
et for arrangementer i samarbej-
de med bibliotekaren. For vores
bibliotek skal være mere end
bøger på hylder.
Den bedste måde at støtte bib-
lioteket på er at bruge det!
En anden måde at vise sin støtte
på er at melde sig ind i Harlev
Biblioteks Venner. Et medlems-
skab koster 30 kr. om året og 50
kr. for en husstand. Som med-
lem modtager man nyhedsbreve
om foreningens arrangementer,
mulighed for at præge dem, og
gennem en voksende medlems -
kreds demonstrere overfor Aar-
hus Kommune, at vores biblio-
tek har en lokal forankring: At
biblioteket er del af vores lokale liv.
Du kan melde sig ind ved at
sende en mail til kasserer Leif
Boving: leifboving@live.dk
Vi ønsker alle en god sommer!

viteter, hvor Harlev Biblioteks
Venner arrangerer møder med
mennesker, der fortæller om de-
res bøger, opdagelser, forestillin-
ger, passioner eller dramaer. Ar-
rangementerne er åbne for alle
og samlet peger de i mange ret-
ninger, for målet er at præsente-
re en kulturel mangfoldighed.
Nogen kalder det dannelse, for-
dybelse, kreativitet eller noget
ufornuftigt og fornøjeligt. Sam-
men oplever vi arrangementet,
lytter, snakker, diskuterer – og
fællesskabet kan smitte, begejstre
og øge nysgerrigheden efter ver-
den i og uden for Harlev.
Harlev Bibliotek er del af Aarhus
kommunes kulturelle profil; selv-
om det er et af kommunens
mindste biblioteker med selvbe-
tjening og kun har bibliotekar og
medhjælper i ti ‘bemandede’ ti-
mer fordelt på to ugentlige dage,
så er vi glade for det vi har! Har-
lev Bibliotek er en kommunal
udgift, og det betyder at bibliote-
ket, dets udstyr og bemanding
ikke er en selvfølge. Det kan

Byggeri i Harlev 2018
Af Arne Nielsen, foto Aksel
Buchard
Der er gang i byggeriet i Harlev
både på det vi kaldte gartneri-
grunden nu Ådalsparken og på
”Hyldahls” grund.
Fællesrådet håber at byggeaktivi-
teterne kan fortsættes også efter
at de nuværende byggerier er
færdiggjorte.
Det drejer sig om området syd
for Ådalsparken ned mod Tå-
strup, hvor den nye Kommune-
plan har inddraget et område til
bebyggelse og hvor der i øje-
blikket arbejdes for at få en lo-
kalplan udarbejdet.
Men i høj grad drejer det sig og-

så om at få sat gang i en plan-
lægning af byggeri øst for Stil-
lingvej, hvor Aarhus Kommune
allerede nu ejer ca. 52 ha jord. I
Kommuneplanen er en sådan
planlægning indskrevet, og det
har meget høj prioritet hos Fæl-
lesrådet at få sat gang i dette
område.
Endvidere er der også indskre-
vet, at der skal foretages en
planlægning af ”det gamle Har-
lev”, hvor udtrykket fortætning
er anvendt.
For at fastholde nogle billeder af
byggefasen i de nævnte områder
har redaktionen valgt at bringe en
lille billedserie fra byggefelterne.

Her er der gang i ledningsarbejdet på
Hyldahls grund

Her kan lejes en bolig i Ådalsparken

Og her kan købes en grund i
Ådalsparken

Her ser du næsten indflytningsklare
boliger i Ådalsparken

Her er et indblik til færdige FBA huse
på Ketting Parkvej


