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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Under ”Orientering fra
Fællesrådet” beretter vi
bl.a. om et nyt begreb,
Aktivt Medborgerskab.
Det er uvist for Harlev
Fællesråd, hvordan det vil
påvirke fællesrådenes virke som katalysator mellem det kommunale magistratssystem og borgerne. Men der er allerede
nedsat et stående udvalg
med en politiker fra hvert
parti i byrådet. Vi følger
naturligvis, hvad der sker.
Vi har været i kontakt
med filminstruktøren
Jesper Vidkær Rasmussen, som har succes med
kortfilmen Tony, som for
en stor dels vedkommende er optaget i Harlev.

Byrådsindstilling om
Aktivt Medborgerskab
Indstillingen indeholder
forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved
at nedsætte et medborgerskabsudvalg med borgere og politikere. Det
skal komme med forslag

til en medborgerskabspolitik og et katalog med
nye måder til borgerinddragelse.
Aarhus står over for en
række udfordringer, der
kræver, at vi løser opgaverne på en ny måde. Der
findes masser af ressourcer i Aarhus, der kan være med til at skabe endnu
bedre velfærd. Erfaringerne i kommunen viser, at
borgerne ønsker at komme mere på banen.
Der er brug for et stærkere samspil mellem kommunen og byens borgere.
Kommunen skal bidrage
til udviklingen ved at sætte ramme og retning for
det aktive medborgerskab.
Det foreslås, at arbejdet
med at styrke aktivt medborgerskab forankres i et
medborgerskabsudvalg
med politikere og borgere. Udvalget har ansvaret
for at udarbejde et forslag
til en medborgerskabspolitik samt forslag til forskellige inddragelsesmetoder. Medborgerskabsudvalget bliver også ansvarligt for en proces,
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hvor kommunikationen
mellem borgere og kommunen bliver gentænkt.
Udvalget skal udarbejde
sine forslag i samarbejde
med et mangfoldigt og
repræsentativt udsnit af
borgere, frivillige, foreninger, virksomheder, råd,
eksperter og ansatte i
kommunen.

Organisering
Det foreslås, at arbejdet
med at styrke aktivt medborgerskab forankres i et
Medborgerskabsudvalg
med deltagelse af politikere og borgere.
Formålet med Medborgerskabsudvalget er at
sikre en stærk fælles forankring samt styrke den
direkte dialog mellem politikere og borgere omkring udviklingen af en ny
samarbejdskultur i Aarhus Kommune.
Der vil være tale om en
samskabelsesproces og
et samspil med administrationen, hvor udvalget
vil fungere som inspirator
for og udfordrer af den
kommunale praksis omkring borgerinddragelse,
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samarbejde og samskabelse.
Det foreslås, at Medborgerskabsudvalget nedsættes for en knap toårig
periode. Udvalget påbegynder sit arbejde i begyndelsen af 2014 og afslutter sit arbejde i december 2015.
Det foreslås, at Medborgerskabsudvalget består
af en politiker fra hvert af
de i byrådet repræsenterede partier og et tilsvarende antal borgere. Er
der således syv partier
repræsenteret vil udvalget
bestå af i alt 14 medlemmer. Hver byrådsgruppe
udpeger et medlem til
Medborgerskabsudvalget. Udvalget udpeger sin
formand blandt udvalgets
medlemmer.
Det foreslås, at borgerne
findes ved, at et tilfældigt
udvalg af borgere får mulighed for at ansøge om
at blive medlem af udvalget. Blandt de interesserede borgere udvælges
medlemmerne til Medborgerskabsudvalget således, at der er borgere
med forskelligt køn, alder,
uddannelse, etnisk baggrund og bopæl.

Høring vedr. forpagterboligen i Gl. Harlev
Harlev Fællesråd har
modtaget materiale vedrørende forundersøgelse
af, om der skal igangsæt-

tes en bevarende lokalplan for forpagterboligen
ved kirkegården i Gl. Harlev.
Det er Fællesrådets opfattelse, at forpagterboligen på ingen måde er
bevaringsværdig, og Fællesrådet kan helt og fuldt
støtte Menighedsrådet i
Harlev Framlev og Provsti-udvalget i deres ansøgning om at forpagterboligen nedrives.
Fællesrådet lægger til
grund dels, at forpagterboligen ingen historisk
sammenhæng har til
præstegården, kirken eller
kirkegården. Forpagterboligen er 150 år yngre end
præstegården.
Dels, at en fjernelse vil
forbedre både udsigtslinjer og indsigtslinjer mod
vest, samtidig med at en
fjernelse vil åbne op for
en mulig forlængelse af
præstegårdshavens stendige og en bibeholdelse
af det karakteristiske,
svungne gadeforløb.
Vi har taget udgangspunkt i Kommuneplan
2009, som netop fremhæver en styrkelse af udog indsigtslinjer:
”Væsentlige, eksisterende
udsigtslinjer til landskabet
fra den centrale plads,
hvor vejene mødes, skal
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fastholdes og styrkes.
Væsentlige, eksisterende
indsigtslinjer til byen og
kirken ad Højbyvej og
Stallinggårdvej skal fastholdes og styrkes. Ligeledes bør kigget til præstegården fra den centrale
plads fastholdes og styrkes.”
Det er vores opfattelse, at
en fjernelse vil være i harmoni med den ånd og de
hensigter, som Kommuneplanen er udarbejdet
efter.

Fleksibel udlejning
i Rødlundparken
Gennem en årrække har
Boligforeningen Rødlundparken haft en ordning,
som kaldes fleksibel udlejning.
Ordningen kom i stand
og har haft sin store betydning for afdelingen og
for lokalområdet, siden
aftalens indgåelse med
Aarhus Kommune ved
byrådsbeslutning 24. januar 2001. I al sin enkelhed går ordningen ud på
følgende:
”50 % af de ledigblevne
boliger tildeles med fortrinsret til ansøgere
med lokal tilknytning til
lokalsamfundene Harlev-Framlev og SabroBorum”
Argumentationen for afta-
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len går i hovedtræk ud
på, at Rødlundparken ønsker at være en del af
løsningen for mennesker,
for hvem en bolig i lokalområdet er en af forudsætningerne for et godt
liv, når omstændighederne ændrer sig, som f.eks.
i forbindelse med at være
klar til at flytte ”lidt hjemmefra”, i meget stort omfang i forbindelse med
skilsmisse, ved dødsfald
o.m.a.
Rødlundparken ønskede
med denne ordning at

være med til at løse sociale problemstillinger for
mennesker i eller med tilknytning til lokalområdet
– altså ikke i Rødlundparken, men i Harlev. Sociale
problemstillinger i selve
Rødlundparken var ikke
en del af grundlaget for
den aftale, lokalområdet
og afdelingen gennem
mere end 12 år har haft
stor glæde af.
Rødlundparken har herved oplevet at blive opfattet som en vel integreret

del af det lokalsamfund,
vi tilhører – og gerne fortsat vil være – med det
store ønske, at vi fortsat
kan have en stabil beboersammensætning og allervigtigst ingen udlejningsproblemer.
Ordningen er blevet forlænget et par gange, men
skulle efter planen endeligt afskaffes den 31. december 2013. Men det
lykkedes for Fællesrådet
at få ordningen forlænget
med 4 år.

Formandens beretning
for 2013
Niels-Ole Sølvar Karlsen,
Formand for Harlev-Framlev Grundejerforening
2013 har været et stille og roligt år for foreningen. Bestyrelsen har holdt sine ordinære møder så vi hele tiden har
været ‘UpToDate’ med situationen.
Snerydningen først i 2013 har
fungeret upåklageligt og er
blevet afviklet til medlemmernes tilfredshed, ligesom containerne er blevet flittigt
brugt, både forår og efterår.
Skt. Hans-festen var igen fint

besøgt, med Mikael Witte
som båltaler. Dog havde vi et
problem med vores anlæg,
så lyden ikke nåede ud til alle. Det prøvede vi at råde
bod på, ved at bringe talen
efterfølgende her i Paraplyen.
Det Østjyske Bakkeløb i Harlev blev i 2013 en stor succes, med en virkelig stor deltagerfremgang, idet i alt 474
deltog. Dette er faktisk en
fordobling i forhold til forrige
år. Et flot resultat som arrangørerne kan være yderst tilfredse med. Det virker som
om løbet er blevet »opdaget«
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både lokalt og hos andre
udefra. Vi sponserer med
pølser til alle deltagere efter
løbet.
Løbet afvikles i år den 13.
august kl. 18:30.
Vi ved, at overskuddet –
bortset fra almindelig driftskapital – går til projektering
og opførelse af en multihal
ved Næshøjskolen. Et længe
værende ønske i Harlev.
Vi er naturligvis positive overfor et sådant projekt, og håber at mange lokale vil støtte
det ved at ”hoppe” på cyklen
den 13. august.
I skrivende stund er der 839
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medlemmer, som har betalt
kontingent for 2014, og tirsdag den 28. januar omdelte
vi rykkere til de resterende,
der ikke havde betalt.
Lotte Bostrup, vores suppleant, har fået den idé, at det
kunne være hyggeligt med et
lille torv i Harlev – til glæde
for såvel ældre som yngre.
Et sted midt i byen, hvor man
kan sætte sig for et hvil og
samtidig følge med i byens
”puls”.
Vi forestiller os et par bænke
og borde samt affaldsspand(e) på et dertil anlagt
fliseareal på Næshøjskolens
græsområde ud mod Gl. Stillingvej.
Efter henvendelse og korrespondance med Århus Kommune er vi nået dertil, at vi
skal have ”en snak” med skolen vedr. tilladelse til at bruge
en lille del af deres areal.
Repræsentanter fra grundejerforeningens bestyrelse
(Niels-Ole og Lotte) havde
onsdag den 29. januar et
møde med skolens administrative leder Flemming Andersen, som var positiv omkring vores idé.
Vi vil nu gå i gang med at
indhente tilbud og få lavet
tegninger, som så skal godkendes af Næshøjskolen og
kommunen.

Vi forventer at få det godkendt, så arbejdet kan påbegyndes i løbet af dette forår.

Men vi holder stadig kommunen ”til ilden” og vil følge op
herpå.

I Harlev har vi rigtig mange
hunde, og vi har lagt opfordringer ind på vores hjemmeside omkring et stort problem, som vi stadig har i byen – nemlig HUNDELORTE.
Altså – opfordrer vi alle hundeejere til at medbringe poser til hundens efterladenskaber, og samle op og smide
dem i de affaldsspande, der
er rundt omkring i byen og
IKKE ind i den nærmeste
hæk!
I den forbindelse har jeg kontaktet Århus Kommune (Trafik og Veje), hvor jeg inviterede Anne Møller Brusgaard,
som er ansvarlig for afdelingen, herud til Harlev for at
bese vores nuværende forhold omkring affaldsspande i
byen.

Foråret er lige om hjørnet og
vi skal til at tænke på havens
pleje, men – husk! Fortovet
hvor man bor, har man også
pligt til at renholde for ukrudt.
Rigtig mange steder hvor
man har hæk eller plankeværk ud mod en vej, »glemmer« man at der er et fortov
man skal holde rent. Se i
øvrigt kommunens informationer bagest i den gule Informationsbog. Her kan du se
dine pligter som grundejer.

Vi gik en runde i hele byen,
så hun ved selvsyn kunne
konstatere svineriet med lorteposer ved mange af vore
affaldsspande – i særdeleshed ved busstoppestederne!
Hun lovede at forbedre forholdene i Harlev, ligesom hun
lovede, at holde det firma der
skal tømme spandene ”i
ørerne”, så de overholder
tømningerne.
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Grundejerforeningen vil fortsat virke til gavn for vore
medlemmer, følge med i udviklingen i vort lokalområde
og holde os orienteret om
kommunens lokalplaner. Vi
har årligt møde med Harlev
Fællesråd, som vi har et udmærket samarbejde med og
hvor vi gensidigt holder hinanden orienteret gennem Kaj
Sommer, som er vores repræsentant i rådet.
Til sidst vil jeg gerne sige tak
til de af vore medlemmer, der
mødte frem her til generalforsamling og dermed viste interesse for vort arbejde, og
stor tak til bestyrelsen for et
godt og udbytterigt samarbejde i året der er gået.
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Harlev film om flugtbilist
hitter på filmliste
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Filmen Tonny som er instrueret af den 34 årige jyske filminstruktør Jesper Vidkjær
Rasmussen høster i disse
dage stor opmærksomhed.
Efter kun to uger på det anerkendte filmmagasin Ekko’s
top 10 liste over de bedste
danske kortfilm, er den strøget ind på en fornem 2. plads
på listen.
Jesper Vidkjær Rasmussen
er vokset op i Harlev lidt
uden for Aarhus, og der er filmen Tonny optaget. Den
handler om en bilist, som kører en uskyldig kvinde ned
og stikker af og hvad deraf
følger.
Instruktøren Jesper Vidkjær
Rasmussen, der står bag
Tonny er autodidakt filminstruktør. Han er bosat i København, men inspirationen
til hans film, finder han i det
miljø, han er vokset op i en
lille landsby i Jylland. Tonny
er blandt andet optaget i
hans barndomsby Harlev, og
Jespers kommende film vil
igen finde sted i en lille jysk
flække.
Alle karaktererne i filmen er
skabt med udgangspunkt i
folk, som Jesper er vokset
op med og har hørt historier
om gennem ungdommen. I
Tonny skildres mest den dystre side af forstaden og fil-

men kredser om temaer, som
fastlåshed og ulykkelig kærlighed til sit nærmiljø.

Flugtbilisme
Flugtbilisme er desværre altid aktuelt i Danmark, og
mange uskyldige mennesker
mister hvert år livet.
Nærmest hver måned læser
vi i aviserne, at endnu en
flugtbilist er stukket af og har
efterladt et menneske såret
og i livsfare.
Det gør mig simpelthen rasende, fortæller instruktør
Jesper Vidkjær Rasmussen.
Han tror dog ikke, det hjælper at tale til flugtbilisternes

Hovedrolleindehaver Mads
Koudal fra filmen Tonny

medfølelse med ofrene.
Min film belyser derfor sagen
fra en anden vinkel. Den har
flugtbilisten i hovedrollen. Ikke for at undskylde hans
handlinger. Men for at få rusket op i publikum, at få dem
til at spørge sig selv: Kunne
det være mig, der stak af?
Hvad ville jeg selv gøre? siger Jesper.
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Ifølge Rigspolitiet stikker kun
en tredjedel af flugtbilisterne
af, fordi de har begået anden
kriminalitet. Det kan være
spirituskørsel eller biltyveri.
Alle andre stikker af, fordi de
er chokerede og går i panik. – Det er chokerende, at
lovlydige borgere kan komme
derud, hvor de stikker af fra
hjælpeløse ofre. Hvordan kan
det ske for almindelige mennesker som dig og mig?
spørger Jesper
Hvad er forklaringen?
Novellefilmen Tonny giver ingen nemme svar. Men den
fortæller historien om en
mand, der kæmper for at
genvinde sin selvrespekt efter at være stukket af fra et
menneske, der var i livsfare
og havde brug for hans
hjælp. Med Tonny vil jeg gerne vise, hvordan man selv
går i stykker, når man stikker
af, siger Jesper.
I hovedrollen som Tonny ses
Mads Koudal. Hans kæreste i
filmen spilles af Pernille Vallentin. I de andre roller ses
Kristian Ibler, Mikkel Vadsholt
og Lone Dam Andersen. Musikken er lavet af Kristiian
Humaidan som er bedre
kendt under navnet UFO fra
rapduoen Ufo & Yepha.
Jesper Vidkjær Rasmussen
kom selv tæt på flugtbilisme
for nogle år siden. Det skete
under indspilningen af en
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Hovedrollen
Mads Koudal spiller titelrollen
som Tonny, han har blandt
andet spillet hovedrollen i
den Robert nominerede novellefilm »Upstairs« samt
medvirket i TV-serierne »Det
Slører Stadig« »FunnyHaHa«
og »A-Klassen«.

Jesper Vidkær i Aftenshowet

kampagnefilm for stop-flugtbilisten.dk. Her mødte han
stifteren bag kampagnen,
som selv havde været offer
for en flugtbilist. Det møde

satte gang i så mange tanker
og følelser, at Jesper Vidkjær
Rasmussen bare måtte lave
en længere film om emnet.

Skuespillet har bragt Mads
Koudal vidt omkring, med
jobs i bl.a USA, Canada,
Indonesien og Island og senest i Wales, som skurk i biograffilmen ”The Reverend”
med Rutger Hauer.
Novellefilmen er skrevet af
Rune Lünell og Jesper Vidkjær Rasmussen.

3500 kunstværker på 25 år!
Af Irene Kristiansen,
formand
Kunstforeningen Kunst & Kultur Næshøj har 25 års jubilæum i år. Det første initiativ
til en kunstforening i Harlev
blev taget i august 1988, og
der var stiftende generalforsamling den 29. marts 1989.
Fra 1989 til nu har Kunst &
Kultur Næshøj udstillet 3.500
kunstværker!
Kunstforeningen, som udstiller i lokalerne på Lokalcenter
Næshøj, har mindst 4 udstillinger om året. Der bliver indkøbt et eller flere kunstværker af de udstillende kunst-

nere. Ved den årlige generalforsamling i marts måned bliver de indkøbte kunstværker
fordelt til medlemmerne ved
lodtrækning. I løbet af de 25
år foreningen har eksisteret,
er der blevet udloddet 300
kunstværker.
Der har været mange forskellige udstillinger gennem tiden, og foreningen forsøger
at variere udstillingerne ved
at veksle mellem bl.a. malerier, fotokunst, smykker, keramik, bronzeskulpturer og
glaskunst. Udstillingerne har
givet mange mennesker nogle gode oplevelser og snakke. Det er ikke kun medlem-
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merne af foreningen, som nyder godt af kunsten, men også de mange brugere og besøgende på lokalcentret har
glæde af udstillingerne.
Udover udstillingerne afholder Kunst & Kultur Næshøj
også kulturelle arrangementer såsom foredrag og udflugter. Dette sker ofte i samarbejde med Harlev/Framlev
Grundejerforening. Næshøjskolen og andre institutioner
i området er også blandt
kunstforeningens samarbejdspartnere.
Foreningens formål er at udbrede og fremme kendskabet
til nutidig kunst og kultur.
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Foreningens målgruppe er alle lokalsamfundets borgere i
alle aldersklasser – også
børn.
For kun 300 kr. om året kan
man blive medlem af Kunst &
Kultur Næshøj.
For kontingentet får man bl.a.
indbydelser til foredrag og
udflugter, og man deltager
selvfølgelig i den årlige lodtrækning om kunstværker.
Se kunstforeningens hjemmeside www.kunstogkulturnæshøj.dk. – her kan du også melde dig ind.
Den 31. marts 2014 holder vi
generalforsamling på Lokalcenter Næshøj med festligt
jubilæumshumør og overraskelser.

Medlemmer af Kunst og Kultur Næshøj pa besøg hos Marie Drewes

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Highlights fra forårets
program på Harlev Bibliotek
Vi havde stor succes med en
sangaften med Johan Herold
i april 2013. Derfor har vi inviteret ham til at komme igen
torsdag den 20.marts kl.
20.00-21.30.
Vi synger fra Højskolesangbogen. Johan Herold har udvalgt en række sange og fortæller om forfattere og komponister. Ofte knytter han også en personlig anekdote til.

Under alle omstændigheder
bliver det festligt og fornøjeligt. Der er ingen tilmelding.
Torsdag 20. marts er der også generalforsamling i Harlev
Biblioteks Venner kl. 19.0019.45.
Torsdag 3. april kl. 19.00 fortæller Knud Pedersen alt,
hvad der er værd at vide om
roser.
Bliv klogere på dyrkningen af
roser, hvordan lykkes det?
Hvor i haven skal roserne
stå? Der er roser til alt, men
hvad egner de forskellige typer sig til?
Se masser af smukke billeder

9

og hør specielt om de engelske roser. Knud Pedersen er
rosengartner i Harlev og
manden bag www.rosenposten.dk. Der er ingen tilmelding.
Vi synes, det er lykkedes at
sammensætte et godt program i samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. Der er
endnu flere spændende tilbud i posen i dette forår, så
kig forbi Biblioteket og hent
katalogerne ”Bibliotekskalenderen” og ”Lær mere om it”.
Der kan også læses mere på
vores hjemmeside
www.aakb.dk/harlev.
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I SOGNEHUSET
I FRAMLEV
Da det er min plan, med
grønt lysfra menighedsrådet,
at opstarte banko-traditionen
i Harlev igen hver mandag,
har jeg brug for nogle frivillige medhjælpere.
Overskuddet skal deles mellem HIK 50%, Harlev Basket
25% og Spejderne i Harlev
25%.

Jeg vil opstarte et bankoudvalg med håb om at vi kan
påbegynde ugentlige spil
midt i marts.
SÅ KOM UD AF BUSKEN
OG VIS DIN INDRE MEDHJÆLPER FREM OG VÆR
MED TIL AT STØTTE
SPORTEN OG SPEJDERNE
I HARLEV.
KONTAKT VENLIGST SNAREST MULIGT: BJARNE
NIEBUHR, TLF. 25 64 65 97

Referat af valgmøde
5. november
Af Dorte Vind og
Arne Nielsen
Repræsentanterne fra de politiske partier startede med et
indlæg på 3-4 minutter hver,
hvor de berørte nogle af de
områder, de især brændte for.
Derefter var der åbent for
spørgsmål og kommentarer
fra salen og svar fra politikerne.

Multihal-projektet
Fællesrådet redegjorde kort
for ideen om et multihus i
Harlev.
Politikernes kommentarer:
Der var bred tilslutning fra

Panelet af politikere til valgmødet

politisk side til at støtte ønsket om et multihus i Harlev.
Der var stor tilfredshed med,
at der var bred tilslutning fra
lokalområdet til et hus, der
kunne rumme mange forskellige aktiviteter. Fra politisk side opfordredes til, at vi sna-
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rest muligt fik udarbejdet et
projekt, så der kunne sættes
økonomi og tidsrammer op.
En af politikerne foreslog, at
vi afholdt et tilsvarende møde midt i byrådsperioden for
at følge op på de politiske
udmeldinger fra denne aften,
hvilket blev modtaget positivt

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

af de øvrige deltagere i panelet.

Byudvikling mv.
Spørgsmål fra salen:
Udviklingen af erhvervslivet
og skabelse af job i det private arbejdsområde er vigtigt
i et lokalområde som Harlev.
Husker man det, og satser
man på det i forbindelse med
planlægning af den nye by?
Spørgsmål fra salen: Etablering af en ny by øst for Stillingvej skaber trafikale problemer ved, at der kommer til
at gå en hovedfærdselsåre
midt gennem byen. Hvad er
visdommen i en sådan plan?
Politikerne svarer:
Fremme af erhvervsudviklingen er en forudsætning for
byudviklingen. Derfor skal
der være minimale afgifter i
forbindelse med etablering af
virksomheder og fastfrysning
af grundskylden.
En sanering af reglerne omkring etablering af virksomheder og dermed en hurtigere sagsbehandling i forbindelse hermed kunne være
ønskelig.
Der er tænkt på udvikling af
erhvervsvirksomheder i et
område nord for motorvejen,
og der indgår mulighed for
city-erhverv i den nye by. Infrastrukturen omkring Harlev
med 2 motorveje tæt på gør
Harlev-området ideelt for udvikling af såvel erhverv som
ny by.
Helt klart trafikale problemer
ved Stillingvej. Husk etablering af stier, ældreboliger osv.

– alt hvad der er brug for i
den nye by.
Tidligere skete byudviklingen
som løgudvikling, dvs. der
voksede en ny ring udenom
de eksisterende byområder.
Med den seneste kommuneplan valgte man at satse på
etablering af helt nye byer
med fuldt serviceniveau som
i Lisbjerg. Det har dog vist
sig vanskeligt at styre, hvor
folk ønsker at bosætte sig. I
en overgangsperiode må
man forvente, at borgerne i
den nye by skal serviceres
fra den nuværende by.
Spørgsmål fra salen:
Hvornår forventes byggeriet
at gå i gang? Hvad kan der
gøres ved, at der stort set ikke er byggegrunde i Harlev
på nuværende tidspunkt?
Politikerne svarer:
Byggeri i stor stil vil først gå i
gang om 5-10 år, men flere
mente, det kunne være en
god ide stille og roligt at
komme i gang i området tættest på Harlev.
Spørgsmål fra salen:
Skulle man genoverveje
etableringen af en ny by og i
stedet udvikle Harlev Stationsby?
Politikerne svarer:
Flere syntes om tanken. God
ide at gentænke den eksisterende by, udvikle på bymidten og bevare parcelhuskvarterer i Harlev. Det er vigtigt at
bevare byens sjæl, og hvordan skaber man en helt ny
by med identitet og atmosfære? Nye spændende bygninger kunne løfte den eksisterende by. Der er dalende
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elevtal på skolen, men hvis
man byggede gode boliger til
ældre, kunne man frigøre eksisterende boliger til børnefamilier.

Kollektiv trafik
Spørgsmål fra salen
Der blev spurgt om tidsplan
for letbanen mod vest og i
øvrigt udtrykt tilfredshed
med den nuværende betjening med busplanen for Harlevområdet.
Svar fra politikere:
Vestlinjen for letbanen er
planlagt til 2020, men skal
tænkes sammen med DSB’s
eventuelle planer for en togforbindelse mellem Silkeborg
og Aarhus parallelt med Silkeborg-Aarhus motorvejens
forløb.

Skole- og daginstitutioner
Der var ikke bemærkninger til
dette punkt fra salen, hvorfor
ordstyreren hurtigt gik til næste punkt.

og 6 Veje, stier og
grønne områder
Kommentarer fra salen:
Der blev spurgt til planerne
om cykelstier, specielt cykelstien Tåstrup Harlev og Hørslev-Harlev.
Politikernes kommentarer:
Cykelstien Tåstrup Harlev er
på tegnebrættet, men på
grund af ændringer i planen
for drivhusgrunden syd for
Harlev er etableringen igen
udskudt,
Med hensyn til cykelsti Hørslev-Harlev afventer den en
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nøjere planlægning af det
areal, der er udlagt til erhvervsområde.

7. Eventuelt
Her stillede flere borgere
spørgsmål om, hvorfor man
har lukket køkkenet på Lokalcenter Næshøj? Tidligere
blev der fremstillet frisk mad
til beboere og brugere. En
stor gruppe frivillige og 1½
ansat sørgede for fremstillingen af maden. En stor og

lang tradition for frivilligt arbejde tager ubodelig skade.
Maden, som leveres udefra,
er under al kritik. Lukningen
af køkkenet begrundes bl.a.
i, at man er nødt til at spare,
fordi alle boliger på Næshøj
ikke er besat.
Politikerne svarer:
Bred enighed om, at god
mad til de ældre er meget
vigtigt, og der blev lovet en
opfølgning på forholdene
vedrørende madordningen.

Køkkenerne bør i brug på lokalcentrene igen, men det
koster meget, og flere penge
til den helt nære pleje prioriteres i første række. Der er
dog her grundlag for at undersøge den konkrete sag
nærmere og for at se nøjere
på budgetstyringen, hvor
man mister penge, når der er
færre beboere. Måske kan
der åbnes mulighed for at
sælge til andre og derved
gøre caféerne mere bæredygtige.

Mulighed for socialt samvær
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
En lille gruppe mennesker i
Harlev er gået sammen om
at give beboere i Harlev mulighed for socialt samvær. Så
nye og gamle beboere kan
lære hinanden at kende og
derved udvikle nye venskaber, så vi får skabt et samfund, hvor vi kommer hinanden ved på tværs af alle skel,
og dermed støtte og hjælpe
hinanden uden nødvendigvis
at komme i en idrætsforening
eller lignende, som man måske hverken har lyst eller råd
til.
Forhistorien er følgende: En
af gruppens medlemmer har
ved flere lejligheder besøgt
Risstorante Paradiso for at
spise. De sad næsten alene i
restauranten, og tilfældigvis
kom de i snak med et andet
par, som også sad alene.

Samtalen udviklede sig meget konstruktivt. De blev hurtigt enige om, at der måtte
gøres noget, for at alle borgere i Harlev kunne få mulighed for at prøve, hvad hygge
og socialt samvær kan gøre
for en selv og til at være til
glæde for alle andre. Vi må
skabe et sted, hvor alle borgere i Harlev kan blive en del
af et lokalt fællesskab, var
konklusionen.
Konkret blev de enige om, at
man sammen med indehaver
Marcello ville arrangere
brunchdage lørdag/søndag
samt anden spisning i midtugen. En lækker brunch med
hyggepianist og måske en
sang eller to.
Samværet startede op i
weekenden den 15. og 16. februar med brunch og stegt
flæsk onsdag den 19. februar.
I ugen op til weekenden blev
uddelt 2000 brochurer med
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Hyggepianisten underholder på
Paradiso

invitation og menu for de
første arrangementer.
Tilslutningen var god og
overgik initiativtagernes forventninger. Vi er tilfredse
med tilslutningen. Det giver
mod på at fortsætte, således
at det kan blive en fast tradition for rigtig mange Harlev
borgere, siger en af initiativtagerne.

