
Referat Harlev Fællesråd 7. maj 2018.  

  

Tilstede var : Eigil Rahbek, Arne Nielsen, Bente Nordli, Egon Leegaard Jørgensen, Anton Nielsen, Merete 

Raundahl, Carsten Dam Hyldal  

  

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet herunder evaluering af mødet - godkendt  

3. Konstituering  

a. Arne genopstiller sidste år som formand, ny formand skal findes næste år. Valgt  

b. Egon modtog valg som næstformand  

c. Carsten blev valgt som sekretær  

d. Kaj Sommer fortsætter som kasserer mod et mindre honorar. Anton Nielsen 

fortsætter som suppleant.  

  

4. Nedsættelse af udvalg  

Alle udvalg vurderes stadig at være relevante.  

a. Børn og Unge = Merete, Egon og Jacob Langvad som formand  

b. Trafik, by, vej = Tina, Carsten, Ejgil og Anton. Formand afklares når første møde holdes.  

c. Natur og Miljø = Christian, Tina, Anton  

d. Senior = Anton og Bente, og der er plads til en mere…  

e. Info og Blad = Aksel Buchardt som fotograf, Lise Fauslet (bibliotekar), Ejgil. Ejgil ønsker ikke at 

fortsætte som formand, så formandsposten besluttes på første redaktionsmøde.  

  

5. Meddelelser fra formanden  

  

Udtynding af træer langs stadion og stier. HF blev først hørt efter udtyndingen var gået i gang. HIK vidste 

besked. HF er meget tilfreds med beskæringen for at undgå høje, tynde træer, og sikre at beplantningen er tæt 

i bunden.  

  

Puljer og midler fra Sundhed & Omsorg. Merete og Egon undersøger hvilke muligheder der er på vegne af 

B&U, og give besked til Seniorer om mulighederne.  

  

Fællesrådsseminar. Det kan være en jungle at finde den rette kontaktperson på  

Rådhuset/Kommunen/Magistraten. Der er derfor oprettet en kontaktpersonliste med kontaktpersoner, som skal 

være behjælpe med at finde den rette kontaktperson.  

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Faellesraad/Kontaktpersoner/Faellesraadenes-ko 

ntaktpersoner-i-Aarhus-Kommune---2018-2.pdf  

  

6. Status B&U  

  

Sommerbussen kører igen sommeren over i Harlev/Sabro. Uffe i Midtpunkt er primus motor. Det har været 

positvt oplevet de sidste 2 år. Fokus på aktiviteter med de unge, og ikke løftede pegefingre og politi. HIK er 

med til at støtte driften.   

  

7. Trafik, veje og byplanlægning  

  

Tidligere er indsendt prioriteret liste over ønsker i Harlev/Framlev på vej og -stiområdet.  



  

1. Cykelsti ml. Gl. Harlev og Harlev - er blevet til 2 i 1-løsning  

2. Rundkørsel på Stillingvej  

3. Gammel Mosevej, etablering af cykelsti - Gl. Mosevej har fået tilført ekstra bredde  

  

4. Rødlundvej, udskiftning af træstolper  

5. Renovering af kirkesti fra Gl Harlev til Edelhoffvej - Er gået i gang  

6. Vestervej/Kettingvej, T-kryds ændres til hajtænder mod den blinde del af Kettingvej - er gjort  

7. Vestervej, de etablerede chikaner og parkering på Vestervej genovervejes 8. Gl. Stillingvej og 

Tåstrupvej, der mangler plan for sammenhængende cykelstier.  

  

Møde om harmonisering af veje = privatisering af offentlige veje 1. marts 2018. Der er 13 veje foreløbigt i 

Harlev som privatiseres. Kommunen har forespurgt på, hvor møde for 200 mennesker i den forbindelse kan 

afholdes. Umiddelbart findes det ikke i Harlev.  

  

Status for Ådalsparken og området syd herfor mod Tåstrup.  

Der er ikke sket noget nyt ift. den vedtagne kommuneplan. Forvaltningen ønsker en helhedsplan for området, 

før der igangsættes lokalplan/byggeri i området syd for Harlev. Møde afholdes 28 maj 2018 kl. 12.30-1330, 

hvor HF deltager for at afklare sammenhængen sammen med de berørte lodsejere.  

  

Henvendelse fra Hasle Fællesråd  

Hasle Fællesråd vil gerne have byrådet til at udsætte fase 2 af letbanen indtil man har erfaringer med fase 1, 

og desuden vil Hasle Fællesråd gerne have en anden linjeføring, der følger banegraven ind til Århus. Hasle 

Fællesråd vil gerne have opbakning fra Harlev Fællesråd til indsigelser mod planlægningen af processen.  

  

Harlev Fællesråd vil gerne støtte indsigelsen, dels fordi vi også ønsker en kortere og mere direkte linjeføring, 

dels fordi vi får mulighed for at flage vores interesse i at letbanen videreføres til Harlev. Ejgil sørger for at 

sende et bekræftende svar til Hasle Fællesråd.  

  

8. Natur og Miljø  

  

Ved afvandingsbassinet i Gl. Harlev er der stadig store mængder overskudsjord, som lodsejerne ikke ønsker 

at fjerne. Kommunen har været i dialog med ejerne, men intet er sket.  

  

Ovennævnte kirkesti flyttes op på jordvolden, så fremtidige oversvømmelser og kørsel med landbrugsmaskiner 

undgås.  

  

Vi har fået tilbudt op til 2.000 gratis blomsterløg. Christian Jensen, Tåstrup, ønsker gerne at modtage dem, og 

står i spidsen for at sætte dem langs cykelstien til Harlev. Arne henvender sig til Harlev grundejerforening for 

at høre om de også ønsker løg.  

  

9. Seniorer og ældre  

  

Bente får notater fra afgående Lotte mht. grunden syd for Næshøjcentret. HF ønsker at bygge boliger til 

aldersgruppen 60+. Grunden på modsatte side af Ketting Parkvej er pt. udlagt til erhverv, men kan komme i 

spil til beboelse i selve planlægningen for 2019. Seniorudvalget håber at have en update klar til næste 

fællesrådsmøde.  

  



10 Info og blad  

Næste nummer af paraplyen bliver sidste nummer med Eigil som redaktør/Formand. Ny formand søges! Der 

er masser af artikler, og samtidig efterlyses kraftigt nyt fra alle udvalg. Nyt møde 21 juni 2108.  

  

Diverse   

Merete var 6 marts 2018 til møde med Brabrand/Årslev fællesråd om  fælles udvikling af området, herunder 

stiforbindelser øst for Stillingvej. Og muligvis kan vi have fællesinteresser på natur/miljøområdet. Arne tager fat 

i deres formand for at høre om der skal etableres et bredere og mere formelt samarbejde.  


