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     HARLEV 
      FÆLLESRÅDS 
       MEDLEMMER: 
 

  Andelsboligforeningen Bøgebakken 
  Andelsboligforeningen Næshøj 
  Andelsboligforeningen Rødlund 
  Andelsboligforeningen Teglhøjen 
  Beboerforeningen Harlev Syd    
  Bofællesskabet 
  Børnehaven Næshøj 
  Børnehaven Pilehaven 
  Den Integrerede Institution Kompasset 
  Den Integrerede Institution Regnbuen            
  Framlev og Omegns Borgerforening 
  Fritidsklubben Næshøj 
  Gl. Harlev Borgerforening 
  Grundejerforeningen Araliavej 
  Grundejerforeningen Harlev Vest 
  Grundejerforeningen Rødlundvej 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 
  Næshøjrådet Lokalcenter Næshøj
  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.  

HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR? 

HARLEV KALENDER & NYHEDER udgives af Harlev Fællesråd og
Harlev Framlev Grundejerforening, via vores nye HarlevApp, 

den kan også ses på www.HarlevApp.dk 
Alle kan benytte kalenderen og nyheder, og alle kan få opslag med. Vores mål er, at

samle alt information om Harlev i den nye portal og App – brug dem flittigt.  

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 mail: post@harlevfr.dk 

NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 
24. november 2018 – deadline: 23. oktober 2018 

MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i kalender & nyheder, 
til koordinering eller i bladet fremsendes på mail. post@harlevfr.dk 

HARLEV FÆLLESRÅD 
Næshøjvej 41 w  8462 Harlev J 

www.harlevfr.dk 

www.harlevfællesråd.dk 

E-mail til fællesrådet: post@harlevfr.dk 

FORRETNINGSUDVALGET 
Arne Nielsen, formand, telefon 86941379 

Egon Leegaard Jørgensen, næstformand 

Kaj Sommer, kasserer

Ejgil Rahbek

Merethe Raundahl 

Tina Møller Dam  

Bente Nordli 

Jacob Langvad Nielsen 

Carsten Dam Hyldal

Anton Nielsen, suppleant

Christian A. Jensen, suppleant 

MØDEPLAN 2018/19:  
23. august, 25. oktober, 6. december, 7. februar 2019, repræsentantskabsmøde 21. marts 2019.

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

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

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

Seniorer og Ældre: Bente Nordli, Anton Nielsen 

Info og Blad: Arne Nielsen (fmd), Aksel Buchard, Lise Fauslet  

Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet.  
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Orientering fra Fællesrådet 
Af Ejgil Rahbek 
ejgil.rahbek@gmail.com  

I dette nummer af Paraplyen behandler vi i selvstændige 
artikler to emner, som det nye forretningsudvalg har pri-
oriteret og brugt en del tid på. Det ene er beslutning om 
Paraplyens fremtidige udgivelsesform. Skal bladet også 
fremover udkomme i papir eller kun digitalt. I samar-
bejde med Grundejerforeningen Harlev Framlev har vi 
som bekendt udviklet en Harlev App, som kan være en 
fuldgyldig erstatning for en papirudgave.

Det andet emne er udarbejdelse af et høringssvar til 
den kommende støjhandlingsplan. Det er forretnings-
udvalgets opfattelse, at vort område i stor udstrækning 
forbigås i planen. Vi får mange henvendelse fra beboere, 
som føler sig generet af trafikstøj både fra de to motor-
vejssystemer, som omkranser vort området samt også 
fra landevej 511 (Stillingvej). Det skal tages alvorligt.

Konstituering af forretningsudvalg 
og nedsættelse af udvalg

Forretningsudvalg: Arne Nielsen (formand), 
Egon Leegaard Jørgensen (næstformand), Carsten Dam 
Hyldal (sekretær), Kaj Sommer (kasserer)

Børn og Unge Udvalg: Jacob Langvad Nielsen 
(formand), Merete Raundahl, Egon Leegaard Jørgensen

Trafik, Veje og Byplanlægning: Carsten Dam 
Hyldal (formand), Tina Dam, Ejgil Rahbek, Anton 
Nielsen

Natur og Miljø: Christian A. Jensen (formand), 
Tina Dam, Anton Nielsen

Senior Udvalg: Bente Nordli, Anton Nielsen

Info og Blad Udvalg: Arne Nielsen (formand), 
Aksel Buchard, Lise Fauslet, Ejgil Rahbek

Høringssvar Støjhandlingsplan 2018

Af Carsten Dam Hyldal

Formand for by, trafik og veje-udvalget. 
carstenhyldal@hotmail.com
30 26 57 88

1) Jvf. indstillingens kortmateriale er Harlev Framlev 
området ikke omfattet af de områder, der skal kortlæg-
ges ifølge Støjbekendtgørelsen. Det forekommer meget 
overraskende, idet området i alle retninger gennemkryd-
ses af stærkt befærdede motorveje. Dels E45 nord/syd, 
dels Silkeborgmotorvejen øst/vest og herudover Stilling/
Randers landevejen 511. Harlev Fællesråd forventer, 
at Harlev Framlev inddrages i de områder, der skal 
kortlægges.

2) De indledende støjmålinger er foretaget i 2014/15. 
Efter den tid har Vejdirektoratet besluttet, at landevej 
511 (Stillingvej) på strækningen fra Sabro til Stilling 
skal benyttes som en aflastningsvej til E45, (illustreret 
med grønne vejskilte, som viser vejen for E45 trafikan-
ter, som er dirigeret væk fra motorvejen). Det har givet 
en markant stigning i trafikken på alle tider af døgnet. 
Ikke kun, når trafikken er stoppet på E45. De mange 
stop på E45 har også betydet, at sydfra kommende bili-
ster, som skal mod Herning tager 511 i Stilling i stedet 
for at fortsætte ad motorvejen. Det er medvirkende til at 
belaste 511 yderligere. I Gl. Harlev mærkes den øgede 
trafikbelastning på Stillingvej ved, at larmen fra den 
østlige del af motorvejen (Aarhus Vest - Stilling-stræk-
ningen) på flere tidspunkter af dagen er udkonkurreret af 
støjen fra Stillingvej.

3) Harlev Fællesråd har i den forbindelse et ønske om 
tidssvarende støjbelastningsmålinger både på Stilling-
vej langs Harlev/Tåstrup strækningen og langs Silke-
borg-motorvejsstrækningen ved Harlev Nord/Framlev/
Lillering-området.

4) Da Herningmotorvejen blev bygget i halvfemserne 
var der aftegnet en støjvold på sydsiden af motorve-
jen. Den skulle starte ved motorvejsbroen Stillingvej 
og fortsætte så langt mod vest, at den kunne være en 
støjvold mod bebyggede områder i det nordlige område 
af Harlev. Volden blev ikke færdiggjort, så den i dag 
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stopper ca. ud for industriområdet ved Taksvej, Harlev. 
Vejdirektoratet begrundede ikke-færdiggørelsen med 
mangel på jord. 
Vi vil opfordre til at denne mangel påpeges af magi-
stratsafdelingen.

Yderligere anser Harlev Fællesråd det for vigtigt at 
bemærke:

* At ved en fremtidig bebyggelse øst for Stillingvej bør 
der tages højde for, at støjniveauet fra de omkringlig-
gende veje holdes indenfor støjgrænseværdierne.

* At den øgede trafikmængde giver øget støjgener for 
særligt beboere i Gl. Harlev, Tåstrup, Ådalsparken/
Harlev og hele den østlige del af Harlev tættest på Stil-
lingvejen, samt den nordlige del af Harlev og Lillering 
tættest på Silkeborgmotorvejen

* At vi ønsker at sikre, at støjniveauerne nævnt på side 
9 i støjhandlingsplanen ved ny bebyggelse bliver over-
holdt ved opførelsen af Ådalsparken/Harlev

Og at vi gerne indgår i dialog omkring:

* Ønske om støjværn samme steder.

* Ønske om handleplan for at reducere støjgenerne.

* Ønske om en vejbelægning på Stillingvej, der er 
støjsvag.

* Ønske om fartreduktion på Stillingvej især ud for 
Harlev, da vejen også er skolevej.

* Tilskud til lydisolerende vinduer og mulighed for 
støjvold for boliger beliggende klods op ad Stillingvejen

Paraplyens Fremtid

Af Arne Nielsen

Du sidder lige nu med Paraplyen nr. 84 og læser denne 
artikel om Paraplyens fremtid.

Med 4 blade om året betyder det at Paraplyen er udkom-
met i 21 år.

I alle årene har Ejgil Rahbek været redaktør og sørget 
for opsætning med videre.

Fra 2019 stopper Ejgil efter eget ønske som redaktør, 
men fortsætter i Fællesrådets udvalg: Info og Blad.

Alle vore læsere og Fællesrådet skylder ham en stor tak 
for dette arbejde, som gennem årene har kostet
mange timers arbejde. TAK EJGIL!
Fællesrådet har blandt sine opgaver en meget vigtig rol-
le at spille, som formidler af de beslutninger, der træffes 
af de kommunale myndigheder, og som har betydning 
for Harlev området. Og selvfølgelig også som formidler 
af det, Fællesrådet arbejder med.

Fællesrådets forretningsudvalg har, på baggrund af 
Ejgils afgang som redaktør og den forpligtelse, vi har til 
formidling, drøftet Paraplyens fremtid.

Der var enighed i forretningsudvalget om, at tiden 
var moden til at overveje en digitalisering af formid-
lingsopaven. Der er allerede nu etableret en såkaldt 
Harlev app, som alle med adgang til computer eller 
mobiltelefon kan benytte sig af, og hvor der er en række 
dagsaktuelle nyheder og kalender med vigtige begiven-
heder i området. Alle foreninger og institutioner kan få 
en mulighed for at benytte denne app til at formidle sine 
arrangementer og andre oplysninger.

Fællesrådet samarbejder med Menighedsrådet om 
udgivelse af Paraplyen og Sognebladet, idet de to blade 
trykkes samtidig og hæftets sammen, ligesom uddelin-
gen foregår i fællesskab.

Fællesrådet har derfor i første omgang inviteret re-
præsentanter for Sognebladets redaktion til et møde i 
august med repræsentanter for Paraplyens redaktion for 
at tage en drøftelse med vores gode samarbejdspartner 
om det fremtidige samarbejde (dette møde er afholdt, 
når du læser denne artikel, men resultatet heraf og evt. 
øvrige drøftelser må afvente det efterfølgende nummer 
af Paraplyen).

Fællesrådet vil herefter indkalde til et møde med flere af 
de institutioner, der udgiver informationer til borgerne, 
herunder Grundejerforeningen, Lokalcenter Næshøj, 
Næshøjskolen og eventuelt flere til en drøftelse af en 
samlet strategi for formidling af informationer og viden 
om det der foregår i Harlev-området.

Konklusion: Du må forvente en ændring af Fællesrådets 
form for formidling formentlig fra begyndelsen af 2019.
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Af Christian A. Jensen

Gennem flere år har Harlev Fællesråd forsøgt at få 
Aarhus Kommune til at retablerer og bundsikre den 
gamle markvej mellem Edelhofvej og Gammel Harlev. 
Markvejen har gennem lang tid været næsten ufrem-
kommelig for gående og cyklister på grund af, at den 
har været opkørt af tunge landbrugsmaskiner samti-
dig med, at et ikke-vedligeholdt dræn har bevirket, at 
markvejen har været mudret og jordbunden blød.

Stien er i folkemunde ofte benævnt som ”kirkestien”, 
men gamle matrikelkort afslører, at det er en gammel 
markvej, som løber gennem en gammel lergrav belig-
gende på fælles jord. I tidligere tid var det almindeligt, 
at de små bysamfund havde fælles ler- og mergelgrave, 
som kunne forsyne lokalsamfundene med vigtige mate-
rialer til landbrug og som byggematerialer.

Harlev Fællesråd foreslog Aarhus Kommune, at stien 
kunne etableres som en gang og cykelsti flyttet op i ter-
rænet, så den nu ligger oppe på skråningen. Det betyder, 
at stien er friholdt for kørsel med landbrugsredskaber 
samt problemet med udsivende drænvand.

Stien er etableret med en belægning af stabilgrus og 
stenmel, som giver en hård overflade, velegnet for 
gående og cyklister. Stien er smal, så vis hensyn til 
gående, hvis man cykler på stien. Stien kan bruges som 
forbindelsesled til de andre stisystemer i området til 
f.eks Harlevholm og Århus Å.

Kirkestien mellem Edelhofvej og      
Gammel Harlev er nu genetableret 

Foto Aksel Buchardt
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Af Næshøjrådets formand Inger Graversen

På årsmødet i januar blev der snakket om åbenhed på 
Næshøj og om åbenhed for alle uanset alder.

Der er allerede et sted, som tiltrækker mange måske 
specielt børn, nemlig de to geder. Nu er der kommet et 
nyt tiltag, en shelter. Den står på plænen ved Sydfløjen. 
Her er der mulighed for at sidde i shelteren, og måske 
nogle får lyst til at overnatte der. Ved overnatning skal 
kontoret på Næshøj*) kontaktes.

Indendørs er der mange aktiviteter både for børn, unge 
og voksne. Det at være sammen med beboerne er en 
rigtig god mulighed for et samvær og social hygge, som 
kan betyde meget for den enkelte borger. Man kan gå 
ture, læse avisen for én eller blot sidde og drikke en kop 
kaffe eller saftevand og snakke.

Men der er også mulighed for, at unge eller andre af 
byens borgere kan finde et emne, som de kan være sam-
men om på lokalcenteret. Det kan være spil som skak 
i cafeen, unge og ældre sammen i træværkstedet eller 
hvad med en urtehave? Ved etablering af ny aktivitet 
kontaktes Mariane på 51576254.

Der er planlagt nogle arrangementer i efteråret, som er 
for byens borgere. 

Torsdag den 20. september kl.18.00 er der vinsmagning 
med tapas og jazz. 

Torsdag den 4. oktober kl.17.00 en rigtig familieaften: 
Harlev spiser sammen, hvor der er buffet til 50 kr. for 
voksne og ½ pris for børn under 12 år.

Mortens aften er torsdag 8. november kl. 18.00.

Torsdag 29. november kl.13.00 er der julefrokost. 

Alle arrangementer er omtalt i Næshøj Nyt, som også 
kan læses på Harlev App. 

I det seneste nummer af Næshøj Nyt (juli-august) har 
den nye leder på lokalcentret, Lotti Hessner, skrevet et 
indlæg om sig selv.

Dette er noget af det, som sker på Næshøj, måske har du 
selv en god ide.

Der er altid mulighed for at spise frokost i cafeen. Er I 
flere, som ønsker at spise sammen, så ring venligst til 
Christina på 41857646. Det kan være mødregrupper, 
førtidspensionister eller blot nogle naboer eller venner, 
som vil spise sammen.

Hvis du mangler et sted at mødes med venner, bekendte 
eller nye mennesker fra dit nabolag, så er der mulighed 
for at låne et lokale til det på lokalcenteret. Der er flere 
lokaler som lånes ud – både store og små. Alle, som 
har lyst til at give andre mennesker mulighed for aktiv 
livsudfoldelse og være en del af et fællesskab, kan låne-
lokaler. Her kan Birgit på 21996997*) kontaktes.

Bracking news

Lott Hessner oplyser, at unge fremover vil kunne søge 
om at bo i ledige lejligheder i en række af kommunens 
plejehjem. Pt. er det ikke muligt på Næshøj – men 
måske i fremtiden, hvis der bliver ledige lejligheder 
også her.

Foto Aksel Buchardt

Lokalcenter Næshøj 
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Af Aksel Buchard

                                                   En torsdag mellem 15 og 17 gik jeg ”på opdagelse” i nogle arkivskuffer på       
                                                                  vores lokale ARKIV. Blandt en hel del andet stødte jeg på dette notat skrevet                        
      af arkivets afdøde nestor, Rigmor Frandsen, citat i uddrag:

”Et gammelt ord siger, at det folk, der ikke kender sine rødder, går til grunde.  
Det var nok den slags tanker, der gjorde, at jeg til sidst lod mig presse til at 
gå i gang med arkivet. Jeg drømte ikke om, at jeg en dag efter at have ofret 
over 9000 timer skulle bebrejde mig selv, at jeg ikke for længst havde drejet 
nøglen om og var gået.”

Rigmor Frandsens citat slutter med en opfordring: ” Jeg håbede jo stadig på, at der en dag ville komme tilflyttere med 
initiativet i behold. ….. Så findes der en halv snes stykker af den slags …. Lige før klokken falder i slag”.

Rigmor Frandsen så åbenbart den situation for sig, at hun ikke længere kunne fortsætte sit frivillige arbejde i arkivet – 
heldigvis gav du ikke op, og tak for det, Rigmor Frandsen, så lokalarkivet lever stadig videre ikke mindst, fordi en af 
hendes medarbejdere, Anders Vestergaard, i årene efterfølgende ”knoklede” videre sammen med andre interesserede.

Nu synes vi, der hver torsdag mødes i tiden mellem klokken 15 og 17, at vi har brug for et ”tilskud” af nye kræfter, der 
kan og vil være med til at videreføre traditionen samtidig med, at vi inddrager digitale redskaber i vores formidling.

Her ser du en lille og ikke fuldstændig oversigt over, hvad arkivet opbevarer, hvad arkivet kan hjælpe interesserede at 
finde frem af historiske oplysninger:

skolebilleder – fotos fra pastoratet – Risbjergs dias – andre dias – Sognebladet – Paraplyen – kirkebøger 1694>1892 
– Folketællinger 1787>1890 - Næshøjnyt – Grundejerforeningens Årbog (Den gule) – Østjysk Hjemstavn – Historisk 
Samfund - Dataark og luftfoto for næsten alle landbrugsejendomme – avisudklip 1959>nu.

     

      Måske tænker du: Dette emne vil

      > jeg vide noget om.

      > jeg bidrage til at skabe mere viden om.

      > jeg være med til at udvikle i Lokalarkivet.

Dette lille skrift er i virkeligheden ikke så meget et skrift om, hvad arkivet er lige nu, men som det antydes i overskrif-
ten, handler det i allerhøjeste grad om, at vi tre gamle gubber, der pt. sidder på stolene, trænger til at blive suppleret 
med nye kræfter.

Sådan er det nu – hvad er det i fremtiden?

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 84 – SEPTEMBER 2018  
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Af Arne Nielsen

I forbindelse med krolfbanen i Byparken er der nu etab-
leret et læsejl, hvor man kan opholde sig, hvis der skulle 
komme en regnbyge, eller man trænger til en pause.

Det er nok ikke faren for regn, der har holdt folk tilbage 
fra krolfspillet denne sommer.

Krolfklubbens bestyrelse forsøger at holde gang i 
træningen hver onsdag eftermiddag fra kl. 15.00 - ca. 
17.00, og der er plads til, at mange flere kan være med.

Kom blot en onsdag eftermiddag og prøv at gå banen 
rundt med en, der kan spillereglerne, eller ring til Arne 
Nielsen tlf. 267513679 for at aftale en prøvetid.

Man kan købe et sæt køller og kugler og spille på andre 
tider end onsdag, hvis man har lyst til det, men man bør 
i så fald have et medlemskab i krolfklubben.

Alle der gæster Byparken må benytte sig af pladsen med 
læsejl, når blot man rydder op efter sig.

Der er skraldespande i nærheden, så det skulle være 
overkommeligt.

Det er bestyrelsens håb, at flere efterhånden vil kunne 
finde fornøjelse i at gå en runde eller to.
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Af Nanna Marie Rasmussen, Borgmesterens Afdeling

Usynlig mærkning er endnu et våben imod indbrud og 
kan være med til at skaffe dine værdigenstande tilbage 
til dig igen.

Usynlig mærkning er en usynlig væske, der indeholder 
én unik kode, der påføres værdigenstanden. Koden regi-
streres i en database med oplysninger på ejeren. Politiet 
har adgang til databasen og kan med en UV-lygte aflæse 
koder på stjålne effekter og ved hjælp af databasen finde 
frem til, hvem de mærkede ejendele tilhører.

Aarhus Kommune har i et samarbejde med Østjyllands 
Politi og Justitsministeriets Forskningskontor udført et 
forsøg på 6.607 husstande i Aarhus Kommune. Forsøget 
undersøgte sammenhængen mellem usynlig mærkning 
af indbo og risikoen for indbrud. Konklusionen er, at det 
i flere tilfælde kan svare sig at mærke genstande, hvis 
man samtidig sørger for at skilte med det.

Hvis du er interesseret i at vide mere om unik, usynlig 
mærkning og måske anskaffe den samlede pakke med 
væske og skilte, kan dette gøres på følgende links:

https://www.selectadna.dk/ http://smartwaterdanmark.
com/

Forsøget er støttet af TrygFonden

Foto Aksel Buchardt

Krolfbanen 
hver onsdag  

Usynlig mærkning 
kan forebygge 
indbrud  
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Nyt fra Biblioteket  
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Af Lise Fauslet, bibliotekar

Nu begynder den nye sæson på biblioteket, og vi har 
mange oplevelser på programmet, som gør dig klogere, 
udvider din verden med gode fortællinger og giver dig 
gode timer sammen med andre borger i Harlev.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner har vi 
blandt andet planlagt følgende aktiviteter:

Smagen af øl. Tirsdag d. 25. september kl. 19.00-21.30 
livestreamer vi et foredrag direkte fra Aarhus Univer-
sitet. Denne aften skal vi fordybe os i ”Smagen af øl”, 
når to professionelle brygmestre fortæller om, hvordan 
bryggeprocessen virker ind på øllets smag og farve. 
Under foredraget vil der blive serveret små smagsprøver 
på de øl, der bliver omtalt. Foredraget er gratis, men 
tilmelding er nødvendig via bibliotekets hjemmeside.

Laugesen & Mygind. Torsdag d. 4. oktober kl. 19.00-
21.00 gæster to store Aarhus-digtere Peter Laugesen og 
Mads Mygind biblioteket. Det bliver en hyggelig aften, 
hvor de to forfattere læser op af deres digte og fortæller 
om deres forfatterskab. Aftenen er gratis, og tilmelding 
er ikke nødvendig.

Skumringstimen. Mandag d. 12. november indleder vi 
Den Nordiske Biblioteksuge 2018 med højtlæsning i 
stearinlysenes skær. I år læses der op fra den islandske 
forfatter Einar Már Gudmundssons roman: Islandske 
konger. Vi hygger os sammen med en kop kaffe/the og 
en sang. Aftenen afholdes i samarbejde med Foreningen 
Norden. Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke 
nødvendig.

Fernisering på kunstudstilling. Torsdag d. 29. november 
kl. 16.30-17.30 holder vi fernisering på maleriudstilling 
med Gitte Brandstrup fra Borum. Imens vi ser Gittes 
smukke malerier, serverer Harlev Biblioteks Venner 
varm gløgg og pebernødder.

Harlev Biblioteks Venner har også en åben læsekreds to 
torsdage i efteråret. Læs mere om Harlev Læsekreds på 
www.aakb.dk/harlev.

I samarbejde med Harlev Dagtilbud og Sundhedsple-
jersken inviterer vi alle forældre på barsel i Harlev til 
Babycafé tre gange i efteråret. Temaerne til caféerne er: 
Spædbørnsmotorik, mundmotorik og bøger og COSP, 
en metode til at se dit barns behov. Se datoerne for 
caféerne på vores hjemmeside www.aakb.dk/harlev.
Eller i kalenderen på HarlevApp

Vi har også 4 mandage med Film for de yngste – børn 
fra 2-5 år. Strikkeaften den første mandag i hver måned 
kl. 19-21.30. Medbring dit strikketøj til en hyggelig af-
ten, hvor du kan udveksle idéer med andre strikkere fra 
Harlev. Alle arrangementer er gratis og uden tilmelding.
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Flere initiativer til fordel for  
Harlev Idræts- og Kulturcenter

Af Martin Trærup

Dit bidrag dobles op i august/september af Det Østjyske 
Bakkeløb.

Efter en veloverstået sommer med Harlev og omegn 
badet i sol har styregruppen bag Harlev Idræts- & Kul-
turcenter smidt badetøjet og igen trukket i arbejdstøjet. 
Andet halvår må betegnes som værende meget vigtig, 
hvis projektets tidsplanen og vision skal følges. Vores 
største udfordringer går stadig på at indsamle midler 
og at forankre projektet i hele byen. Derfor ser vi med 
stor glæde og tilfredshed på de initiativer, der gennem 
august og september måned pågår i byen til fordel for 
vores kommende fælles idræts- & Kulturcenter.

Initiativer: Særligt Det Østjyske Bakkeløb og Harlev 
Festen kan nævnes. Begge arrangementer, som gør 
vores byen til noget særligt at bo i, og som med økono-
misk hjælp bidrager til at realisere vores nye idræts- og 
kulturcenter. Styregruppen vil derfor gerne opfordre til, 
at alle støtter op om de lokale initiativer både gennem 
fremmøde og økonomisk.

Især initiativet og samarbejdet mellem Det Østjyske 
Bakkeløb og HI&K er lige nu interessant for alle 
byens borgere. I perioden fra den 15. august til den 15. 
september vil alle private donationer på beløb større end 
1.000,- blive DOBLET OP af Det Østjyske Bakkeløb.

Skynd jeg derfor til tasterne - Private donationer kan 
indbetales via DGI’s Gavefond på https://gaveind-
samling.dgi.dk/. Og husk at du som indbetaler opnår 
automatisk 30% ligningsmæssigt skattefradrag.

Status: Ultimo juli 2018 er status på projektet, at der er 
indsamlet 820.000 kr. Vi håber, at der støttes godt op om 
initiativerne ovenfor, således der til Harlev festen kan 
oplyses om et beløb godt over 1 mio. kr.- Se løbende 
status på indsamlingen og sponsorere på hjemmesiden 
hiogk.dk eller følg udviklingen på facebook – Harlev 
Idræts & kulturcenter

I forhold til samarbejdet med Aarhus Kommune, MSO, 
MBU samt MKB kan kort nævnes, at september måned 

Der kommer fortsat flere samarbejdspartnere på tavlen i byens 
centrum, kunne din virksomhed ikke ogsa tænke sig en plads? 
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byder på en række fællesmøder og derfor også øget fokus 
på projektudviklingen. I næste nummer af paraplyen vil 
vi uddybe nærmere herom. Ligeledes vil i den kommende 
tid blive arbejdet på etablering af bestyrelse for den selv-
ejende institution Harlev Idræts- & Kulturcenter.

Afslutningsvis vil vi gerne endnu en gang italesætte vores 
store taknemlighed overfor alle bidragsydere herunder 
byen erhvervsliv. Vores erhvervssponsorer kan ses på 
tavlen ved byens torv og på vores hjemmeside. Støt op 
om Harlev Idræts- og Kulturcenter… Og glæd dig

Foto Aksel Buchardt
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Omtale af møde med grundejere berørt 
af mulig omklassificering af Grønhøjvej 
og Engsvinget
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Den 17. maj klokken 16.30 –17.30 havde Aarhus Kom-
mune inviteret til et orienteringsmøde om den på-tænkte 
omklassificering af Grønhøjvej og Engsvinget i Harlev. 
Mødet blev arrangeret på baggrund henvendelser fra 
flere grundejere, der udtrykte tvivl om, hvordan de er 
stillet, den dag deres vej potentielt bliver 
omklassificeret fra offentlig vej til privat fællesvej. 
365 grundejere var inviteret. 42 grundejere mødte frem i 
sommervarmen.

Mødet startede med en kort orientering om det ligheds-
princip, der ligger til grund for byrådets beslutning 
om at igangsætte omklassificering af ca. 900 vejstræk-
ninger, som alle ligner de 6000 private fællesveje, der 
allerede er i kommunen. Det blev også nævnt, at vejene 
sættes i stand inden overdragelsen, og hvordan 
Grønhøjvej bl.a.får et nyt slidlag.

Der er stor overensstemmelse mellem de spørgsmål, 
der optager de berørte grundejere forskellige steder i 
Kommunen. Herunder er de mest almindelig spørgsmål 
nævnt og forsøgt besvaret:

- Kan det virkelig lade sig gøre at omklassificere en vej, 
hvor der er en institution eller en virksom-hed?

Ja. Det er helt rigtigt, at byrådet kan gøre det. Vi ved 
godt, hvor institutionerne ligger, og vi har mange pri-
vate fællesveje, hvor der allerede ligger institutioner. 
De bidrager til vejens vedligehold efter institutionens 
brug af vejen, ligesom virksomheder, landbrug og 
boligejere.

- Hvorfor tillader loven ikke, at kommunen kan kræve 
medlemspligt til et vejlaug? Og ville det ikke være 
meget lettere, hvis man kunne lokalplanlægge området 
med krav om medlemspligt?

En lokalplan medfører ikke handlepligt, og bl.a. 
derfor er den ikke et redskab, vi kan bruge i denne 
sammen-hæng. Det er og bliver en frivillig sag, om 
man ønsker at indgå i et vejlaug. Vi tillader os at være 
optimistiske og tror på, at de fleste gerne vil være med 
alligevel. Vi opfordrer også til, at man lader eventuelle 
løsgængere være i fred, men sørger for at holde en dør 
åben til dem –måske vil de næste, der overtager huset 
være med.

En kollega fra Team Vejdrift, som også er grundejer 
i området, kunne berette, at det er super hyggeligt at 
gå og ordne vejen sammen med naboerne på en privat 
fællesvej. Det er også min opfattelse som projektle-
der, at der er mange gode muligheder for, i fællesskab 
at hjælpe hinanden via den kontakt, der etableres i et 
vejlaug. Der er ingen begrænsning på, hvilke opgaver et 
vejlaug kan varetage. Det kan være alt fra nabo-hjælp til 
tøndeslagning og vejfest.

- Hvor stort bør et vejlaug være?

Det er svært at svare andet, end at nogle opgaver med 
fordel kan løses i et større vejlaug med flere veje, mens 
andre opgaver bedst egner sig til at blive løst helt lokalt.

- Kan man få lavet trafikdæmpende foranstaltninger?

Hvis man ønsker trafikdæmpende foranstaltninger, skal 
der altid søges om tilladelse hos kommunen, fordi kom-
munen er vejmyndighed også på en privat fællesvej.

- Får vi penge tilbage i skat?

Nej. Berørte grundejere kompenseres ikke.

- Kan man ikke omklassificere, så alle veje bliver 
offentlige i stedet?

Det har aldrig været på tale i Aarhus Kommune, og det 
kommer det nok heller aldrig.

De fremmødte blev ligesom i det udsendte orienterings-
brev opfordret til at tale sammen om at danne vejlaug. 
Og der blev hyggesnakket livligt efter mødet, hvor 
lokalet lidt efter lidt blev forladt. Vi oplevede en god 
spørgelyst og en smule glæde over, at det alligevel lod 
sig gøre at debattere lidt trods oplysningen i invitatio-
nen om, at mødet ikke var et debatmøde. Tak for jeres 
deltagelse i mødet. 
Se mere på http://www.aarhus.dk/harmoniseringafveje

Hilsen 
Lise Birnbaum, projektleder, CBA, Aarhus Kommune



af Niels-Ole Sølvar 
Formand Harlev-Framlev Grundejerforening

Det må være den varmeste sommer i ”mands minde”, 
som har ramt os - og så så længe. 

Det var rigtig ærgerligt, at vores Sct. Hans-fest måtte 
aflyses på grund af forbud fra kommunen, men vi håber, 
sammen med spejderne, at vende stærkt tilbage næste 
år. 

Vi er heldige, at kommunen fylder vandsækkene op i 
vor nye Æblelund med jævne mellemrum, for det er 
virkelig tiltrængt.

 

Ellers ser der meget tørt ud alle steder, og plæner og 
planter tørster efter vand. 

Desværre fik vi en markbrand på nært hold, da der 
udbrød brand mellem Tåstrup og Stjær med et dødsfald 
til følge. 
Vi er alle meget berørte af dette og sender varme tanker 
til brandmandens familie. 

I skrivende stund er der ikke længe til Det Østjyske 
Bakkeløb starter, og vi håber, at rigtig mange tilmelder 
sig. 

Harlev-Festen melder allerede udsolgt af billetter - så 
det bliver et tilløbsstykke, ligesom sidste år. 

Det var rigtig ærgeligt at se vores dejlige lille torv øde-
lagt, og vi forstår ikke meningen med det.

Til orientering kan oplyses at hærværket er anmeldt til 
Aarhus Politi, som vil gennemgå billederne fra Nordeas 
overvågningskamera som hænger ved pengeautomaten.

Harlev Framlev Grundejerforening udlover en dusør på 
kr. 1.000 for dokumenterede oplysninger som fører til 
pågribelse af folkene bag hærværket.

Herfra skal lyde - fortsat god sommer.
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Nyt fra 
Harlev Framlev Grundejerforening
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