
Repræsentantskabsmøde 

Fællesrådet  

Torsdag den 22. marts 2018   
• 24 Deltagere  

• Velkomst ved Arne  

• Valg af dirigent. Jacob Damgaard foreslået og valgt  

• Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt  

• 1 stk. forslag til afstemning  

• Beretninger vedhæftet  

- FMD Arne Nielsen  

- Børn & Unge v/Jacob Langvad og Merethe Jelsbak  

- Trafik & Veje v/Eigil Rahbek  

- Info & Blad v/Eigil 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 levende bymidte. Forretningslivet er mærket af 2 detail   

   hvor by-fortætning vil styrke bymidten hvor skole, torv, forretning 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. hvervekampagnen  

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 passere område ved Circle K  

Kommentar  Også mht. Harlev Idræts & Kulturcenter 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   

  vedligehold ? Store omkostninger.  

Svar   Ja det er det  

Kommentar  Grønhøjvej, alle i det område kommer til at betalefor 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 medlemmerne selv kan 

vælge. Guld 1500,-, Sølv 1000,-Bronze 500,-  

Kommentar  Hvordan bliver det synliggjort hvem der har Guld/Sølv eller Bronze ?   

 en markering ?   

   Arkivet tager et Sølv kontingent  

Kommentar  Kunne man lade Guld og Sølv få flere mandater ?  

Kommentar  Kirke vil give Guld kontingent  

  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  

- Eigil, Bente og Egon genvælges  

- Carsten Hyldahl opstilles og vælges ind  

- Anton og Christian genvælges som suppleanter  

• Genvalg af revisorer og suppleanter  

• Eventuelt  

- Synes godt kan tage penge for annoncering i Parplyen - Opfordring til at firmaer melder 

sig ind.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HARLEV FÆLLESRÅD  

Nyvangsvej 9 * 8462 Harlev J *   

E-mail: post@harlevfr.dk * Website: harlevfr.dk   



  

  

Forretningsudvalgets årsberetning for 2017.  

  

Indledning  

Harlev Fællesråd er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og virksomheder, som er 

medlemmer af Fællesrådet.  

Ved udgangen af 2017 havde Fællesrådet 47 medlemmer.  

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 melde 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 

myndighederne 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.  

2.2 Harlev Fællesråd kan koordinere medlemmernes 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 beboere om Fællesrådets initiativer og 

anliggender.  

Udvalg  

For at kunne leve op til formålet har Fællesrådet organiseret sig med nogle udvalg, som har til 

opgave at følge deres sagsområder tæt og udarbejde forslag til beslutninger, som foretages i 

forretningsudvalgets 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 Bostrup  

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

Seniorer og ældre Lotte Bostrup, fmd., Bente Nordli, Anton Nielsen  

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

Udover to eksterne medlemmer af Info og Bladudvalget 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 anden måned. Endvidere afholdes møder i 

forretningsudvalget hvis særlige forhold gør sig gældende herunder behandling af høringssvar, 

hvor høringsfristerne kan falde mellem to ordinære møder.  

Udvalgene holder møder efter behov.  



Udover egne møder afholdes der forskellige møder med borgergrupper elle foreninger, hvis det 

ønskes.  

Fra Aarhus Kommunes forskellige forvaltninger inviteres der til møder inden for de respektive 

forvaltningsområder og her deltager som regel repræsentanter fra Fællesrådets udvalg som har 

det pågældende område i sit regi. Nærmere omtale heraf vil ske under udvalgsberetningerne.  

Alle Fællesråd i Aarhus kommune inviteres en gang årligt til et seminar med deltagelse af alle 

interesserede fra fællesrådenes forretningsudvalg og repræsentanter fra byrådet, også 

borgmester og rådmænd er inviteret til dette seminar.  

Seminaret tilrettelægges af en arbejdsgruppe på 5 medlemmer valgt på det årlige seminar i 

samarbejde med fællesrådenes sekretariat, der består af to embedsmænd fra Teknik – og Miljøs 

ledelsessekretariat.  

Denne arbejdsgruppe har i 2017 på grundlag af gruppedrøftelser på seminaret i 2016, samt et 

formandsmøde for de enkelte fællesråd 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 

inddrage så tidligt som muligt i alle sager af betydning for et lokalområde.  

Endvidere vil der blive udarbejdet en kontaktperson fra hvert af kommunens magistratsafdelinger 

for at fremme muligheden for at komme igennem til relevante personer eller afdelinger med sager 

af betydning for Fællesrådenes arbejde.  

Aftalen er godkendt af Aarhus Kommune og får virkning fra dette forår.  

Fællesrådet har afholdt to stormøder for borgere i Harlev med deltagelse af politikere fra de 

partier, der er repræsenteret i byrådet.  

27. april 2017 Borgermøde med følgende temaer 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 Fællesrådet fået udarbejdet en 

lokalsamfundsbeskrivelse, 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 

muligheder herunder hvordan man kan forestille sig et scenarie for tilstanden i 2029.  

Lokalsamfundsbeskrivelsen er med som et bilag til den samlede kommuneplan 2017, som byrådet 

vedtog kort før jul 2017.  

Harlev Fællesråd har i den forbindelse fremsendt høringssvar og deltaget i foretræde for teknisk 

udvalg, men det vil I høre mere om under udvalgsberetningen fra Teknik-miljø og byplanudvalget.  

Det var et meget velbesøgt møde (ca. 160 deltagere), der blev afholdt i sognehuset i Framlev, 

nogle deltagere måtte klare sig med en ståplads.  

9. november afholdt vi så et vælgermøde, hvortil vi havde inviteret repræsentanter fra de partier, 

der var repræsenteret i byrådet og som fortsat opstillede kandidater til byrådsvalget den 21. 

november. 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 selvfølgelig 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 arbejdet 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 paraplyorganisation, der 

omfatter medlemmer med interesser, der ind imellem kan kollidere. I sådan en situation må 

Fællesrådet prøve at finde en balance, og i dette tilfælde acceptere, at vi har måttet udarbejde 

høringssvar, der udtrykte flertallets synspunkter, og at der også blev formuleret 

mindretalsudtalelse.  

Afslutning  

Jeg vil slutte denne beretning med at rette en tak til vore medlemmer og samarbejdspartnere, og 

håbe at vi har levet op til jeres 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 forhold for Harlevs borgere som muligt.  

Endvidere en stor tak til vore eksterne samarbejdspartnere: Lise Fauslet og Aksel Buchardt for 

jeres arbejde med Paraplyen og til Kaj Sommer for din indsats som kasserer.  

Jeg håber på jeres fortsatte engagement for at gøre Harlev til et godt sted at bo og virke i.  



Specielt vil jeg takke Lotte Bostrup for dit arbejde i Fællesrådet. Du har valgt ikke at genopstille for 

den næste periode. Vi vil savne dine eftertænksomme indlæg i debatterne.  

Arne Nielsen  

Marts 2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beretning Børne- unge udvalget 2017/2018  

• Vi har løbende supporteret Natteravnene, og har medvirket til afholdelse af 

indlæg på Næshøjskolen for hele 7, 8 og 9 årgang i forsommeren 2017 hvor 

baggrunden for- og hensigten med Natteravnene og Sommerbussen blev 

præsenteret for de unge. I samme forbindelse blev Ungerådet præsenteret  

  



• Vi har afholdt møde med Næshøjskolen, Dagtilbuddet, fritidsklubben (FU), 

Ungdomsklubben (FO), HIK og Natteravnene for evaluering af et trygt og 

godt børne- og unge miljø i Harlev. Der blev på denne baggrund udsendt et 

forældrebrev….  

  

• Deltaget i møde i maj 2017 vedr. etableringen af Tryghedsnetværk…   

  

• Evalueret på sommeren 2017 med Sommerbussen  

  

• Børne- og ungeudvalget har løbende været i dialog med styregruppen i HIK, 

og har været inddraget i udviklingen af HI&K.   

  

• Børne- og ungeudvalget, Harlev Fællesråd deltog i møde med magistraten 

for Sundhed og Omsorg (MSO), Næshøjskolen, Lokalcenter Næshøj,  

Svømning, Gymnastik, HI&K den 23. oktober 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 byrådsmedlemmer Rabih Azad-Ahmad, 

Bünyamin 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 Næshøjskolen), Martin Trærup, 

Jacob Damgaard (HI&K) samt og Børne- og ungeudvalget, Harlev 

Fællesråd, ved Merethe Jelsbak Raundahl.  

  

• Børne- og ungeudvalget har været medforfattere på et hørringsvar 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 Næshøjskolen (Lars 

Mølgaard) omkring skolevejsanalysen med henblik på at drøfte, koordinere 

og prioriterer de forbedringer af skolevejene, vi alle måtte ønske. Et rigtig 

godt og konstruktivt møde.   

  

  

  

Beretning Trafik & Veje  

  

Byudvikling i Harlev Framlev – Kommuneplan 2015  

  

Konkrete ønsker til Kommuneplanen  
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I forbindelse med behandling af Kommuneplan 2017 fremsatte vi følgende 

forslag:  

  

1. At perspektivplanarealet øst for Stillingvej ændres fra landzone til 

byzone.  

2. At der iværksættes en planlægning 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 boligområde, reduceres, så der tages behørigt hensyn til 

borgerne i Tåstrups ønske om en frizone mellem Harlev og Tåstrup  

4. At et nyt område vest for Harlev inddrages som nyt 

omdannelsesområde.  

  

Ad.3.  

  

Det er en privat bygherre, som har fremsat ønske om en udvidelse af 

boligområdet syd for Harlev mod Tåstrup.  

    

Vi kan acceptere forslaget i Kommuneplanen om en udvidelse af boligområdet, 

såfremt der sker en reduktion af arealet. Vi synes, at der skal tages et behørigt 

hensyn til ønsket om en frizone. Hvor snittet skal lægges kræver en dialog 

herom. Et mindretal fastholder dog, at der ikke skal udlægges bebyggelser 

mellem Harlev og Tåstrup udover den igangværende såkaldte gartnerigrund 

udstykning.     

  

Ad. 4.  

Harlev Fællesråd har erfaret, at der er fremkommet ønske fra Knud Petersens 

Planteskole om et areal vest for byen mod skoven. Dette ønske ser fællesrådet 

positivt på.     

  

Disse to forslag om nye byudviklingsområder vil dog langtfra, hverken 

enkeltvis eller samlet, kunne løse behovet for en nødvendig 

befolkningsudvikling så kapaciteten på daginstitutioner og skole kan udnyttes.   

  

Så uanset disse forslag og andre mindre udbygninger i området fastholder 

fællesrådet, at den endelige 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 passage i form af en tunnel under Stillingvej  

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

4. At der prioriteres bedre stiforbindelser (trampestier, gangstier, 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 rundkørslerne. Desuden 

benyttes rute 511 benyttes af mange som genvej til motorvejssystemet i alle 

retninger, herunder til Herning motorvejen.  

  

Det er vort ønske, at der på Stillingvej etableres dels rundkørsler dels en 

tunnel for at give bl.a. en markant mere sikke skolevej.   

  

I lokalområdet er der et stort ønske om at anlægge cykelsti på Harlev Kirkevej 

mellem Gl. Harlev og Harlev. Det vil også markant give en mere sikker 

skolevej.   

  

Seneste nyt om det politiske arbejde med Kommuneplanen  

  

Onsdag den 15. november 2017 førstebehandlede byrådet Kommuneplan 2017 

med de ændringer, som er fremkommet på baggrund af de indkomne 

høringssvar. M.h.t. vort område foreslås nu, meget overraskende, at området 

Øst for Stillingvej udlægges til byudviklingsområde i den kommende 

byrådsperiode samt at man foreslår afholdelse af en idekonkurrence for 

områdets udvikling. 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 arbejdet. 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 reduceres i forhold 

til det oprindelige forslag. En løsning, som falder helt i tråd med Fællesrådets 

ønske, som udtrykt i høringssvaret.  Til gengæld bliver det vestlige område 

(Knud Petersens mark) ikke inddraget.   

  

Hørslevvej  

  

Hvert år forhandler vi med kommunen om etablering af mindre projekter for 

veje og stier, og vi kan sædvanligvis berette på dette møde, hvad resultatet er 

blevet. Nu er forhandlingsproceduren imidlertid ændret, således at vi på dette 

tidspunkt stadig er i gang med at gennemgå projekterne.   

  

Men på en vej er der dog sket noget for nylig. Det er Hørslevvej, som for få 

måneder siden er blevet udvidet i begge sider, således 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 afsluttet et projekt med at få alle stier 

registreret som enten offentlige eller private stier. Samtidig har vi give alle 

stier et navn, idet kommunen ellers udelukkende anvender numre.  Formålet 

med disse registreringer var at få fastslået, hvilke stier, der er offentlig og 

hvilke der er private. Ejerskabet har betydning for bl.a. snerydning og 

vedligeholdelse.   

Navnene vil kunne ses på et kort i 2018 udgaven af den gule informationsbog. 

De er endvidere 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 indstillingen til byrådet brugte man udtrykket harmonisering 

af offentlige veje. Samtidig annoncerede 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 overflyttes også alle forpligtelser til grundejerne. Det 

drejer sig om vejbanens vedligehold, til at foretage snerydning, vedligeholde 

fortorve, vejbrønde osv.  



Kommunen anbefaler, at der etableres et vejlav, som skal stå for de praktiske 

og administrative 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 

forvejen mange private veje i Harlev, og her foregår arbejdet i 

grundejerforeningerne uden problemer. Så det burde være en overskuelig 

opgave at få de nye vejlav eller nye grundejerforeninger til også at fungere.  

             

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beretning Info & Blad  

  

I paraply udvalget har vi 2 områder, som vi varetager, og det er:  

   



         Udgivelse af Paraplyen  

         Administration og redigering af hjemmeside  

   

Udgivelse af Paraplyen  

  

Udbringning af Paraplyen foretages fortsat af HIK´s Basket afdeling. De vandt 

udbuddet sidste fra 1. januar 2016. Vi er meget tilfredse med samarbejdet.     

  

Administration og redigering af hjemmesiden  

   

Hjemmesiden besøges stadigt flittigt, kan vi konstatere. Siden 2015 har vi 

anvendt blog værktøjet WordPress, og det foregår udmærket. Også selvom der 

bliver 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 uddelt til Paraply udvalget og 

der har været holdt en del møder i 2016 og 2017.  

Det blev dog hurtigt klart for udvalget, 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 

alle platforme og styresystemer. Den er udviklet i et samarbejde mellem GHF 

og Harlev Fællesråd.   

Udover at indeholde kalenderoplysninger og nyheder om alle typer af 

arrangementer i lokalområdet, 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 sammenlignes med den Gule Informationsbog i 

elektronisk udformning. 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 Paraply udvalgets arbejde, og jeg vil gerne benytte 

lejligheden til at takke Arne, Aksel Buchard og Lise Fauslet for et godt 

samarbejde i årets løb.  

  

  

  

  

  

  

  



Harlev Fællesråds Natur og Miljø udvalg  v/ 

Christian A. Jensen, Arne Nielsen og Tina Møller Dam.  

Orientering i sagen om fredning af sammenhængende natur og 

landskab syd for Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner  

Fredningssagen, der nu kører på 10. år, er ved at finde sin afslutning. 

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 stisystem gennem området.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler fredningssagen, besigtigede 

den 26. september 2017 området og holdt offentligt møde. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har besluttet at gennemføre fredningen med den 

afgrænsning, som Fredningsnævnet har fastsat, bortset fra mindre justeringer. 

Fredningssagen er dog ikke endelig afsluttet fra klagenævnets side, så 

tidspunktet for hvornår stisystemet vil blive etableret, er ikke kendt endnu. 

Fællesrådet følger sagen og vil orientere om nyt, når dette foreligger.  

  

Kirkestien fra Edelhofvej til Gl. Harlev.  

Fællesrådet har gennem længere tid arbejdet på at sikre og forbedre 

Kirkestien. Kirkestien er i dag meget svært fremkommelig for gående og 

cyklister pga. kørsel med tunge landbrugsmaskiner og tilstrømning af meget 

vand fra misligholdt dræn. Aarhus Kommune har givet tilsagn om at forbedre 

stien med en passende belægning, så stien igen bliver anvendelig for gående 

og cyklister. Så sent som i februar 2018 blev der holdt møde med besigtigelse 

af forholdene. Der blev fra Fællesrådet side peget på en løsning, hvor 

Kirkestien bliver ført tilbage til den oprindelige beliggenhed, som der er på 

højderyggen, der fører ned til Gl. Harlev. Denne højderyg, der i dag er 

uopdyrket, ligger på kanten af et læhegn. Aarhus Kommune har lovet at 

afsøge muligheden med lodsejeren. Fællesrådet håber, at stien vil blive farbar i 

2018.  

Jordbunke i Gl. Harlev.  

I forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet i Gl. Harlev blev en stor 

mængde jord uden tilladelse placeret umiddelbart nord for Gl. Harlev.  

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. Fællesrådet finder det meget beklageligt, at 

kommunen som myndighed ikke har kunnet bringe forholdet til ophør.  



  

Ved Christian Andersen Jensen  

Formand i Natur og Miljø-udvalget  

Harlev Fællesråd  

Marts 2018  

  

  

  

  

  

  

  


