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Visionsplan for Harlev Fællesråd_Samlet 
 
Vision:  
Harlev Fællesråd arbejder for at støtte en bæredygtig og helhedsorienteret udvikling af 
Harlev og omegn, så området fortsat er et attraktivt sted at leve og bosætte sig for alle 
generationer.  
(Dette understøtte af Principper for bæredygtigt boligbyggeri og byudvikling bilag 1.) 
 
Mission:  
Harlev Fællesråd fungerer som talerør for områdets beboere over for kommunen.  
Samtidig bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud 
til borgerne. Harlev Fællesråd er 1 ud af 34 fællesråd i Aarhus kommune. 
Harlev Fællesrådet har til formål at styrke medborgerskab og den aktive inddragelse af 
lokalsamfundets borgere, foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder m.fl. Harlev 
Fælleråd fungerer som talerør for området beboere over for kommunen og er en af 
hovedaktørerne i opfølgningen af byrådets mål om borgerinddragelse og medborgerskab. 
Samtidig bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud 
til borgerne. 
Et tæt samarbejde med kommunen skal sikre, at Harlev Fællesråd og de lokale synspunkter 
inddrages så tidligt i kommunale plan- og aktivitetsovervejelser, at der reelt er mulighed for 
at påvirke beslutningerne. Samarbejdet indebærer, at fællesrådene respekterer hensynet til 
fællesskabets interesser, så samarbejdet sikrer den gensidige information og bidrage til en 
åben og respektfuld meningsudveksling. 
 
Links:  
Samarbejdsaftale mellem Århus kommune og de 34 fællesråd: 
https://www.aarhus.dk/media/4396/revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-
januar-2018.pdf 
Om fællerådene: https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#3 
 
2021_Handleplan: 
Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af området og arbejder bl.a. for etablering af nye 
boligformer for alle generationer, f.eks. et Generationernes Hus med plads til både unge, 
børnefamilier og seniorer og/eller et ”Olle Kolle” seniorbofællesskab. Vi har øje for 
potentialet i at optimerer de boligområder, vi allerede har med f.eks. fortætning og 
forskønnelse af f.eks. bymidten. 
Vi arbejder for at udvikle områdets stisystemer, så alle sikres en tryg og sikker adgang til den 
rekreative natur. Vi ønsker at højne biodiversiteten og fremme anvendelsen af bynære 
grønne områder f.eks. områder omkring regnvandsbassiner ligesom vi ønsker at bløde 
trafikanter i Harlev og fra oplandsbyerne kan bevæge sig trygt rundt i området. Vi fremmer 
gode trafikale løsninger og arbejder for, at Harlev prioriteres i den kollektive trafik og aktivt 
indtænkes i fremtidige initiativer såsom en evt. banestrækning. 
Fællesrådet arbejder for og understøtter nuværende og nye fællesskaber samt det gode 
børne- og ungdomsliv i lokalområdet. Vi ønsker at skabe grobund for, at nye fællesskaber så 
som en repair-café, ‘fra jord til bord’-fællesskaber på tværs af generationer og fællesskaber 
for de børn og unge, der kan lide at tegne, spille musik, læse og skrive kan opstå. 
Fællesskaber på tværs er et initiativ, der kan understøtte den ambition.  
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Udvalg: Børn og unge 
 
Vision: 
 
Inddragelse af børn og unge i udbuddet af fællesskabende aktiviteter i Harlev og omegn.  
Vi lægger vægt på at involvere børn, unge og voksne fra lokalområdet.  
Vi vil være med til at facilitere ideer, der understøtter sammenhold på tværs af generationer, 
tilknytning til nærområdet og tilbud/ aktiviteter, der ikke allerede findes i nærområdet.  
 
2021_Handleplan:  

- Vi vil i efterår 2021 afholde en workshop, hvor vi sammen med børn og unge, vil 
afsøge hvilke tilbud, de kunne ønske sig yderligere i Harlev.  

- Vi vil udarbejde inspirationsmateriale, således at der er mulighed for at blive 
inspireret på forhånd til et mere alsidigt tilbud af aktiviteter i Harlev.  

- Vi vil være med i processen omkring opstart og etablering af aktiviteterne, hvor vi 
kan bidrage med kontakt til Aarhus kommune, lokale kontakter/voksne og andet 
relevant for det aktuelle projekt/ ide.  

 
Udvalg: Natur og Miljø 
 
Vision:  
Harlev Fællesråd, Natur og Miljø ønsker at fremme bæredygtig udvikling og mulighederne 
for både at benytte og beskytte natur og landskab i og omkring Harlev.  
 
Mission: 
I udvalget ønsker vi at udbrede kendskab til eksisterende stisystemer der allerede i dag giver 
mulighed for at komme rundt i den tilstødende natur. Samt arbejde for at fremme og 
komme med forslag til nye mulige stisystemer i allerede kendte områder, og være visionær 
når der inddrages arealer til nye boligområder i og omkring Harlev.   
 
Vi ønsker at inddrage borger i forhold til at udnytte grønne områder. Skabe samspillet 
mellem kommune og borger, så fællesskabet kan være med til at etablere en rigere 
biodiversitet. Kigge på hvor der godt kan plantes vilde planter, etableres frugtlunde, laves 
nyttehaver kombineret med opholdes arealer. Og hvor krible krable livet har mulighed for at 
udfolde sig. Ikke mindst skabe forståelse mellem generationerne, for hvad borger på tværs 
af alder egentlig mener med biodiversitet og en vildere natur. Hvem ved, måske der skabes 
besparelser, som kan være med til at udvikle områder i det små. 
Alle ønsker et godt miljø. Et begreb vi i ”Fællesskaber på tværs”, ønsker at borgere i Harlev 
skal være med til at definere. Miljø kan være mange ting, så som gode steder at kunne 
opholde sig eller være aktiv, områder i forbindelse med nye boligudvidelser eller grønne 
arealer med fugleliv. Områder vi som borger kan benytte og være med til at præge, så vi 
sikrer tilgængelighed og kendskab til naturen i og omkring Harlev til gavn for os alle. 
Vi vil arbejde for at skabe et miljø i samspil med opholdssteder i det eksisterende byrum til 
især unge, men også rum, hvor det er muligt at mødes på tværs af generationer. Måske en 
generationernes plads, hvor det føles trygt at komme for alle. 
 
 



3 
 

2021_Handleplan: 
Formidlingsspor:  
- Fokus på at formidle de muligheder naturen og landskabet byder på i og omkring 

Harlev 
Grønt spor: 
-  Afdække hvilke grønne arealer der er kommunale, private og hvilke 

udviklingsmuligheder der er. Udvælge et grønt bynært område i Harlev vi arbejder 
med.  

- Fokus på bedre udnyttelse af arealer omkring vandbassiner, med mulighed for at 
kunne sætte sig ved bordbænke sæt og etablering af ”badebro”.  

- Videreformidle muligheden for og inddrage borgerne i at sætte løg diverse steder i 
Harlev. 

- Eventuel rette henvendelse til kommunen omkring at bruge det grønne areal ved 
lokalcenteret. Dette område kunne være fokusområde, med for eksempel 
”nyttehave” med bær buske.  

Principper: 
- Støtter op omkring bæredygtigt byggeri. En oplagt mulighed er på arealet øst for 

Stillingvej 
- Arbejde for en grøn struktur i området. Som eksempel kunne Hammelbanen 

indtænkes som en del af fremtidige stisystemer, med forbindelse fra det eksisterende 
Harlev, over perspektivarealerne øst for Stillingvej og med forbindelse ned til Årslev 
Engsø. 

- Natur og miljømæssige principper for boligudvikling i Harlev og omegn.  
 
Udvalg: Trafik, Veje og Byplanlægning 
 
Vision: 
Udvalget ønsker at bevare Harlev og Framlev som et fritliggende by-område i Aarhus 
Kommune med attraktive boliger for bl.a. familier og ældre omgivet af natur og smukke 
landskaber.  
 
Mission: 
Vi tilstræber, at byudvikling foregå som led i en overordnet og sammenhængende plan for 
området med behørig hensyntagen til den omkringliggende natur og med mulighed for at 
indtænke bæredygtige og rekreative løsninger i byggeri og infrastruktur.  
Vi ønsker at fastholde byområdets udprægede karaktertræk i form af parcelhuse til 
familierne og med ældrevenlige boliger til den ældre generation. Vi ønsker også, at 
byområdet fremadrettet kan tilbyde alternative boligformer såsom fællesskabsboliger og 
bofællesskaber. Trafikalt ønsker vi valgmuligheder i form af gode kollektive forbindelser, 
privatbilisme, mulighed for pendling, gode ind/udfaldsveje, sammenhængende cykelstier 
samt udbygning af det rekreative stinet. 
For de omkringliggende landsbyer Labing, Lillering, Tåstrup, Hørslev, Gl. Harlev m.fl. ønsker 
vi dels at bevare tilknytning og sammenhæng til byområdet ved Harlev og Framlev med sikre 
forbindelser mellem byerne og dels bevare selvstændige, fritliggende landsbyer med en klar 
skillelinje mellem land og by. 
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2021_Handleplan_Prioriteret liste 

1. Trinbræt i Harlev: At letbanen eller Silkeborg-Aarhus banen går forbi Harlev. 
2. Rundkørsel og /eller svingbane ved Ketting Parkvej, Stillingvejen og Harlev Kirkevej 
3. Cykelsti til Gl. Harlev 
4. Støjdæmpning af Silkeborgmotorvejen og Stillingvejen 
5. Sikker krydsning af Framlev Korsvej for bløde trafikanter mellem Gl. Stillingvej og 

Stillingvej. 
6. Sikker krydsning af Stillingvej (midter-helle, rundkørsel, svingbane) mellem Labing 

Landevej og Gammel Mosevej.   
7. Fuldt optrukken midterlinje på Stillingvej fra rundkørslen ved motorvejen til og med 

Labing Landevej / Gammel Mosevej  
8. Cykelsti langs Stillingvej ml Labing Landevej og Borum Landevej  
9. Sikker krydsning af Stillingvej for bløde trafikanter mellem Labing Møllevej og 

Hørslevvej 
10. Cykelsti Labing Landevej 
11. Cykelsti Hørslevvej 
12. Bedre oversigtsforhold/trafiksikkerhed ved Gl. Harlev Mølle 
13. Sammenhængende stisystemer (gående og cyklister) generelt 

Udvalg: Kommunikation: 
 
Vision:  
Kommunikationsudvalgets vision for arbejdet i 2021 er at styrke og finjustere alle 
fællesrådets kommunikationsplatforme, så vi når ud til så mange borgere i Harlev og omegn 
som muligt, samt at udforme en drejebog for arbejdet i udvalget. 
 
2021_Handleplan: 

- Opdatere Harlev Fællesråds hjemmeside, så den kører på en af de nyeste platforme 
på Wordpress (hvor hjemmesiden i forvejen ligger).  

- Tage Harlev Fællesråds facebook-side aktivt i brug, så den kan bruges til “hurtige 
nyheder” fra fællesrådet og til at dele nyheder og informationer fra ex. Aarhus 
Kommune.  

- Redesign og ensretning af logo og øvrige grafik brugt i forbindelse med Harlev 
Fællesråd og Paraplyen, så det hele passer sammen på tværs af platforme.   

- Udformning af et årshjul og en drejebog for kommunikationsudvalgets arbejde, for at 
sikre gennemsigtighed i udvalgets arbejde både for Harlev Fællesråds medlemmer og 
for nye repræsentanter i udvalget.  

- Begynde arbejdet med et arkiv-/fildelingssystem for hele forretningsudvalget i 
samarbejde med fællesrådets formandsudvalg.  
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Bilag 1 

2021_Principper for bæredygtigt boligbyggeri og byudvikling 
 
Overordnet arbejder Harlev Fællesråd for en bæredygtig by- og lokalsamfundsudvikling med 
øje for naturens og landskabets værdi i kombination med behovet for og 
udviklingspotentialerne i området.  
 
 
 I fremtidige udstykninger opfordrer vi til, at der etableres andre boligformer og typer, 

end vi allerede har i byen og omegn. Det kunne være et ”Generationernes hus” (i et til to 
plan), hvor borgere på tværs af generationer bor og lever side om side i et forpligtigende 
fællesskab https://generationerneshus.aarhus.dk/. Det kunne være etablering af et ”Olle 
Kolle”/boligfællesskab, hvor man støtter og hjælper hinanden.  

 
 Vi ser gerne, at bygherre indtænker bæredygtighed helt generelt i udstykningen både 

anlægsteknisk og i fht. materialevalg. Det kunne være regnvandsopsamling til brug i 
husene. Etablering af ”bæk”/regnvandsbassin i udstykningen. At det overvejes at 
etablere ”atypiske” parceller, så de ikke nødvendigvis ligger på rad og række, men er 
vinklet forskelligt for at sikre mest muligt udsyn, åbenhed og adgang til naturen. I fht. 
materialevalg kunne det fx være sedum-tag eller lignende med det formål, at 
udstykningen falder så naturligt ind i landskabet som muligt.  

 
 I relation til nye boligformer og typer ser vi gerne, at et betydeligt areal øremærkes til 

grønne området og sociale opholdssteder i det fri til glæde for nye og eksisterende 
borger. At der på grønne områder og fællesarealerne stilles krav om at højne 
biodiversiteten og skaber levesteder for insekter, bier og smådyr. At der etableres 
frugtlund, nyttehaver og opholdsarealer i det fri til glæde for områdets og byens 
beboere. Indtænk også overdækket arealer i relation til vejrlig og skygge (solbeskyttelse). 
 

 At man systematisk har øje for at etablerer og indtænker nye stisystemer i boligområdet, 
der forbindes med eksisterende stisystemer, så borgerne sikres en let og tryg adgang til 
de omkring liggende omgivelser og naturen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet foråret 2021 og vedtaget dato 28/4-2021 
Merethe Jelsbak Raundahl, formand for Harlev Fællesråd 


