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Orientering fra
Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek

Borgermøder om 
Kommuneplan 2009
I forbindelse med behandling af Kommune-
plan 2009 har Harlev Fællesråd behandlet
planen på flere møder i forretningsudvalg og
i udvalget for byudvikling. Der har endvidere
været afholdt 2 borgermøder for beboere i
området. Et møde for alle i Harlev Framlev
området og et separat møde for beboere
nord for motorvejen.
Det er Fællesrådets opfattelse, at der forelig-
ger nogle særlige planmæssige udfordringer
nord for motorvejen, idet industriområdet
nord for motorvejen og vest for Stillingvej,
som blev rammebelagt allerede i 2001, sta-
digvæk ikke er lokalplanlagt og dermed giver
beboere nogle uklare forestillinger om, hvad
der skal besluttes nu og hvad der ikke kan
besluttes nu, fordi det blev besluttet allerede
i 2001. Endvidere foreslås der udlagt et stort
erhvervsområde nord for Framlev, ligesom
det foreslås, at landsbyen Framlev omdan-
nes til byzone. Derfor afholdtes et særligt
møde for beboerne nord for motorvejen.

Det skal nævnes, at der til de to møder var i
alt omkring 185 fremmødte. Det er et særde-
les tilfredsstillende fremmøde, og Fællesrå-
det takker de mange Harlev borgere, som
deltog i en i øvrigt sober debat om de frem-
tidige udfordringer indenfor infrastruktur og
bolig- og erhvervsudbygning.

Høringssvar til Kommuneplan 2009
Nedenfor følger i forkortet form Fællesrådets
officielle høringssvar til forslag om ny Kom-
muneplan 2009.

Byudvikling i Århus Kommune 
generelt
Harlev Fællesråd kan tilslutte sig de skitsere-
de overordnede principper for byudviklingen
som i et langsigtet perspektiv kan etableres,
som det er sket i Lisbjerg.

Det drejer sig om Elev, Harlev, Malling, Skød -
strup-Løgten og Årslev. Det fremgår af for-
slaget, at planlægning af Elev og Malling al-
lerede kan gå i gang i næste byrådsperiode.
Dette begrundes bl.a. i de trafikale forhold,
idet disse to områder vil blive betjent af eller
allerede er betjent af skinnebåren kollektiv
trafik.

Det er Fællesrådets opfattelse, at trafikbetje-
ning af et område kan foretages på flere
måder. Selvom der i et langsigtet perspektiv
nok vil blive trukket nogle streger til en ba -
ne forbindelse forbi Harlev Framlev området,
så ligger området allerede i dag i et trafik-
mæssigt knudepunkt, hvor de to store jyske
motorveje krydser hinanden. Det fremgik på
overbevisende måde af materialet i forbin-
delse med Planstrategiplan 2009, idet den
unikke placering var hovedårsagen til at fo-
reslå placering af en ny by i Harlev.

Derfor er det Fællesrådets opfattelse, at in-
frastrukturen er på plads allerede i dag til at
gå videre med yderligere udbygning.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at med
salget af de sidste grunde i Kettinggård ud-
stykningen, er der ingen byggemuligheder
tilbage i området. Så hvis planlægningen af
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yderligere byområder udskydes til byråds -
perioden 2014-2017 eller endnu længere ud,
så vil der gå endog meget lang tid, før der
kommer en byggemulighed i området. Der-
for foreslår Fællesrådet, at planlægningen
påbegyndes allerede i næste byrådsperiode.

Ny by øst for Harlev
Harlev Fællesråd lægger vægt på, at plan-
lægning af nye vækstområder og infrastruk-
tur øst for Stillingvej bør forankres i en hel-
hedsplan, som omfatter den gamle by og
det nye vækstområde.

Den ny by etableres over en relativ kort tids-
horisont. Det er vigtigt at der hurtigt skabes
grundlag for at etablere nødvendige service-
tilbud, så eksisterende tilbud i Harlev ikke
overbelastes.

Infrastruktur planlægges og iværksættes så
forbindelse til den eksisterende by Harlev
kan ske ved ”niveaufri” forbindelser over
eller under Stillingvej. Endvidere sikres det
at der etableres et net af gang og cykelstier,
så færdsel til institutioner kan ske sikkert.

Forbindelse til omverdenen sker ved udbyg-
ning af ”letbanesystem” så det kan betjene
Harlev området.

Erhvervsområde nord for motor-
vejen og vest for Stillingvej
Dette erhvervsområde (0202ER og 0203ER)
blev udlagt til erhvervsområde i forbindelse
med vedtagelse af Kommuneplan 2001. Om-
rådet er ikke lokalplanlagt bl.a. på grund af
langvarige drøftelser af virksomhedsklassifi-
kation af de forskellige områder.

Fællesrådet anerkender, at der i Århus Kom-
mune også skal være plads til tung industri,
men vi har den opfattelse, at på grund af af-
standskrav på helt op til 500 m vil det ikke
være særlig realistisk. Området er for lille.

Det fremgår af forslag til Kommuneplanen, at
der skal inddrages et større perspektiv areal
vest for det allerede udlagte erhvervsareal.
Det drejer sig om 0205JO, som går helt ud
til kommunegrænsen mod Skanderborg
Kommune.

For at forøge størrelsen af det samlede er-
hvervsområde, foreslår vi at rammebelægge
område 0205JO til erhvervsområde allerede
nu, i stedet for ved næste revision af kom-
muneplanen.

Ved at sammenlægge disse områder til et
stort erhvervsområde, er det vores opfattel-
se, at man kan mindske nogle af de proble-
mer, som afstandskravene i det nuværende
erhvervsområde giver.

Ved at forøge området mod vest allerede nu
giver man også mulighed for at anvise pla-
cering af den tunge industri helt mod vest,
hvor der er mulighed for at lave en tilslutning
til rundkørslen ved Lillering Skov og dermed
en direkte tilkørselsmulighed til motorvejen.

De trafikale forhold vil herved forbedres be-
tydeligt, idet der her ikke vil være nogen
sammenblanding af tung trafik og svage tra-
fikanter (skolebørn og cyklister), som det er
tilfældet ved tilkørselsrampen ved Framlev.

På den anden side af kommunegrænsen i
Skovby er allerede udlagt erhverv til tung
 industri, så her vil afstandskravene allerede
være opfyldt.

Det åbne land
Det er vigtigt at der i forbindelse med etable-
ring af såvel boligområder og erhvervsområ-
der tages hensyn til interesser i det åbne
land.

Der skal ske en klar afgrænsning, så der ikke
bygges for tæt mod ådalene (Århus Å og
Lyngbygårds Å)
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Et grønt område bevares så linjen Brabrand
Sø – Årslev Engsø – Tåstrup sø forbliver og
udvikles. I den forbindelse ses gerne at sti-
systemet fra Årslev Engsø føres videre mod
vest.

Forslag om erhvervsområde 
nord for Framlev
I harmoni med det ovenfor nævnte om af -
græns ning mod det åbne land, så finder
Fællesrådet, at forslaget om at planlægge et
erhvervsområde nord for landsbyen Framlev
ikke falder i tråd med disse principper.

Området ligger på en sydvendt skråning
med udsigt mod Århus Ådal og mod Lyng-
bygårds Å og med udsigt til landsbyen
Framlev og til Kirken som en af de meget
markante bygninger. Området egner sig til alt
andet end erhverv.

Derfor vil Fællesrådet foreslå, at forslaget
om at omdanne dette område til erhverv
tages af bordet.

Såfremt forslaget begrundes i at bruge area-
let til at opfylde afstandskravene fra det alle-
rede udlagte erhvervsområde vest for Stil-
lingvej, så er det vores opfattelse, at vort
forslag om at forøge erhvervsområdet mod
vest er langt mere perspektivrigt.

Landsbyen Framlev
Det foreslås, at omdanne landsbyen Framlev
til byzone, fordi landsbyen vil indgå i forsla-
get om at omdanne arealet nord for Framlev
til erhverv. Såfremt dette sidste forslag drop-
pes, forventer vi, at Framlev vil beholde sin
landsbystatus. Dette medfører bl.a. at lands-
byafgrænsningen skal justeres, som det er
sket med de øvrige 42 landsbyer i kommu-
nen.

Landsbyer i Århus
Indenfor det område, som Harlev Fællesråd
normalt betragter som sit interesseområde
findes der 6 landsbyer. Udviklingen i disse
landsbyer bør foregå på en nænsom og hen-
synsfuld måde for at bevare det individuelle
særpræg, som er det karakteristiske ved
denne byform. Landsbyerne kan betragtes
som kulturbærere mellem en fortid, som var
præget af landbrug og en nutid, som er
præget af beboelse og fritidsaktiviteter.

Det er Fællesrådets opfattelse, at der bør fo-
regå en vis udvikling i alle landsbyerne, men
det skal være en kontrolleret udvikling. Vi er
tilfredse med, at alle landsbyafgrænsninger-
ne i landsbyerne nu er blevet revideret.
Men det er fællesrådets opfattelse, at der i
mange tilfælde er mindre arealer land brugs -
jord, som på grund af nærhed til landsbyen,
med god ret kunne betragtes som en del af
landsbyen. Altså også en slags udfyldning til
landsbyen.

Udbringning af Paraplyen
Fra og med dette nummer af Paraplyen fore-
tages omdeling i byområdet af Harlev af
Harlev Basket. I de sidste 4 år har dette job
været varetaget af Senior Gruppen, som
påtog sig opgaven, fordi der på daværende
tidspunkt ikke var nogle ungdomsforeninger
eller andre ungdomsorganisationer, som ville
påtage sig jobbet.
Men denne gang har Harlev Basket meldt
sig, og så vil Senior Gruppen ikke stå i vej en
for, at de får opgaven og derved kan få et
økonomisk tilskud til klubbens aktiviteter.

Fællesrådet ser frem til et godt samarbejde
med Harlev Basket og takker samtidig Seni-
or Gruppen for et godt og pålideligt samar-
bejde.
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Af Ejgil Rahbek

Som de fleste kunder i Super Best Harlev
nok har bemærket, så er der indført et nyt
prismærkningssystem. I branchesprog kal-
der man det et elektronisk hyldeforkant sy-
stem. Systemet fungerer tilsyneladende
godt.
For kunderne giver det umiddelbart en syn-
smæssig fordel. Det er lettere at se priserne,
og det er bl.a. lettere at se, om der er rabat
ved køb af flere enheder.
Paraplyen har besøgt uddeler Karsten
Jensen for at høre om systemet, og for at
kunne viderebringe lidt viden om systemet til
vore læsere.
Hvert prisskilt eller brik, som det hedder, er
en selvstændig elektronisk enhed, som er
batteridrevet. Den har en levetid på 5 år,
hvorefter den skal udskiftes. ”Det kan sam-
menlignes med vore lysstofrør, som vi også
udskifter ca. hver 5 år”, siger Karsten. I alt er
der 6500 brikker i omløb i forretningen.
I loftet i butikken og på kontoret er der på

passende steder monteret 15 sendere, som
kan betegnes som en slags radiosendere,
men rent teknisk er det nok routere. Disse
sendere er forbundet til brugsens centrale
server med kabler. Forbindelse fra de 15
sendere til prisbrikkerne er trådløs.
Langt de fleste pris- og kampagne oplysnin-
ger produceres af hovedkontoret i Super
Best kæden, og oplysningerne modtages via
kædens interne netværk lørdag efter lukke-
tid. Hver uge modtages således mellem 600
og 700 opdateringer fra hovedkontoret med
nye priser og nye kampagner uden at brugs-
ens personale arbejdsmæssigt er involveret.
Desuden modtages også en mindre opdate-
ring med ca. 150 varer til brug for tilbudene
torsdag, fredag og lørdag.
Alle voksne medarbejdere, og det er 30
medarbejdere, er uddannet til at arbejde
med systemet. Dette er nødvendigt, fordi
oprettelse af nye varer og prisændring m.v.
også skal kunne foretages manuelt. Ikke alle
ændringer kommer pr. automatik.
At det er let at bruge systemet demonstrerer
Karsten Jensen ved at tage en tom brik og
indkode den med en ny kampagnepris for en
vin. Og det foregik let og uproblematisk.
”Det er så let, at selv jeg, som egentlig ikke
skal kunne betjene brugsens IT systemer,
kan betjene det uden videre” forklarer
Karsten stolt.
”Inden vi tog beslutning om anskaffelse af
systemet gik grundige undersøgelser og
sonderinger af markedet for dette system”,
betoner Karsten.
Systemet er faktisk ikke nyt. Allerede for ca.
17 år siden forsøgte kæden Favorit sig med
et tilsvarende system. Men de var for hurtigt
ude, og systemet var ikke tilstrækkeligt ud-

Nye prisskilte
i Super Best Harlev
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et alle priser og kampagner er rigtige,”
fortsætter Karsten.
Er der da ingen ulemper, spørger vi. ”Jo, vi
har ikke de varer med, som sælges i vind-
fanget, og så kan de trådløse signaler ikke
nå igennem jerngitteret til spiritus skabet”
siger Karsten. ”Men det er til at leve med”,
forsikrer han.
Hvad så med den fremtidige udvikling in-
denfor butiksområdet? ”Vi går faktisk og
overvejer, om vi skal undersøge behov for en
ubemandet kassesluse, og hvilke muligheder
vi har i vores butik, og vi har været ude at se
ubemandet kassesluse i praksis. Men de er
dyre, så vi skal være sikre på, at behovet er
til stede netop i vores butik”, afslutter
Karsten.

kan komme til at fremstå ud mod Næshøj -
vej. Facaden tænkes udført i kobber eller rø -
de mursten og vil på den måde passe meget
fint ind til skolens øvrige bygninger. Byggeri-
et forventes at skulle starte i begyndelsen af
juni måned. Tegningerne har været forelagt

viklet og ikke stabilt nok, så de måtte gå til-
bage til det manuelle system.
I dag har teknikken nået et niveau, som giver
en høj grad af driftssikkerhed, og tilsvarende
systemer er nu indført i 10 forretninger i Dan-
mark.
For 2 år siden besøgte man Super Best i
Ordrup, som netop havde indkørt systemet.
Det var gået så godt, at man beslutte at ind-
føre det i Harlev.
Systemet kostede ca. 1 mio i anskaffelse og
det blev leveret af IT Gruppen i Holbæk fra
firmaets afdeling i Skanderborg.
Systemet blev prøvekørt den 25. august
2008 og det tog 3 dage at indkode alle ca.
6500 varenumre i brikkerne. Herefter kunne
systemet sættes i drift for alvor den 4. sep-
tember 2008. Systemet har fungeret uden de
store problemer siden da.
Hvad er fordelene ved et sådant system? Og
hvad får kunderne ud af det?
”Vi har jo anskaffet systemet for bedre at
kan betjene vore kunder, og det giver sig
bl.a. udslag i, at de får en langt større sikker-
hed for at priserne er rigtige, og at de til en-
hver tid er opdaterede.”, siger Karsten.
For brugsen giver det den fordel, at vi kan
spare ca. 15 timers arbejde om ugen, og det
kan jo aflæses i brugsens regnskab. ”Men
sikkerheden er mindst ligeså vigtig,” under-
streger Karsten. ”Med dette system kan vi
med 99,9%’s sandsynlighed være sikre på

Nyt fra Harlev Bibliotek

Af Dorte Vind

Sidste nyt om kombibiblioteket
Planerne skrider støt og roligt fremad, og
der ligger nu et dispositionsforslag til bygge-
riet. På illustrationen ses, hvordan biblioteket



PARAPLYEN NR. 46 - Marts 2009

8

en lille fokusgruppe af borgere som repræ -
sentanter for Harlev Fællesråd og Harlev Bi -
blioteks Venner, som på den måde fik lejlig-
hed til at komme med deres kommentarer.
Borgerne ønsker indtrængende, at der bliver
mulighed for flere m2. Der kan ikke svares
på, om det bliver muligt. Bevillingen til byg-
geriet er som den er, men man er særdeles
indstillet på at få så mange m2 som overho-
vedet muligt.
Der skal udarbejdes udbudsmateriale, og vi
skal i gang med det spændende arbejde,
det bliver, at planlægge indretningen af kom-
bibiblioteket. De mange gode ideer fra det
afholdte borgermøde og kommentarer og
ideer fra mødet med fokusgruppen vil sam-
men med ønskerne fra Næshøjskolens lære-
re og elever udgøre et godt grundlag for vo -
res indretningsplan.

Forårets arrangementer
Blandt forårets arrangementer er en sang -
aften, som vi har kaldt Frydeligt med jubel-

kor. Aftenen har navn efter “Morten Børups
Majvise” fra 1577. Han skrev den til sine dis -
ciple på Latinskolen i Århus, og det er den
melodi, som lyder fra klokkespillet på Århus
Rådhus.

Det er en musikalsk aften, hvor fhv. rådmand
Flemming Knudsen fortæller om sange, som
han holder meget af. Trigekoret synger under
ledelse af organist Anna Marie Thygesen.
Der vil være fællessange og kaffebord. Afte-
nen arrangeres i samarbejde med Harlev
Biblioteks Venner.

Programmet indeholder desuden højtlæs -
ning for de mindste, en udstilling af små
bamser i miniaturelandskaber og introduk -
tion til internettet for begyndere.

Hent en folder med oversigt over alle for -
årets arrangementer på Harlev Bibliotek.
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Af Arne Nielsen

Natur og Miljø har påbegyndt udarbejdelse
af en parkudviklingsplan for kommunens
grønne områder.

Der er sat tre Pilotprojekter i gang: 
Harlev – Framlev, Lystrup – Elev og Hasle.

Delplanen for Harlev – Framlev sammenfatter
en række ideer og ønsker, som er kommet
frem, dels ved besøg hos nogle klasser på
Næshøjskolen, dels ved et borgermøde,

hvor en række aktive borgere i en workshop
arbejdede med at beskrive visioner for by-
parken i Harlev.

Disse ideer er herefter blevet bearbejdet i en
arbejdsgruppe med deltagelse af repræsen-
tanter for Natur og Miljø, Foreningen Aktive
Forældre og Harlev Fællesråd.

Det har været et spændende og godt forløb,
hvor der har været tale om et meget kon-
struktivt samarbejde mellem repræsentanter
for borgerne i Harlev og Århus Kommunes
dygtige medarbejdere fra Natur og Miljø.

Delprojekterne fra de tre lokalsamfund skal
danne grundlag for etablering af planer for
hele kommunen, og være med til at skabe
forudsætninger for de økonomiske rammer,
som byrådet forhåbentlig vil afsætte, for at
planerne kan realiseres.

På nuværende tidspunkt har byrådet ikke
sat ekstra midler af til udviklingsprojekterne,
men til hvert af de tre pilotprojekter har
Natur og Miljø afsat 200.000 – 300.000 kr. i
2009. Det betyder, at nogle af de ideer, der
er beskrevet i delplanen for Harlev, kan sæt-
tes i værk snarest. Se artiklen fra Foreningen
af Aktive Forældre side 12, hvor der også
annonceres et borgermøde, hvor interesse-
rede kan få en mere detaljeret orientering
om planen for Harlev området.
Harlev Bypark skal udvikles til en mere åben
park end i dag. Der skal udtyndes i de cen-
trale dele af parken således, at træerne her
står i åbne lunde med forårsløg i bunden.
Et delvist nyt stianlæg skal etableres, som
en sammenhængende rundbane (kondisti)
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med styrketræningsmuligheder et eller flere
steder på ruten. I et område tæt ved klubben
etableres en aktivitetsplads for børn og unge
med et skateranlæg som base. Aktivitetsmu-
ligheder, som indbyder til, at borgere i alle
aldre kan få gode oplevelser. Området kan
også indgå som et element i skolens idræts -
undervisning.
Der vil også med tiden blive etableret en grill -
plads med mulighed for samling omkring ar-

rangementer. Som en lille, men betydelig for-
bedring, skal der etableres muligheder for at
ældre fra lokalcentret lettere kan forcere
Næs højvej, også i kørestol og dermed få en
mere naturlig adgang til at benytte Byparken.

Kom og hør mere om planerne den 17.
marts kl. 19.00 i Næshøjskolens kantine,
hvor harlev Fællesråd og Foreningen
 Aktive Forældre vil orientere.
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Af Bestyrelsen i Grundejerforeningen

Harlev Framlev Grundejerforening kan i år
fejre 40-års jubilæum og det bør selvfølgelig
fejres og markeres. Bestyrelsen har – allere-
de for næsten 2 år siden – talt om – og
tænkt på, hvordan det bedst kunne gøres.

Vi vil gerne være med til at forskønne vort
lokalområde og det kan gøres på mange
måder.
Først og fremmest ved, at vi som borgere
selv er med til det. Nogle vil måske stille
spørgsmålstegn ved det, men det er slet
ikke så vanskeligt. Du kan f.eks. være med til
at sørge for at: – dine hække er klippet pænt
– dine træer ikke vokser ud over fortovet – at
samme holdes fri for ukrudt – lade være
med at smide affald på veje og stier, og
sørge for at dine børn heller ikke gør det.
Hunde- og katteefterladenskaber er stadig et
problem. En pose i lommen på gåturen med
hunden kunne her være en løsning, og din
kat kan du holde hjemme – i stedet for at
dine naboer skal generes! Det er jo ikke sik-
kert at han er ligeså glad for katte, som dig,
etc.-etc.

Vi tillader os, at gentage og påpege disse
ting, fordi det tilsyneladende er nødvendigt
visse steder i vort område.

Grundejerforeningen påpeger de samme
ting overfor kommunen, der, hvor det er

deres ansvar, ligesom vi igen og igen gør
kommunen opmærksom på den tilstand
vore veje og fortove befinder sig i.

Græs slå ningen på de grønne områder har vi
også påtaget os at sørge for i de sidste to
sæsoner, ellers var områderne groet efter. En
lysning her skulle være på vej, idet Harlev er
et af de områder i kommunen, der er udpe-
get som et forsøgsområde vedr. vedligehol-
delse af kommunale områder.

Jubilæet vil Grundejerforeningen markere
ved, at der bliver opsat flotte natursten på
rundkørslerne ved Lilleringvej og ved Statoil.

Vi tror, det vil vise folk, at Harlev er et områ-
de i Århus kommune, der ønsker at markere
sig, ligesom det bliver gjort med byens flotte
julebelysning, hvor Grundejer-foreningen
også giver økonomisk støtte.

Opsætningen og afsløring af stenene vil fo-
regå lørdag den 16. maj. Borgmester Niko -
laj Wammen har givet tilsagn om at komme
og afsløre stenene. Den Jyske Pigegarde vil
være tilstede og trække op gennem byen,
og foreningen vil være vært ved pølser, øl og
vand. Vi håber at rigtig mange af byens bor-
gere vil være med til at festliggøre dagen. Se
i øvrigt i Galten Folkeblad, når dagen nær-
mer sig.

Harlev Framlev Grundejer -
forening 40 års jubilæum
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Af Helle Wium, Højlundvej 17,
8462 Harlev J, Tlf. 87480614
’Det skal være sjovt at bo i Harlev’. Forenin-
gen Forældre for Aktiv Fritid i Harlev (FAF)
grundlagt februar 2008 har til formål at give
børn og unge i Harlev oplevelser, aktiviteter
og mulighed for at møde hinanden.

Foreningens hovedaktiviteter er følgende:
Den levende Bypark: At få opsat en skater-
bane i Harlev.
Arbejder for flere fritidsaktiviteter til Harlev:
musikskole, drama, dans, jagtture, fisketure
– samt dine idéer.
Arbejder gerne for mere koordinering fritids-
udbuddene imellem.
Vi har en hjemmeside:
www.aktiveforaeldre-harlev.dk.
Indmeldelse i foreningen sker ved indbeta-
ling af årligt kontingent 40 kr. til Nordea:
reg. nr. 1928 konto nr. 6270-852-589.
Foreningen modtager meget gerne flere
medlemmer. Har du gode idéer til at give
børn og unge en meningsfyldt fritid i Harlev,
og/eller ønsker du at bakke op om forenin-
gens formål med økonomisk støtte, er du
meget velkommen.

Vigtige aktiviteter forår 2009:
Midt februar: Skaterbane – Byggeansøgning
indsendes til kommunen.
17. marts: Harlevs borgere inviteres til
 orientering om ændringer i Byparken. 
I kantinen på Næshøjskolen kl. 19:30-21:00
27. marts: Arbejdsweekend i Byparken 
kl. 10-16 (3-4 personer med motorsav. 
Tilmelding på tlf. 87480614)
28. marts: Arbejdsweekend i Byparken kl.
10-16 (Alle er velkomne/‘Bare duk op’. 

Tilmelding ikke nødvendigt)
16. april: Årsberetning på Næshøjskolen

Århus Kommune har tildelt Harlev, Hasle og
Lystrup hver 300.000 kr. til parkudvikling til
anvendelse i indeværende år 2009. I Harlev
er vi flot mht. udformning af den endelige
plan for Byparken. Der arbejdes aktivt sam-
men med Harlev Fællesråd og Århus Kom-
mune omkring udarbejdelse af plan og god-
kendelse for stiføring og skaterbane. Park-
projektet tager afsæt i mange Harlev borge-
res ønske om løbe-/cykelsti rundt i Bypar-
ken, og anlægning af skaterbane for børn og
unge. Senere, når der er anmodet om/tildelt
flere penge til projektet, vil der kunne ske
udvidelse af projektet. Mød op til Borgermø-
det i Caféen på Lokalcenteret 17. marts kl.
19:30-21:00 og hør nærmere/giv dit besyv
med.

GRATIS TRÆ: For at kunne anlægge stien
har vi brug for din hjælp. Kommunen vil på
forhånd afmærke de træer i Byparken, der
skal ryddes for at give plads til den nye sti.
Har du motorsav og er blandt de først til-
meldte, har vi brug for 3-4 personer fredag
27. marts kl. 10-16 til at få væltet træerne. Til-
melding sker til undertegnede Helle Wium
på tlf. 87480614. Lørdag 28. marts er alle
velkomne kl. 10-16. Denne dag er opgaven at
få skåret grene af de fældede træer, samt at
få slæbt grenene ud til Næshøjvej til senere
afhentning af kommunen. Som tak for dette
arbejde får man lov at tage det fældede træ
gratis med hjem til pejsen/brændeovnen. Vi
regner med, at det bliver to hyggelige dage,
hvor Harlevs borgere mødes for i fællesskab
at skabe vores nye Bypark…

Bypark, skaterbane
og gratis træ


