
 

HARLEV FÆLLESRÅD 

Stallinggårdvej 1* 8462 Harlev J *  

E-mail: post@harlevfr.dk * Website: harlevfr.dk  

 

 
Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30-21.00 i mødelokalet ved klubhuset (Jacob 
Langvad har booket lokalet) 
 
Alle medlemmer var til stede. 
 
Referat med kursiv. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden:  
2.1 Den 28/5-2021 er menighedsrådet orienteret om aftalen vedr. Paraplyen er 

forlænget. Nyheden blev positivt modtaget.  
2.2  Vedtægtsændringer er lavet og lægges på hjemmesiden 
2.3 Thomas og Frank har fået en lille hilsen 

 
Orientering jf. punkterne. 
 

3. Punkter til drøftelse:  
 

3.1 Opdatering af medlemslister 
3.1.1 Vi skal have opdateret vores medlemsliste.  

En opgave for komm. Udvalget, men hvad gør vi ift. GDPR? En mailchimp er måske en mulighed, hvor 
medlemmerne selv opdaterer og godkender er måske en mulighed. 
 

3.2 Temaplan om arealer til alle boligtyper:  
3.2.1 Temaplan om arealer til alle boligtyper er behandlet på byrådet 

den 19/4-2021. Det handler bl.a. om området øst for Stillingvej. 
3.2.2 Seneste version findes her: 

https://dokument.plandata.dk/12_10809244_162426225981

6.pdf 
3.2.3 Drøftelse af planen og ”næste skridt” fra Fællesrådets side 

 
Der er kun høringsmøde, hvis man ønsker det i det enkelte Fællesråd. Den offentlige høringsperiode 
slutter 30. aug 2021. Vi ønsker at indsende høringssvar, som bl.a. skal indeholde: 

- Helhedsplanlægning for hele området incl. området ved Højbygård vigtig 
- Tidlig borgerinddragelse  
- Hvad er planen med Stillingvejen, støjdæmpning, mulighed for hel ny løsning og 

adgangsveje? 
- Skal det være en stor by eller 2 adskilte byer (Harlev og Ny Harlev)? 
- Adgang til letbane/jernbane 
- Indtænkning af flere institutionspladser 
- Fokus på bæredygtighed, biodiversitet, grønne områder, skov 
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- Indtænkning af sammenhængende stisystemer i det nye område med vores allerede 
udarbejdede forslag til sammenhængende stisystemer 

- Skal vi evt. have inspiration af f.eks Jørn Tækker eller en lignende til at tegne og fortælle om, 
hvordan man opbygger en ny bydel? 

- Ejgil kommer med udkast til høringssvar senest 1. august. Input hertil og evt. tilretning senest 
13. august og indsendelse senest 30. aug 2021 

- Merethe og Poul står som underskrivere. 
  
 

3.3 Politik for Arkitektur og Bykvalitet 
3.3.1 Der afholdes debatsalon om ”Lokalområdernes unikke kvaliteter 

og muligheder” den 2. september. 1-2 repræsentant fra 
Fællesrådet er inviteret med. I forbindelse med debatsalonen vil 
de gerne bringe konkret eksempler i spil, hvorfor de er ved at 
færdigformulere nogle spørgsmål, som vi kan ud i vores 
lokalområde og vende tilbage med sammen med 
tilmeldingsinformation. 

3.3.2 Hvem har tid og lyst til at deltage? 
Poul deltager, og muligvis Merethe og Sol. 
 

3.4 Forslag om sammenhængende stisystemer syd og nordlige ende af Harlev sendt til 
det politiske niveau 

3.4.1 Stilet til alle medlemmer af Århus Byråd og sendes til 
byrådssekretariatet, der udsender til byrådet. Mail:  
byraadsservice@ba.aarhus.dk 

 
På opfordring af Lone Hindø (muligvis vindue for flere tildelinger til stisystemer via 
cykelhandlingsplanen) indsender vi vores forslag til sammenhængende stisystemer til byrådet. 
Merethe følger op. 

 
3.5 Henvendelse vedr. mobilmast i Labing  

3.5.1 Henvendelse fremsendt 28. juni. Ønske om Fællesrådets 
opbakning og indsendelse af høringssvar senest den 6. juli 2021 

3.5.1.1 Materialet hertil er fremsendes i separat mail 
 
Fællesrådet bakker op om indsigelse mod placering af mast i Labing idet vi skal varetage de 
omkringliggende landsbyers interesser, særkende og udseende med forslag om placering af masten i 
industriområder, transportkorridorer eller tilsvarende ”industrielle” områder i stedet. Poul og 
Merethe indsender i Fællesrådets navn. 
 
 

3.6 Samarbejde i forretningsudvalget 
3.6.1 Præmissen for arbejdet i forretningsudvalget – alle er 

velkommen til at deltage.  
 
Vi er alle enige om principperne, og at alle må/kan involvere sig i de emner de ønsker og at alle skal 
høres. 

 
3.7 Repræsentantskabsmøde 

3.7.1 Forslag til suppleanter 
Marie har et godt bud på en evt. suppleant, som hun hører. Andre gode bud er velkomne. 
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4. Kommunikationsudvalg 
4.1 Film – borgerfilm fra Info Media v. Marie 

Diskussion af vinkling af evt. infofilm. Vi ønsker at promovere byen og dens kvaliteter for 
børnefamilier mm. Erhvervssponsorer skal bidrage med finansieringen. 
Marie laver oplæg til drejebog. 

 
4.2 Næste nummer af Paraplyen 

Indeholder bl.a. orientering fra Fællesrådet og artikel om ”skolespirer”. Alle formænd indsender 
info/artikler til Marie om, hvad udvalget har beskæftiget sig med siden sidst. Deadline 9. august 2021 
 
 

5. Natur og miljø 
5.1 Møde med Mads Præst vedr. sammenhængende stisystemer og oplevelser i det fri. 

Status v. Sol 
Løbende kontakt med Mads Munck (præst) i foråret omkring sammenhængende stisystemer og evt. 
mulighed for genetablering af kirkestier. Sol. Marie og Pia arbejder på foretræde for menighedsrådet 
25. august 2021 med stisystemer på programmet. 
 
Pia: Er der mulighed for at skabe netværk for enlige forældre og familier, der mangler netværk? 
Diskuterer med Mads Munck og menighedsrådet. 
 

5.2 Smag på Aarhus. Mulighed for nu også at søge til tiltag, hvor fugle, bier, sommerfugle 
og andre insekter kan smage på Aarhus v. Merethe 

 
Poul finder det gamle afslag på ansøgning til frøpulje frem og sender til Lone Hindø. 
 

6.  Børn og unge 
6.1 Henvendelse vedr. manglende pasningsmuligheder i Harlev – status herpå v. Jacob 

Jacob Langvad får input fra Lone Hindø til, hvordan sagen gribes an og tager action. 
 

6.2 Møde i tryghedsnetværket_Status og orientering herom v. Pia 
 
Der har været et fald i antallet af indbrud i private hjem i uge 1-23 i 2021 med 0 (nul) anmeldte 
indbrud i Harlev. Projekt ”nabovenner” er på tapetet, en slags udvidelse af nabohjælp. 
 
Desuden er rolig periode mht. salg af hash og uroligheder. 
 

7. Trafik, veje og byplanlægning 
7.1 Status på prioriteringsmøde med Aarhus kommune 

Poul er i kontakt med kommunen mht. dato for besigtigelse af anlægsønsker/mobilitetsudfordringer. 
Bliver forventeligt i slutningen af august. Har lavet rigtig fint overblik over vores ønsker. 
 

7.2 Orientering fra mødet om ”Klimademokrati” afholdt den 19. juni på Dokk 1 med 
fokus på klima og demokrati.  

Begrænset nyt, ingen handling pt. 
7.2.1 Giver det anledning til handling lokalt? 

7.3 Infrastrukturplan 2035 vedtaget 28. juni 2021 
https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastrukturplan-2035-aftale/ 

7.4 Jernbane mellem Silkeborg og Aarhus – trinbræt Harlev? 
Vi kaster os ind i kampen for en station/trinbræt i Harlev. Poul har skrevet til BaneDanmark om VVM-
redegørelse, hvor Harlev er nævnt. Poul indsender henvendelse til byrådet. 

7.5 Parkeringsredegørelse 
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7.5.1 Vil gerne høre jer fællesråd – om der er emner eller lignende som 
I mener skal være en del af den kommende 
parkeringsredegørelse. De overskrifter/emner i ser i P-
redegørelse 2019 vil være en naturlig del af den kommende 
redegørelse. Så emner som beboerparkering og deres 
konsekvenser er en del af den kommende p-redegørelse. 
Kommunen er vidende om at det med parkering er meget 
forskelligt ift. hvor i kommunen man er – men det er vigtigt at 
understrege, at Parkeringsredegørelsen er en redegørelse for 
hele kommunen – så alle må meget gerne byde ind med emner, 
udfordringer og lignende.  

7.5.2 Deadline uge 32/32. Mulige bud på emner/overskrifter sendes 
til Steffen Arnbo Nielsen <sarn@aarhus.dk 

 
Multifunktionalitet (legeplads, skaterbane og p-plads i et) 
Mulighed for sikker cykelopbevaring 
P-plads ved Harlev station/trinbræt 
 
Poul indsender. 
 

8. Dato for møder resten af året 
8.1 Datoerne fastsættes og lægges på hjemmesiden 
8.2 Dagsordenspunkter til næste gang 

 
Næste møder er fastsat til: 
24. aug 2021 kl. 19.30 
27. okt 2021 kl. 19.30 
8. dec 2021 kl. 19.30 
 
Merethe har reserveret HIK-lokalet året ud. 
 

9. Eventuelt 
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