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Orientering fra
Fællesrådet

Sintrupvej og mod syd til Edwin Rahrs Vej.
Industriområdet får adgang til den nye rundkørsel, hvor motortrafikvejen slutter.
Det er planen at placere genbrugsstationen i
det nordøstlige hjørne af industriområdet.
Stationen vil blive beplantet med tæt hegn,
ligesom det er muligt at nedgrave anlægget,
så det ikke fremtræder så synligt.
Genbrugsstationen vil få alle de affalds faciliteter, som vi kender fra de øvrige stationer.
Placeringen i den vestlige udkant af Århus er
velvalgt, og vi opfatter denne placering som
velegnet for Harlev Framlev området. Denne
placering vil opfylde ønsket om en genbrugsstation indenfor kort køreafstand.

Mulig placering af genbrugsstation
I 2001 rettede Fællesrådet henvendelse til
magistratens 5. afdeling (ÅKV) med en forespørgsel om det var muligt at etablere en
genbrugsstation i Harlev Framlev området.
På daværende tidspunkt havde vi fået
mange tilkendegivelser fra borgerne, som
syntes, at afstanden til enten Hasselager
eller Eskelund var for lang. Vi foreslog etablering af en stor genbrugsstation med alle
affaldstyper, men hvis dette ikke var muligt,
så i hvert fald en mini genbrugsstation til
modtagelse af færre affaldstyper.
Vi fik det svar, at man i ÅKV var i gang med
at undersøge mulighederne for at placere en
genbrugsstation i den vestlige del af Århus.
Det blev tilkendegivet, at Harlev var med i
planerne, idet man i området havde for lang
afstand til en genbrugsstation jvf. kommunens målsætning, som angiver en køreafstand på max. 7 km.
Mange placeringsmuligheder har efterfølgende været undersøgt, men også forkastet. Af
mange forskellige årsager. Men mest på
grund af indsigelser fra mulige fremtidige
naboer. De fleste placeringsmuligheder har
været i industriområder, hvilket jo også må
være mest oplagt.

Men vi skal nok ikke glæde os for tidligt.
Planen er netop sendt ud til offentlig fremlæggelse, og det betyder at bl.a. naboer og
andre interessenter har mulighed for at
komme med indsigelser og ændringsforslag,
som kan være så tungtvejende, at genbrugsstationen eventuel må opgives, men det
håber vi ikke.
Fællesrådet ser positivt på planen, og vil tilkendegive dette over for 2. magistrat. Men
da planen jo netop skal ud i offentligheds
fasen for at få borgernes reaktioner, er
Fællesrådet også interesseret i at høre
Harlev borgernes reaktioner.

11. december 2003

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J
www.paraplyen.8462.dk

Kettinggård udstykning

Det nyeste forslag er en placering i et nyt
industriområde vest for erhvervsområdet i
Brabrand, kaldet Brabrand Erhvervspark.
Området ligger i forlængelse af det nuværende meget store industriområde. Det nye
område grænser mod vest op til Analystvej,
mod nord til en kommende forlængelse af

Planerne for Kettinggård udstykningen har
været længe undervejs. Og vi er meget
spændte på resultatet af det store planlægningsarbejde. Ikke mindst fordi det er den
sidste større lokalplan med beboelse i den

E-mail til fællesrådet
Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Lay-Out: Sok Company
Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1500 eks.

Paraplyen@8462.dk

(billede side 7)
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vestlige del af Harlev Framlev området. Nu
er det snart 10 år siden den seneste større
lokalplan blev vedtaget, lokalplan 277 for
Rødlundvej. Med disse to lokalplaner afsluttes 40 års udbygning af Harlev Framlev
området. Herefter er det slut med at udstykke mere jord til beboelse, fordi der simpelthen ikke er mere jord til rådighed vest for
Stillingvej. Nu er der kun de store arealer øst
for Stillingvej. Men de hviler trygt og roligt
mange år endnu, udlagt som perspektivareal
.
Lokalplanforslaget bærer præg af stor kreativitet med mange forskellige boligtyper, udlagt
til forskellige formål. Der er faktisk mange
store ændringer i forslaget. Nedlæggelse af
et større vejstykke på Kettingvej og omdannelse til sti. Etablering af en ny fordelingsvej.
Endvidere et nyt stisystem, som forbinder de
forskellige delområder, og som forbinder hele
området med skoven og resten af lokalområdet.

men Fællesrådets holdning til lokalplanforslaget vil tage sit udspring i befolkningens
ønsker og forslag til anvendelse. I den forbindelse skal nævnes, at Kettinggård området
allerede i marts 2001 blev drøftet i forbindelse med kommuneplan 2001. Af referaterne
herfra fremgår bl.a., at man allerede dengang ønskede mulighed for at kunne tilbyde
større grundstørrelser end de 700 til 800
kvm, som næsten er standard i Harlev området. Det kan vi ikke se fremgår af forslaget.
Endvidere var det et klart ønske, at området
fortrinsvis blev udlagt til lav bolig i form af
åben lav bolig, altså parcelhuse. Så vidt vi
kan se af forslaget er kun 54 boligenheder
ud af 284 direkte udlagt til parcelhuse. Vi
kunne også ønske os en nærmere forklaring
af stisystemet samt vejadgang i øvrigt.
Fællesrådet ønsker også at drøfte forholdene
omkring skole og daginstitutioner. Det er
vores indtryk, at ikke mindst Næshøjskolen
allerede i dag er ved at nå sin kapacitetsgrænse.

Det er en lokalplan, som vil berøre mange
mennesker i området, ikke blot nuværende
og kommende beboere, men også mange
borgere i Harlev, som anser dette område
som et rekreativt område, som forbinder
nuværende bebyggelse med de fredede
områder ned mod Tåstrup sø og skoven.
Som nærmeste nabo til EU-habitatsområdet
ved Tåstrup sø, er det et sårbart område,
som vi skal værne om. Vi skal undgå for
voldsom og for tæt bebyggelse, samt tilstræbe at danne en glidende overgang fra by
til land. Det vil være uheldigt, såfremt det
planlagte stisystem i alt for voldsom
udstrækning vil blive brugt til gennemgang til
mark og skov mod vest og syd. I Fællesrådet
lægger vi vægt på at bevare de uerstattelige
naturværdier, som findes i området. Det har
vi en pligt til.

For at vi alle kan få mulighed for at sætte os
ind i de mange detaljer samt få svar på nogle
af disse spørgsmål, afholder Fællesrådet
borgermøde den 9. december kl. 19.00 2003
Se opslag ved SuperBest, Bager og Statoil.
En ny dagligvarebutik i Harlev
Fællesrådet har fået mange henvendelser fra
borgere i Harlev Framlev området med opfordring til at undersøge mulighederne for en
ekstra dagligvare butik på en velegnet placering. Inden for de rammer, som Fællesrådet
arbejder under, har vi undersøgt mulighederne løbende. Fællesrådet skal naturligvis ikke
foretage forretningsmæssige vurderinger i
retning af om en butik kan svare sig eller ej.
Men det er Fællesrådets opgave, at fremsætte beboernes ønske om en butik mere.
Ligeledes er det Fællesrådets opgave at give
råd om mulige placeringer.

Lokalplanen er for omfattende til at vi kan
redegøre for alle detaljer her i Paraplyen,
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Det er Fællesrådets opfattelse, at denne placering er velegnet. Af flere grunde. For det
første etableres der en butik i et område,
hvor der i forvejen er tradition for handel.

Status netop nu er drøftelser og sonderinger
om 3 forskellige placeringsmuligheder. Som
vi berettede om i sidste nummer af
Paraplyen, har Fællesrådet afgivet en udtalelse om mindeparken på hjørnet af
Næshøjvej og Gl. Stillingvej. Udtalelsen gik
på, at Fællesrådet ikke opfatter mindeparken
som værende af så stor værdi, at det skal
forhindre planerne om en dagligvare butik.
Men vi betonede samtidig, at vi ikke har
taget stilling til konkrete planer for en eventuel dagligvare butik.

Godt nok ikke i den størrelsesorden, som en
butik på op til 1000 kvm. kan forårsage. Men
området har allerede i dag mange kunder til
benzintank, butik og autohandel og værksteder, og der er en livlig trafik hele døgnet.
For det andet kan en dagligvare butik ved
Framlev Korsvej tage det trafikale pres af Gl.
Stillingvej og krydset ved Brugsen. Dette er
vigtigt, ikke mindst af hensyn til skolevejen.
Der er formentlig andre fordele, men også for
denne plan ønsker Fællesrådet at se det
endelige forslag til lokalplan, før det er muligt
at tage stilling.
En 3. placeringsmulighed fremgår af det
ovenfor nævnte lokalplanforslag for
Kettinggård udstykningen. På en del af det
nordligste område foreslås nemlig areal til en
dagligvarebutik. Eller, hvis dette ikke er
muligt, beboelse. Forslaget vil blive uddybet
på det borgermøde, som Fællesrådet planlægger at afholde.

Det er vores opfattelse, at især trafik- og parkeringsforhold er kritiske. Vi er også
opmærksomme på den forøgede mængde
lastbiler, som formentlig kører ad Næshøjvej
for at få adgang til aflæsningsområdet på
arealet. Næshøjvej befærdes dagligt af
mange børn på cykel og til fods til og fra
skole og SFO.
Dette er blot nogle af de umiddelbare observationer, som melder sig uden at have set de
konkrete planer. Fællesrådet foretager endelig stillingtagen, når en konkret lokalplan foreligger.

Etablering af kombibibliotek
Som ny placeringsmulighed for en dagligvare
butik har Fællesrådet erfaret, at Amtet netop
har givet grønt lys for en placering ved
Statoil. Fra Amtets side har der været visse
betænkeligheder ved en placering så tæt på
Framlev Korsvej på grund af forøget trafik.
Der har også været betænkeligheder ved
etablering af svingbaner på Gl. Stillingvej,
men disse betænkeligheder er nu overvundet.
Fællesrådet erfarer, at næste skridt vil blive
at få udarbejdet en ny lokalplan for området.
Dette er nødvendigt, da Kommuneplanen
ikke giver mulighed for så stor en dagligvare
butik.

I forbindelse med det seneste budgetforlig
blev det besluttet, at afsætte et beløb på kr.
1,5 mio til etablering af et kombibibliotek i
Harlev. Et kombibibliotek er betegnelsen for
et fælles bibliotek, hvor skolebiblioteket er
lagt sammen med folkebiblioteket. I Århus
Kommune drives allerede 3 kombibiblioteker,
og nu kommer så 2 mere til. Det drejer sig
om Sølystskolen i Egå og Næshøjskolen.
Ordningen kører som en forsøgsordning på
alle 5 skoler, og målet med forsøget er at
udvikle en velegnet ledelsesform til kombibiblioteker, som skal fremme fælles mål i et
integreret bibliotek, danne klare kompetenceforhold og forenklet administratio, udvikle
fælles arbejdsformer, etablere enstrengede
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Paraplyen har
jubilæum

informationsveje samt ikke mindst bedre ressourceudnyttelse.
Fællesrådet er blevet bedt om at udtale sig
om ordningen i Harlev, og vi har udtrykt vor
positive holdning. Det er vores opfattelse, at
der kan opnås store forbedringer ved at lade
disse to bibliotekstyper arbejde sammen. Det
er altid fremmende for kvaliteten at få mulighed for at lære af hinanden.
Biblioteksudlån er i dag baseret på meget
teknik, herunder især IT teknik. Hardware og
software er kostbar i anskaffelse og drift. Det
er vores opfattelse, at man i stor
udstrækning bruger den sammen teknik ved
de to former for udlån. Derfor ser vi gode
muligheder for at udnytte samme fælles tekniske platform, og derved opnår nogle rationaliseringsgevinster, både på kort og lang
sigt.
Med hensyn til kombibiblioteket i Harlev skal
vi understrege, at det er vigtigt for området at
man har et bibliotek. Fællesrådet var aktiv i
forbindelse med sparerunden i 1990’erne,
som indeholdt et forslag om at lukke folkebiblioteket. Blandt andet deltog Fællesrådet i
en stor underskriftsindsamling mod lukningen.
Ved at indgå i et kombibibliotek vil folkebibli
oteksfunktionen blive lokal forankret i mange
år frem i tiden. Folkebiblioteket vil ikke på
samme måde indgå i overvejelser om besparelser og eventuel lukning. For lokalområdet
betyder dette sikkerhed for vedblivende at
have et folkebibliotek. Dette forhold tillægges
også stor betydning.
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Kettinggård udstykning

Paraplyen nr. 25 er netop udkommet! Det
første nummer udkom i efteråret 1994.
Dengang som nu fyldte motorvejen godt i
bladet. Dengang var motorvejen netop klar til
linjebesigtigelse, og Harlev Fællesråd havde
fået indflydelse på flere væsentlige punkter,
bl.a. rundkørslerne ved til- og frakørselsramperne på Stillingvej og ved Statoilkrydset.
Medlemmerne af Informationsudvalget bag
det første nummer var Frits Thomsen (dengang formand for Harlev Fællesråd), Knud
Nicolaisen, Dorte Vind, Preben Arndt, Lene
Krath, Rita Graugaard Pedersen og Hans
Peter Madsen, som tog sig af lay-out og
opsætning. Siden da har flere forskellige
med stort engagement lagt tid og kræfter i at
gøre bladet interessant og læseværdigt.
Foreninger, institutioner og virksomheder er
blevet beskrevet eller har fortalt om sig selv.
Nybyggerier, jubilæer og andre begivenheder
af interesse for byens borgere er blevet
omtalt, og Harlev Fællesråds forretningsudvalg har holdt os alle orienteret om planer og
tiltag af betydning for udviklingen i HarlevFramlev området.
Det nuværende Info og bladudvalg ser frem
til endnu mange gode numre af Paraplyen,
og vi glæder os over, at vi møder stor velvilje, når vi opfordrer folk til at skrive i bladet. Vi
vil gerne opfordre til, at man også selv henvender sig, hvis man synes, der er noget,
som fortjener omtale i Paraplyen. Et debatindlæg i ny og næ vil absolut også være et
velkomment krydderi! Så bare fat pennen
eller tastaturet og kom i gang!

Alt i alt ser vi mange fordele ved en sådan
ordning, og håber at forsøgsordningen vil
blive en succes, således at den kan blive
gjort permanent.
Ejgil Rahbek

Info- og blad
Dorte Vind
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Produktion af juletræer
I julen 1995 fik vi en stor frostskade.
Temperaturen kom ned under -20, og det
bevirkede at mange topskud blev beskadiget,
det er uheldigt for et juletræ.
Der er forskel på frost tolerancen, afhængig
af hvorfra træerne kommer. Vi havde på det
tidspunkt tyrkiske Normanns gran.
Kaukasiske tåler lidt mere frost, dem har vi
nu. Det havde været godt at vide ved etableringen.
Jeg troede, det var en arbejdslet opgave at
producere juletræer, på det område har jeg
bedre viden i dag. Det er heldigvis sådan, at
når en ny produktion udvikles, så kommer
teknikken med, således at meget håndarbejde kan udføres med maskine.
Vi sælger træerne til en grossist, der afsætter
dem i Tyskland, Norge, Letland. Her fra
Balagergård har vi hjemmesalg, det er langt
det sjoveste. Når en forventningsfuld familie
stiger ud af bilen med børn og bedsteforældre og får en sav i hånden og begiver sig ud i
plantagen og efter et par timer kommer tilbage og familiens overhoved meddeler " det
blev så det her i år". Så er vi klar over hvem,
der bestemmer, mon så ikke det bliver en
god jul.

I hvert nummer af Paraplyen forsøger vi at
skildre eller portrættere en institution, virksomhed eller person, som i særlig grad er
aktuel. I dette nummer ønsker vi at skildre
en virksomhed, som producerer juletræer.
På Balagergård, som tidligere blev drevet
som traditionel landbrugsbedrift, har man
omlagt produktionen, så man i dag på en
stor del af arealet producerer juletræer.
Og hvad er mere aktuelt her i december
end nogle ord fra ejeren om en sådan produktionsform. Vi har derfor bedt Niels
Elvstrøm fortælle lidt om, hvordan det er at
producere juletræer.
Produktion af juletræer kræver en dyrkningsperiode på 7 – 10 år. Der er behov for
strategisk planlægning i forbindelse med
etableringen. Hvad siger ens personnummer, kan det tænkes at nogle i familien er
interesseret, når afgrøden skal bruges.
Vi startede i 1990 med at tilplante 2 ha.
Priserne var gode, så forventningerne var
høje, så vi fortsatte de følgende år med at
plante, således at vi nu har tilplantet 20 ha.
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Harlev Frimærkeklub 20 År
Harlev Frimærkeklub som blev stiftet i 1983
har i år 20 års jubilæum.
Ideen blev skabt af 10 årig dreng, der spurgte sin far om hvorfor der ikke var nogen frimærkeklub i Harlev. Faderen greb straks
ideen, da han og drengen havde siddet og
byttet frimærker derhjemme og ligesom savnede nogle flere bytte muligheder. Der blev
sat en seddel op på brugsens opslagstavle,
og der ringede 4-5 stykker. Der blev nu basis
for at gå videre og den lille gruppe fik sat en
større seddel op rundt i byen og en annonce
i avisen. Der blev indkaldt til informationsmøde på skolen, hvor mange interesserede
mødte frem, og her blev nedsat en arbejdsgruppe til at klare alle de praktiske opgaver
til den egentlige stiftelse af klubben.

Harlev frimærkeklub udgiver sit eget klubblad Samleren, som bliver udgivet 4 gange
om året. For medlemskontingentet som er
på 100 kr. får medlemmerne mulighed for
byttemøder, herunder gratis kaffe, mini- og
storauktioner, skrammelsalg, foredrag og
hyggeligt samvær med ligesindede i god fordeling mellem kvinder og mænd i alle aldre,
men børn er selvfølgelig også velkomne.
Klubben voksede hurtigt og har gennem
tiden haft et meget varieret medlemstal fra
ca. 25 til 50, og i dag ligger det på godt 30.
De første mange år lagde Næshøjskolen
lokaler til. Efterhånden blev lokalerne for
trange, hvorfor klubben fik tilbudt lokaler på
Lokalcenter Næshøj for senere at flytte til
HIK's fodboldhus hvor møderne i dag holdes
hver anden tirsdag i sæsonen.
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Klubben har en bestyrelse der består af 5-7
medlemmer, og der er som i alle klubber en
formand, en sekretær og en kasserer. På
klubbens Årlige generalforsamling vælges
bestyrelsen og konstituerer sig med de
nævnte poster. Derudover varetages en
række nødvendige funktioner af medlemmerne, - blandt andet frimærkeindkøb,
dubletleder, kaffebrygning o.a.
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af Preben Arndt/ Per Kudahl
HARLEV FRIMÆRKEKLUB
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Personlige oplevelser gennem 10 år med
motorvejsprojektet Århus-Herning.
For mere end 10 år siden kom biologer til
Snåstrup Mølle for at undersøge hvilke planter, vi havde på vores jorde. Hvorfor nu det?
Den kommende jul kunne vi læse om motorvejsprojektet og en lang sej kamp begyndte.
Først ville vi have vejen aflyst, siden flyttet
og så igen aflyst. Vi er mange voksne mennesker med forskellige tilgangsvinkler, jurister, biologer, arkitekter, vejmænd, lærere og
lystfiskere og snart var hylderne fyldt med
støjberegninger, trafikberegninger, miljøberegninger og påvirkninger ved at bo ved en
motorvej. Vi kæmpede alle i den tro, at det
ville lykkes os at få motorvejen aflyst eller i
hvert fald flyttet.
Foreningen Jyder mod overflødige motorveje
blev startet efter et læserbrev i Århus
Stiftidende, hvor ligesindede reagerede og
en spændende tid begyndte med viden om
forhold, jeg aldrig før havde spekuleret på.
Netop flytningen af motorvejen blev også for
os selv skillevejen. Man bliver direkte led
ved sig selv, når det går op for én, at det
man selv er i gang med at undgå, er man
samtidig i færd med at udsætte andre mennesker eller miljøet for.
Hos møllefolket blev frustrationerne større
og større, kunne man bo her og hvordan?
Dette delte os i to grupper – dem der mente,
de ville kunne bo ved en motorvej, og dem
der var overbeviste om, at det kunne de
ikke. Der var mange profetier, ville man
kunne være her for støj, bare arbejdet med
vejen ville blive uudholdeligt, broen ville
skygge for solen alle vintermånederne og
støjværnet ville blot gøre det værre, skyggen
derfra ville blive alt for stor etc.
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Pludselig arbejdede vi ikke sammen mod
motorvejen men imod hinanden, og det blev
nogle meget vanskelige år, hvor venskaber
blev brudt ned og tvivlen sled i os.
Årene er gået, nye beboere er kommet til og
der er igen faldet ro over Snåstrup Mølle.
Isfuglen er her stadig, og også vandstæren
er på vintervisit.
Arbejdet med vejstrækningen har været lang
og mudret og indimellem også støjende. Vi
havde lavet en aftale med Vejdirektoratet
om, at arbejdstiden skulle holdes indenfor
normal arbejdstid. Det er bestemt ikke altid
blevet overholdt. Enten var entreprenørerne
ikke blevet underrettet eller også var de ligeglade.
Vi har ofte fortalt hinanden, hvor heldige vi er
ved at bo med hinanden som tætte naboer
og dermed have nogen at tale med. Det vi
har kunnet udrette i fællesskab ville have
været umulig for en almindelig familie.
Broen er en stor kolos og bestemt ikke den
bedste udsigt. Men solen skinner stadig,
arbejdet er næsten overstået, og det bliver
interessant at høre, hvor slem støjen bliver.
Lone Dam Pedersen.
Snåstrup Mølle

VIL DU VIDE MERE OM
KETTINGGÅRD UDSTYKNINGEN
Mød op til borgermøde
9. december 2003
kl. 19.00
Se opslag ved
SuperBest, Bager og Statoil

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Lillering og Omegns Folkedansere
Folkedans er udøvelse af de danse og den
spillemandsmusik, som blev brugt af bønderne og herskabet omkring første halvdel af
1800-tallet. Op gennem tiden er dansene
ofte blevet brugt i mere eller mindre grad
bl.a. i forbindelse med gymnastikken, hvor
man ofte i forbindelse med en opvisning eller
en fællestræning sluttede af med en times
folkedans.

mer fra. Dragten kan have forskelligt udseende og forskellige farver, men hovedtrækkene for herrerne er knæbukser, vest og
hue og for damerne langt skørt, snørreliv og
hovedtøj. Dragten bliver brugt, hvis man har

I Lillering Forsamlingshus ved vi bl.a., at der i
vinterhalvåret omkring 1920-30 var en fast
danseaften. Dansen blev ledet af Kristian
Søberg, og musikken dertil var en violin, som
blev spillet af Rudolf Jørgensen.
én, til opvisning og markeringsfester indenfor folkedansen.

Omkring 1970 blev interessen for folkedans
atter atraktiv i området, og i 1973 startede
bestyrelsen i Lillering Forsamlingshus med
folkedans hver torsdag i huset, og da der var
en god opbakning til folkedans blandt de ca.
60 fremmødte, besluttede man i 1977, for
yderligere at øge interessen for folkedansen,
at starte en forening.

Folkedansen i Lillering er ikke en danseskole, men et sted man mødes til socialt samvær omkring folkedans, hvor alle kan være
med. Foruden den ugentlige danseaften har
foreningen også medvirket til festliggørelse
af bl.a. byfesten i Harlev, hvor vi et år kørte
gennem byen med hestevogn og senere
gav opvisning. Foreningen har medvirket
ved jubilæum i Brugsen, opvisning på
Næshøjcentret, i private firmaer og større
virksomheder. Også i udlandet har vi vist de
danske danse. I 1995 var 4 dansere med på
turné i Canada, og i år havde vi 6 dansere
med til stævne på Sardinien.

"Lillering og Omegns Folkedansere" blev
navnet, og man har siden haft dans hver
torsdag i vinterhalvåret, september til marts, i
Forsamlingshuset.
Da foreningen blev 10 år gammel, blev der
inviteret til stor fest i Næshøjhallen, og ved
denne lejlighed fik foreningen, fra DanmarksSamfundet, overrakt sin fane, som er med
ved opvisninger, fester og andre lejligheder,
hvor fanen kan bruges, og samtidig var der 6
dansere, som fik deres dragter indviet.

Jeg har prøvet at beskrive folkedansen gennem tiden og i Lillering. Skulle dette inspirere er I velkomne til at prøve. Henvendelse
på tlf. 8694 1605.

En folkedanserdragt er udformet som det tøj,
folk brugte på den tid, hvor dansene stam-

Lillering og Omegns Folkedansere
Hans Jørgensen.
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Motorvejen Århus Låsby
Lørdag den 8. november blev motorvejen
Århus Låsby officielt åbnet. Yderligere 17 km
blev taget i brug. Nu bliver det spændende at
konstatere, på hvilken måde motorvejen vil
komme til at indvirke på trafikmønstret på
især Framlev Korsvej og Stillingvej. Men
først et lille tilbageblik på nogle af højdepunkterne i det lange byggeforløb.
Arbejdet med motorvej har været i gang de
sidste 16 år, startende med en anlægslov
helt tilbage i 1987. I starten af halvfemserne
blev Harlev Fællesråd involveret i sagen som
høringspart og forhandlingspart. Allerede i
Paraply nr. 1 fra efteråret 1994 er der en artikel om motorvejen, og det berettes med
stolthed, at Fællesrådet har fået mange
ønsker opfyldt. Blandt andet er det lykkedes
at få amtet til at etablere en rundkørsel ved
Statoil.
I Paraply nr. 4 fra efteråret 1995 berettes, at
man nu har fastlagt den endelige linieføring.
Fællesrådet erklærede sig tilfredse med linieføringen. På et møde på amtsgården den 24.
august 1995 tilsluttede Fællesrådet sig planen i sin helhed. En plan som rummede det,
som vi kan se resultatet af i dag.
Den 3. oktober blev detailplanerne og linieføringen præsenteret på et borgermøde i
Framlev Forsamlingshus. 60 borgere var
mødt op til en livlig debat om linieføringen.
En del borgere i den nordligere del af Harlev
ønskede en nordlige linieføring. De dannede
senere en aktionsgruppe, som skulle iværksætte en underskriftsindsamling og efterfølgende rette henvendelse til trafikministeriet
for at få linieføringen ændret. Men
Fællesrådet stod fast på linieføringen, som
man havde arbejdet med siden 1993.
Omdannelse af Framlev Korsvej til
"Miljøprioriteret vej" var emnet på et borgermøde afholdt den 4. september 1997. 110
borgere var mødt op til mødet, som var

arrangeret af Vejdirektoratet og Harlev
Fællesråd. På mødet blev de endelige planer
for omdannelsen af Framlev Korsvej gennemgået, og der udspandt sig en livlig debat
med mange gode indlæg, spørgsmål og forslag.
Som det fremgår af dette lille tilbageblik har
Fællesrådet været involveret på mange
måder fra start til slut. Det har været langt
den største opgave i Fællesrådets levetid, og
mange personer i skiftende Fællesråd har
været indblandet.
Nu har vi så åbnet en 17 km lang strækning,
som udgør den østligste del af det 75 km
lange strækning mellem Herning og Århus.
Med åbning af motorvejen mellem Låsby og
Århus vil fremkommeligheden og trafiksikkerheden på strækningen være væsentligt forbedret, og byområderne langs den gamle
hovedlandevej vil være fredeliggjort.
Motorvejen vil desuden få stor betydning for
udviklingen i området.
Det er Fællesrådets håb, at motorvejen og
indføringen i Harlev Framlev området vil blive
til glæde og gavn for mange mennesker. Ikke
mindst forventer vi at motorvejen vil få stor
betydning for udvikling og udbygning af
området.
Ejgil Rahbek
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Harlev - Framlev
Grundejerforening
Grundejerforeningen havde mandag den 20
oktober den ordinære generalforsamling, og
vi bringer her reff. fra dagsordnen og formandens beretning.
Igen er der gået et år, og den siddende
bestyrelse har dermed siddet i 2 år. Vi trådte
til om jeg så må sige i katastrofeåret 2001,
hvor foreningen var ved at gå i opløsning og
dens eksistens var truet. Vi har flere gange i
den forløbne tid spurgt os selv om arbejdet
er det hele værd. Det er ikke megen respons
vi, som bestyrelse, modtager. Dog, engang
imellem hører vi nogle små pip,der heldigvis
er positive og det er måske dem der får os til
at fortsætte. Vi tør stille spørgsmålet til forsamlingen og alle de medlemmer der i aften
glimrer ved deres fravær: Skal vi i det hele
taget have en grundejerforening i området?
Er det nødvendigt at have nogen til at sørge
for snerydning, containere, kontakt til kommunen, udlån af diverse ting som spuler, stiger kloakrenser m.m. Var det ikke meget
nemmere at lade folk selv om at sørge for
disse ting. Det er da også ligegyldigt om
grundejerne overholder lovens regler m.h.t.
beplantning og beskæring, om de rydder
deres fortov for sne o.s.v o.s.v. Hvorfor dog
alt det bøvl. Ja vi spørger. Og tænk så oven i
skal du betale hele 160.00 kr. årligt for det.
O.K. Der er næsten 700 der synes det er en
god ide¸ ellers betalte de nok ikke deres kontingent, og det er nok også derfor vi synes
det er nyttigt at fortsætte. Men. For der er et
men. Hvor er de henne alle disse medlemmer. F.eks.her i aften. Det havde været rart
med lidt større opbakning ved en sådan lejlighed.

Denne bestyrelse er også på valg og vil ikke
sidde i al evighed. En fornyelse, kontinuerligt
er også en god ting, og derfor efterlyser vi
nogle der vil være med og påtage sig et
medansvar for foreningens fortsatte virke.
Det er tvingende nødvendigt at nogle melder
sig og siger, jeg vil godt give et nap med i et
par år. Sker det ikke kommer vi nemt i den
situation, hvor vi igen skal stramme skruen
og sætte foreningens eksistens på højkant.
Af personlige grunde har vi i år een af bestyrelsens medlemmer der ser sig nødsaget til
at stoppe, og vi efterlyser derfor eet af vore
medlemmer der vil gå ind i bestyrelsen i stedet. Lykkes det ikke er det ikke ensbetydende med at vi andre stopper, men det er et
faresignal og derfor håber vi det lykkes at
finde erstatning for det bestyrelsesmedlem
der forlader os.
I det forløbne år er snerydningen og cotaineropstillingen gået gnidningsløst og stort set
til alles tilfredshed. M.h.t. snerydningen må
alle forstå at de ikke kan få ryddet sne på
samme tid. Vi har den ordning at der startes
forskellig sted hver dag for på den måde at
tilgodese alle. Ordningen går endvidere ud
på at snerydning foretages når der ligger ca.
15 cm. sne.
Vedr. kloakering og fornyelse af asfaltbelægningen har vejkontoret bedyret at der fortsat
arbejdes på dette projekt, men at der ikke
asfalteres før kloakrenoveringen er tilendebragt. Vejchikanerne på øverste del af Gl.
Stillingvej bliver også etableret. Der blev
afholdt licitation 25. sept. og vi bliver løbende
orienteret om sagen.
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Harlev - Framlev
Grundejerforening
Sidste eksemplar af Infobogen med det nye
kort har vi fået megen ros for og det glæder
vi os selvfølgelig over. Medlemmerne er tilfreds med at være markeret med en stjerne
og det agter vi at fortsætte med. Medlemmer
i bestyrelsen har fremsat forslag om, at kun
medlemmer modtager bogen. Det er billigere
at udgive bogen kun til dem der er med til at
betale for den, selvom den da skal sendes
separat. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op
på et kommende møde. Infoudvalget
bestræber sig på at gøre den kommende
bog færdig noget før, så den formentlig vil
kunne tilgå medlemmerne i løbet af jan.
2004.
Regnskabsåret har hidtil gået fra 1. okt. til
30. sept. Det ønsker bestyrelsen ændret, så
regnskabsåret følger kalenderåret, og det
håber vi generalforsamlingen har forståelse
for og vil stemme for.
Juletræsfesten og Sct. Hansfesten er blevet
afviklet på vanlig vis og håber vi til glæde for
dem der har deltaget. Trods det dårlige vejr
var der et godt fremmøde til Sct. Hansfesten,
som da også vil blive afholdt i det kommende
år. Vedr. det arrangement har vi flere gange
henvendt os til Harlev Fællesråd om ikke de
vil være med. Vi synes det i den grad er et
fællesanliggende vi må kunne samles om og
på den måde gøre det endnu mere festligt.
Vi forventer og håber på en positiv tilbagemelding fra fællesrådet.
Samarbejdet med fællesrådet går upåklageligt og det kunne måske være en fordel for
begge parter at udbygge det. Trods alt drejer
det sig om borgerne i Harlev, der måske
kunne drage nytte af et tættere samarbejde
de to grupper imellem?

Bestyrelsen har holdt møde ca. hver anden
måned. Vi har et godt samarbejde og alle
møderne foregår i en god og fordragelig
atmosfære. Ingen behøver at undslå sig for
at give et nap i bestyrelsesarbejdet, det er
overkommeligt. Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en god indsats i det forløbne
år.
Erik Andrésen
fmd
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Meld dig før din nabo.
Har du lyst til at være sparringspartner for
Harlev-Framlev Grundejerforenings bestyrelse?
Pusler du med tanken om, engang, at deltage i noget meningsfyldt bestyrelsesarbejde, men "bare ikke lige nu"?
Vil du f.eks. samarbejde med bestyrelsen
om et eller andet lokalt arrangement?
Hvad med at genoptage tidligere tiders
succes som gåturene "Kend din egn", eller
måske et eller andet kulturelt arrangement? Grundejerforeningen yder økonomisk støtte, hvis det vel at mærke er et
arrangement som Grundejerforeningen
kan stå inde for.
Vi kan ikke love interesserede medlemmer
en plads i bestyrelsen lige nu, men vi vil
gerne starte et eventuelt samarbejde.
Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne i
Harlev-Framlev Grundejerforening. Du finder os forrest i den gule Info-bog fra
Grundejerforeningen.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Harlev - Framlev
Grundejerforening
Mødested: Generalforsamlingen
Lokalcenter Næshøj, Caféen
Deltagere fra bestyrelsen:
Erik Andrésen (EA), Dorthe Borgkvist (DB),
Bjarne Gregersen (BG), Claus Gregersen
(CG), Lisbeth Johnsen (LJ), Elly Bach
Kristensen (EBK), Inge Chr. Pedersen (ICP)
samt suppleanterne Jeanette og Morten
Thye

meget billigt!
Svar: Én container koster kr. 700,- + tømning, for en weekend!!!
Formandens beretning blev godkendt.

Antal fremmødte:
15

3. Fremlæggelse af regnskab.
BG gennemgik regnskabet, som blev
godkendt.
Fra salen var der et enkelt spørgsmål som
dog handlede om, hvorvidt grundejerforeningen bør have en hjemmeside, så man evt.
kan finde dato og dagsorden for generalforsamlingen!

Referent:
Lisbeth Johnsen

4. Indkomne forslag med angivelse af disse.
Ingen.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Ingen meldte sig, så formanden EA påtog sig
hvervet.

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af
regnskabsåret så det følger kalenderåret.
Godkendt

2. Formandens beretning.
EA fremførte sin beretning.
Kommentarer fra salen:
* "Selvfølgelig skal vi have en grundejerfore
ning!"
* Gav det flere eller færre medlemmer at indføre *mærkningen?
Svar: Stort set ingen forskel - endnu!
* Får tilflyttere henvendelse fra grundejerforeningen?
Svar: Nej, men de lokale ejendomsmæglere
uddeler InfoBogen til evt. tilflyttere. Ligeledes
får nybyggerierne også InfoBogen.
* Containere 2 gange årligt for 160 kr. er

6. Fremlæggelse af budget.
Godkendt
7. Fastlæggelse af kontingent.
Godkendt Kr. 160,- årligt.
8. Valg til bestyrelse samt suppleanter.
På valg er: Dorthe Borgkvist, (modt. ikke
genvalg.) Elly Bach Kristensen.
Bjarne Gregersen.
Bestyrelse samt suppleanter fortsætter
uændret, dog med undtagelsen af Dorthe
Borgkvist.
Ingen fra salen meldte sig som evt. nyt medlem af bestyrelsen.
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Harlev - Framlev
Grundejerforening
9. Nedsættelse af evt. udvalg.
Ingen fra salen meldte sig til evt. udvalg som
f.eks. snerydning, containere, juletræsfest
eller Skt. Hans-arrangement.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Best. foreslår Grethe Andersen og
Dorthe Borgkvist.
Grethe Andersen blev genvalgt, Dorthe
Borgkvist blev valgt, og Tommy Melgaard
blev genvalgt som suppleant.
11. Evt.
* Enkelte meldte sig som eventuelle uddelere
af InfoBogen, men det er for svært at ’administrere’ så vi kan være sikre på, at alle i
post-nr. 8462 får InfoBogen.
* Forslag om, at kun betalende medlemmer
får InfoBogen!
* Forslag om, at kun betalende medlemmer
kan afhente InfoBogen, et nærmere angivet
sted, mod forevisning af indbetalingskort.
* Forslag om at uddele InfoBogen ved hjælp
af medlemmerne!
* Enighed om at InfoBogen SKAL omdeles, under alle omstændigheder!
* Forslag om uddeling af en folder vedr.
græsslåningstidspunkter!
Svar: Grundejerforeningen kan ikke påbyde!
* Vedr. snerydningen på Højlundvej:
’Snerydderen’ skal være opmærksom på ny
vejbelægning!
Svar: ’Snerydderen’ bruger en gummimembran på sneskovlen netop for at skåne vejbelægningen. Derfor vil der altid ligge et lille
lag af sne tilbage efter rydningen!
* Forslag om at bestyrelsen skal modtage et
større honorar. Dog burde det i stedet hedde
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udgiftsvederlag!
* Nye butikker? Rygte om Netto eller Fakta hvad er rigtigt?
Svar: Bestyrelsen ved kun at der kommer et
supermarked på et tidspunkt - et eller andet
sted!
* Telia/Stofa?
Svar: Udvidelse inden årsskiftet! Den enkelte
kan henvende sig til Telia/Stofa om nærmere
oplysning om "sin" vej.
Formanden takkede for et godt fremmøde,
og bød herefter forsamlingen på en bid brød
og en øl/vand.

Juletræsfest
Framlev

Juletræsfest i Framlev Forsamlingshus
søndag den 7. december.

Rigtig Glædelig Jul &
Godt Nytår

