Referat Harlev Fællesråd 6. dec 2018
Tilstede var: Carsten Dam Hyldal (referent), Tina Møller Dam, Bente Nordli, Arne Nielsen,
Egon L. Jørgensen, Jacob Langvad Nielsen, Merethe Raundahl. Ejgil Rahbek deltog i
behandlingen af pkt.8
Før det ordinære møde gav Martin Trærup, Harlev Idræts- og Kulturcenter, en kort
orientering om status, fremdrift og skitseret tidsplan for gennemførelsen af centret.
1. Dagsordenen blev godkendt
2. Referat fra Fællesmødet 25. okt 2018 blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden. Arne Nielsen orienterede om formandsmøde 29. nov
2018, hvor 25 ud af 30 fællesråd var mødt op til møde med Aarhus Kommune
omkring ønsker og samarbejde parterne imellem.
Pt. foregår samarbejde mellem Aarhus Kommune og fællesrådene imellem oftest fra
sag til sag, hvor det er relevant, men nye samarbejder blev aftalt på tværs. Der er
nedsat et “oplandsudvalg” af Kommunen, men det er endnu ikke etableret og
indholdet og arbejdsopgaverne er foreløbigt ukendte. Emnet bliver taget op 4. marts
2019 på fællesrådsseminar.
Børn og Unge området har lavet ny struktur, der skal rumme forskellige boligområder
og social lag med det formål at skabe sammenhæng på tværs for de 0-18-årige.
Harlev er i den forbindelse i samme område som Stavtrup
Det generelle samarbejde mellem fællesrådene og Kommunen blev diskuteret, idet
Harlev Fællesråd flere gange har oplevet manglende respons, lange svartider og
ingen opfølgning på henvendelser. Aarhus Kommune vil forsøge at stramme op på
servicen.
Harmonisering af vejene, dvs. overgang fra kommunal til privateje er stadig på
dagsordenen og er med på mødet 4. marts 2019. Det er uvist, hvordan det skal
fungere i praksis, og hvordan sagen håndteres.
4. Børn og Unge Det har overvejende været en stille periode på det sidste
ift.uroligheder og hærværk, hvor der kun har været oplevet lidt graffiti på marken.
Muligheden for at diskutere Harlev Idræts- og Kulturcenter med f.eks. 7-8-9.
klasserne for at få de unge til at skabe omtale og inspirere forældrene til aktivt at
bidrage blev diskuteret, og vi lader ideen gå videre til Martin Trærup.
5. Trafik, veje og by Carsten orienterede kort om Støjhandlingsplanen fra
Kommunens side, som desværre ikke levner meget opbakning til Harlev og de
omkringliggende byer ift. støjdæmning fra Stillingvejen og motorvejene. Der fulgte en

kort diskussion om, hvordan vi kommer videre med støjproblemerne, og vi
besluttede, at en mulig indgang kan være at skubbe på helhedsplanlægningen og
bebyggelse på østsiden af Stillingvejen for at sætte problemet på dagsordenen.
(Carsten)
Herudover laver Fællesrådet (Tina) en separat henvendelse omkring rundkørsler,
cykelstier til Gl. Harlev, sammenhængende stier med henvisning til høringssvar 29.
juni 2017.
Trafik, veje, by-udvalget forsøger at italesætte jordvolde langs motorvejen overfor
Vejdirektoratet og staten, evt. via Enhedslisten, som var opmærksom på problemet i
vores høringssvar til Støjhandlingsplanen.(Tina, Carsten, Ejgil).
Herudover blev det endnu engang pointeret, at alle i udvalget bør være orienteret før
enkeltpersoner foretager sig noget officielt vedrørende området.
5.3 Ideer og forslag til temaplanlægning om detailhandlen i Aarhus Kommune.
Fællesrådet har modtaget oplæg fra Kommunen omkring planlægning af fremtidens
detailhandel. Henvendelsen er sendt videre til Harlev Erhvervsforening, og et evt.
svar herfra indgår i Fællesrådets svar til kommunen.(Carsten)
6. Natur og Miljø De opmagasinerede jordbunker ved regnbassinet i Gl. Harlev og
langs Stallinggårdsvej er stadig ikke fjernet. Fællesrådet presser på, men sagen
skubbes frem og tilbage mellem Aarhus kommune og Region Midtjylland.
Tina Møller Dam er ved at lægge sidste hånd på et forslag til Aarhus Kommune
omkring sammenhængende stisystemer, sammenhæng mellem land og by, og
projekt Sundhed i oplandet. Henvendelsen skal senere vedlægges opfordringen til
Kommunen om udvikling af området øst for Stillingvejen for at skabe det fulde billede
og illustrere et gennemtænkt udvikling. Henvendelsen sendes til Sundhed og
omsorg, Teknik og Miljø, og Natur og Miljø.
7. Seniorer og ældre Mette Skautrup (konservativ byrådsmedlem) og Sebastian
Jubert Skotte fra Aarhus Kommune har været på besøg i Harlev, inviteret af Bente
Nordli og Arne Nielsen. Målet var at give dem et godt indblik i forstadslivet, og
anskueliggøre problematikken med at få gang i flyttekæden ved at bebygge grunden
ved Næshøjcentret med ældreboliger. Mette Skautrup vil tage kontakt til magistraten
for Sundhed og Omsorg, som ejer grunden og Bente følger sagen op.
8. Info og Blad Emnet Paraplyen var på dagsordenen efter et oplæg fra Arne
Nielsen omkring indstilling til Repræsentantskabsrådet om at indstille trykning og
omdeling af Paraplyen og overgang til orientering via Harlev Fællesråds hjemmeside
via Harlev App’en.
Ejgil Rahbek har foretaget en uofficiel meningsmåling på Facebook omkring læsning
af Paraplyen, hvor en stor del af respondenterne læste Paraplyen i fysisk form. En

diskussion fulgte kort i lighed med de tidligere møder, men flertallet ønsker at indstille
til ophør af paraplyen i fysisk form. Indstillingen sker på Repræsentantskabsmødet i
marts 2019, og forventet sidste udgave af Paraplyen i nuværende form forventes
tilsvarende i marts 2019. Info og Blad-udvalget drøfter muligheden for, at der ud fra
den digitale version kan udtrækkes et print, som kan lægges på centrale steder,
f.eks. på biblioteket.
9. Økonomi Der er udsigt til at Fællesrådet kommer ud med et resultat for 2019 på
cirka 0 kr. Den endelige resultatopgørelse forventes at være færdig omkring marts
2019.

