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Orientering fra
Fællesrådet
Natur- og vejprojekter i
Harlev Framlev området

kan etableres som planlagt

En gang årligt afholdes et
møde med Naturforvaltningen,
Park- og Stiforvaltningen og
Vejkontoret. Den 7. juni deltog Jens Aage Weigelt og
Ejgil Rahbek i dette møde, og
i det følgende refereres status
på de natur-og vejprojekter,
som er i gang lige nu.
Referent Ejgil Rahbek.

På grund af jordfordelingsmæssige problemer, må

Naturprojekter

Årstev Engsø

Grønne prioriteringsplan

Finansiering er i orden.
Jordfordeling er også på
plads. Det har været et
puslespil at få fordelingen til
at gå op. På grund af den
nye fordelingsvej til motorvejen ved Ormslev er planen
endnu ikke endelig. Flere
lodsejere har meddelt, at de
først endeligt kan godkende

Ole Skou Rasmussen gennemgik den Grønne
Prioriteringsplan og fremhævede de områder, som er
relevante for Harlev Framlev
området. På Naturforvaltn i ngen s hjem m esi de :
Natur og Miljø/Miljøplan kan
al le oplysn i nge r f indes.
Stisystemet lra Brabrand Sø til
Søhøjlandet

Dette stiprojekt fra Brabrand
Sø til Søhøjlandet, som løber
igennem Århus, Hø rning,
Galten, Ry og Gjern kommuner er ved at være planlagt
hele vejen. Som bekendt var
kommunernes krav, at stien

uden hindringer.

N at u rfo rval tn

in

ge

n ove ruej e

en nordligere linieføring for

at nå næste tilslutningspunkt
ved Stjærvejen. Denne linieføring kunne måske være i
udkanten af Lillering Skov.
Der arbejdes fortsat med
dette probem.

Den endelige plan forventes
færdig i år 2003.
Afgrænsni ng af Ketti nggård

udstykning
Vi har noteret, at
u

rlo rva ltn i n g

Vejprojeker
Trafikdæmpning Gl. Harlev
Sidste etape af trafikdæmpning iGl. Harlev laves færdig i år 2002.
Trafikdæmpning på Gl.
Stillingvej (se også særskilt
artikel)

fordelingsplanen, når planerne for fordelingsvejen og
kravene til jord er kendte.

N at

med at udarbejde et
løsningsforslag til overgangen fra boligområde til
naturområde og mark mod
vest. En stiforbindelse kombineret med beplantning
forekommer at være en rigtig god løsning, som vi kan
støtte. I forvejen har området mange stier, og denne
løsning vil falde i naturlig
forlængelse af eksisterende
stier.

e

n arbej d e r

Fællesrådet understreger, at
en total renovering af Gl.
Stillingvej er hårdt
påkrævet. Det er hovedfærdselsåren i Harlev, en
skolevej, en cykelvej, en vej
for pensionister, en vej for
tung trafik osv. Nogle
gange oplever vi den som
en regulær racerbane. Det
er på tide, at der sker noget
effektivt.
I år 2003 ændres Framlev
Korsvej til en avanceret og
be

boe rven

Ii

g

m i lj ø p rio rite

ret

vej iforbindelse med motorvejens indføring i området.
Fællesrådet har været involveret i dette projekt fra starten og er stolte af dette pro-

jekt.
fortsættes på næste side.. .

..

..
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Vi er imidleftid ikke så stolte
af tilstanden på Gl.
Stillingvej og den store kvalitetsforskel mellem den og
den kommende Framlev
Korsvej. I Fællesrådet ser
vi hele vejnettet som en
harmonisk helhed og har
svæft ved at forklare borgerne, at fordi vejene tilhø rer forskellige kommunale
ansvarsområder, så bliver
standarden også forskellig.
Det er en forklaring, vi ikke
er stolte af at skulle give.
Vi skal have gjoft noget ved
Gl. Stillingvej. lkke kun den
strækning, som er planlagt.
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"baglandet". Overvejelserne
vil dels omfatte omfanget af
den tunge trafik, dels borgernes holdning til at få
Grønhøjvej lukket på midten.

Der er altså mange gode
grunde til at denne
strækning bliver renoveret,
hvilket ikke blot omfatter en

Sti mellem Kettingvei og
Næshøjvej

Belysning i Byparken

cykelsti.

Fællesrådet har fået flere
henvendelser om belysning
ønske meget længe. Det
på stierne i Byparken
drejer sig kun om at forlænge Disse stier benyttes som
en sti, som har været projek- adgangsvej fra
teret i mange år.
Rø d I u nd kvafte ret til centrum. Vi anerkender, at parMange ældre borgere (hvoraf ken betragtes som natur, og
mange med rollato) på
ikke som trafik, hvorved stiLokalcenter Næshøj vil bruge erne ikke er underlagt de
denne sti til Næshøjvej.
samme regler, som de
Nyttevirkningen er meget
almindelige veje. Det må
stor, og investeringen lille. Et dog være muligt, at den
par håndfulde sand og nogle
mest benyttede sti kunne
fliser.
overgå til vej, og dermed
indgå i vejsystemets regler.
Dette projekt har været et

Strækningen fra
Lærkesvingets udmunding i
Gl. Stillingvej mod syd til
krydset ved Næshøjvej
Lilleringvej mellem
påbegyndes i år 2001.
Araliavejens og Rødlundvejens
Fællesrådet gø r opmærkudmunding
som på det problem, som
opstår (ja, faktisk allerede er
opstået) med tung trafik på Denne korle strækning, ca.
Grønhøjvej, som løber
200 meter, er en del af
parallelt med Gl. Stillingvej. Lilleringvej. I midlerlid adskilNår Gl. Stillingvej traler strækningen sig markant
fikdæmpes vil den tunge
fra Lilleringvejen både i fortrafik forøges på
hold til østlige og vestlige tilGrønhøjvej. En vej, som
slutning. Dette indebærer i
ikke er planlagt til nogen
sig selv et risikomoment.
form for gennemgående
tung trafik.
Der er ingen belysning, intet
forlov og ingen cykelsti.
Vejkontoret foreslog, at
Vejstrækningen er busvej,
lukke Grønhøjvej på midten. ligesom det må forventes, at
Fællesrådet er umiddelbart
trafikmængden vil stige, når
tiltrukket af denne løsning,
det nye industriområde vest
men vil dog nok overveje
for Halmværket bliver taget i
forslaget sammen med
brug.

Renovering af Kettingvei
På grund af den igangværende ændring af lokalplanen for Kettinggård
udstykningen har vi noteret,
at en renovering af
Kettingvej ikke er relevant
Kettingvej indgår i lokalplanen, og skal vurderes i
sammenhæng med den
planlagte nye fordelingsvej
fra Næshøjvej mod syd og
tilsl utn i n g i Sti ll ingvej.

Umiddelbaft opfattes forslaget om at omdanne
Kettingvej fra Vestervej til
Næshøjvej til sti som en
god ide.
foftsættes på næste side
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Fællesrådet håber snai at få
flere oplysninger om den nye
lokalplan, og dermed også
planerne for vejforbindelse i
dette område.
Tunnel mellem Framlev og
Harlev (se også særskilt artikel)

lforbindelse med den stigende trafikmængde på
Stillingvej, ikke mindst forårsaget af åbningen af Århus
Herning motorvejen samt
færdsel til/fra det nye store
industriområde nord for
motoruejen, forudser
Fællesrådet at Stillingvej bliver så trafikeret, at den vil
blive en meget farlig skolevej.
Dertor ønsker Fællesrådet en
drøftelse af mulighederne for
at etablere en tunnel under
den kommende motorvej.
Placeringen ville mest naturligt være i forlængelse af den
nu lukkede Framlewej.

Fællesrådet har noteret, at
Århus Kommune ikke kan gå
ind idette projekt, men vil
støtte så vidt muligt. De rigtige myndigheder er amtet og
Vejdirektoratet.

Trafikdæmpning
Gl.Stillingvej
Efter det ovenfor nævnte
statusmøde er der sket temmelig meget. I august fik
Fællesrådet de endelige planer for en delvis renovering.
Vi fik altsår ikke den fulde
renovering, som vi refererede på side 3, men vi betragter det som et skridt i den
rigtige retning.
Den 18. september blev den
indbudte licitation åbnet og
leverandøren med det økonomisk laveste tilbud fik
arbejdet.
I oktober gik arbejdet i gang,
og det forventes færdig i

december. Planerne er
offentliggjort på et informationsmøde den 11. oktober.
Korl fofialt er formålet at
gøre Gl. Stillingvej mere sikker at færdes på for alle
typer af trafikanter. lsær har
en sikring af de svage trafikanter såsom skolebørn,
ældre og svageligt gående
været højt prioriteret.

Ud for de fire busstoppesteder, som findes på strækningen udarbejdes perroner til
af- og påstigning.

Alt i alt en,god løsning, som
lever op til de krav, som
beboerne i et moderne beboelsesområde må stille.
Fællesrådet er også
opmærksom på det problem,
der opstår for beboerne ud til
Grønhøjvej. Allerede i dag
foregår der transportkørsel i
et vist omfang. Når arbejdet
på Gl. Stillingvej er færdig,
vil mængden af transportkørsel stige på Grønhøjvej.

Dedor har Fællesr:ådet allerede aftalt med V§konloret,
at løsning af dette problem
må opprioriteres. En løsning
kunne være en lukning af
Grønhøjvej på rnidten. En
sådan løsning kræver imidlertid en høj grad af enighed
blandt beboerne ved vejen.
Endvidere skal lukning af
veje altid vedtages i byrådet
Som en tommelf inge,rregel
skal 807. af beboerne langs
vejen gå ind for: en lukning,

Midlet hertil er en hastigheds
lørbyrådel karr godkende
zone på 40 km/t som starter
beslutningen. Fællesradet
ved Lærkesvingets udmunarbejder
videre med sagen;
ding og som slutter ved krydog har kontakt til beboere på
set Gl. Stillingvej/Næshøjvej.
På forskellige steder indsæt- Grønhøjve).
tes chikaner, som bevirker,
at kun 6n bil ad gangen kan
'

passere.
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skolevejen fra
ørslev.
Som nævnt i ovennævnte
referat har Fællesrådet forelagt problemet med sikring af
de skolesøgende børn lra
Hørslev og Framlev for
Vejkontoret.
Siden vort møde med
Vejkontoret er der imidlertid
sket en del omkring dette
spørgsmå|. Vi har fået svar
på vores henvendelse om
Kommuneplan 2001 (omtalt i
sidste nummer af Paraplyen).
I svaret, som findes i heftet
Resultat af offentli ghedsfase

"

om Kommuneplan 2001"
fremgår det, at de kommunale vejmyndigheder anerkender, at da området nord for
motoruejen kun kan vejbetjenes via Stillingvej er der et
problem med at sikre skolevejen fra Hørslev og Framlev

til Næshøjskolen.
Vejmyndighederne slutter
med at konstatere, at der må
findes en teknisk løsning.
Kommunens vejekspefter
anerkender altså problemet.
Fra vor side kan tilløjes, at
Stillingvej bliver etableret
med to rundkørsler mellem
Framlev og Framlev Korsvej
(ved Statoil). Efter vor opfattelse er en rundkørsel ikke
sikker for de svage trafikanter, herunder cyklende skolebørn.

Uanset hvor mange sikkerhedsforanstaltninger, der
etableres, skal en cyklist
under alle omstændigheder
krydse en stærkt befærdet
vej i hver rundkørsel.

I Fællesrådet har vi imidteftid
vedtaget, at da kommunens
vejekspefter anerkende problemet, må de også kunne
fremkomme med en bedre
og mere trafiksikker løsning.
Vi har deffor opfordret kommunen til at skitsere nogle
forslag, herunder et forslag
om en tunnelløsning. Vi har
naturligvis ikke lagt skjul på,
at en sådan løsning ville
være optimal.
Ved ikke at kræve en tunnelløsning mener vi at have
givet de forskellige instanser
nogle valgmuligheder og en
vis handlefrihed til at være
konstruktive. De forskellige
instanser er kommune, amt
og Vejdirektoratet. Som
nævnt tidligere anerkender
kommmunen problemet,
men henviser til amt eller
Vejdirektorat om en løsning
og, ikke mindst, økonomiske
midler hertil.
Faellesrådet arbejder videre

med sagen, men det går
ikke så hurligt som ønskeligt,
fordi det reelt er et spørgsmål om, fra hvilken pengekasse, midlerne skal tages.
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Kabel TV og Stofa
Gennnem mange år har
Fællesfådet haft et godt samn..
arbejde rned
gen i'Harlev,
arbejdet med
ning tæt, og skrevet om det i
Paraplyen i flere omgange.
Nu er der ved at ske noget,Iot:

alvor. Flere og flere veje

bti:

ver tilsluttet, samlidig rned at
Stofa udvider deres produkter
til at omfatte Stofa Net, altså

internet opkobling. I samme
kabel som TV signaler. Vi får
s'ikkeft også snart tilbud om,
telefoni via samme kabel.

HVornår tilslutte.s min

vej?

Hvorfor har jeg ikke fået et

l
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Det må være i Stofas egen
interesse, at hverve glade og
tilfredse kunder i Harlev.

Dedor har Fællesrådet rettet
henvendelse til Århus
Antenneforening, som vi tegner vod abonnement igennem, og som vi vil blive tilknyttet.
Vi har bedt om bedre information (salgsarbejde) og tilbudt at stille spalteplads til
rådighed i Paraplyen, og
også at medvirke til en informationsaften om nødvendigt.
Vi håber på positiv medvirken
fra Århus Antenneforening og
Stofa.

Fællesrådsseminar
Den 17. september deltog
Fællesrådet i Århus
Kommunes årlige seminar.
Alle 28 fællesråd i kommunen
inviteres og kan sende 2 personer. Fra Harlev Fællesråd
deltog Ejgil Rahbek.
Dette års seminar startede
med et formøde med deltagelse af alle fællesråd uden
politikere. Formålet var bl.a.
drøftelse af fælles problemer
uden indblanding af kommunens embedsmænd eller politikere. Endvidere var det
formålet af få valgt et koordinerende udvalg bestående af
fire personer og
en suppleant.

Begge formål blev nået på
udmærket måde og resultatet forelagt under den efterfølgende runde, hvor alle
kommunens topembedsmænd og politikere
deltog.

Fællesrådenes koordinerede
ønsker var dels et større tilskud til foreningsaktiviteter
og dels et generelt ønske
om, at alle lokalområder
kunne få flere økonomiske
midler til anlægsarbejder
indenfor vej-, sti- og parkom-

rådet Endvidere fik jeg
mulighed for at fremføre et
længe næret ønske om en
form for "opsparingsordning",
så Fællesrådet i samarbejde
med Vejkontoret kunne
overløre penge fra et år til
næste år.
I stedet for mange små

På dette grundlag vil vi arbejde videre med Gl. Stillingvej.

lnformationsmøde om
Motorvej og
Gl. Stillingvej
Den

11 . oktober afholdt
Fællesrådet informationsmøde om motorvejsarbejdet og
de påbegyndte traf ikrenoveringer på Gl. Stillingvej. Ca.
160 borgere fra Harlev
Framlev området mØdte op,
og det er vi naturligvis særdeles tilfredse med og taknemmelige for. Der var brug for
alle stole i Framlev
Forsamlingshus og lidt til.

Fællesrådet betragter interessen som en opbakning og
støtte til voft arbejde. Det er
vigtigt, at vi overfor de kommunale og statslige myndigheder kan dokumentere bred
opbakning. Det giver styrke i
vore fortsatte forhandlinger.

bevillinger, som skal bruges
indenfor et budgetår, kunne
jeg tænke mig at "spare op"
til et stØrre projekt, som øko- I skrivende
stund er det ikke
nomisk overstiger de enkeltmuligt at fremkomme med et
bevillinger, som er indeholdt i
fyldigt referat p.g.a. deadline
kommunens pulje på ca. 2
til Paraplyen, men nogle stikmio kroner årligt for hele
ord har vi noteret. En sikker
Arhus Kommune.
skolevej f ra Hørslev/Framlev.
Kraftigere støjværn langs
Herved ville vi få mulighed
motorvejen. Udkørsel fra
for at få etableret en stØrre
Edelhofvej. Trafikmålinger.
samlet udbygning af vej eller Støjværn
langs Stillingvej.
sti. Her tænker jeg især på Yderligere renovering af Gl.
trafikdæmpning af den reste- Stillingvej.
rende del af Gl. Stillingvej fra
Lærkesvingets udmunding til
Ejgil Rahbek
Framlev Korsvej. Fra 2.
Formand
magistrat fik jeg tilsagn om,
Harlev Fællesråd
at det kan lade sig gøre.

PARAPLYEN NR. 18 -

2OO1

HIK FODBOLD
NYT STORT KLUBHUS
HIK FODBOLD HAR
TAGET SIT NYE STORE
KLUBHUS I BRUG
Huset blev officielt indviet fredag den 14. september af
rådmand Niels Erik Eskildsen.
Over 100 gæster deltog i
receptionen.
Det er en stor glæde for os
alle at se det færdige resultat
af 4 måneders byggearbejde,
sagde Michael Knudsen, formand for HIK's fodboldafdeling. I sin takketale glædede
han sig over, at mere end 70
medlemmer og venner af
klubben endnu engang havde
taget en tØrn, og bidraget til
at klubben nu råder over eet
af Århus bedste idrætsanlæg,
måske det bedste. Og så er
det lykkedes for os, at gennemføre byggeriet uden at
gældsætte os.
Huset er voft 100%, alt er
betalt, udtalte en synlig tilfreds formand, som ikke
glemte at rose de mange frivillige kræfter, der har brugt
så mange fritimer i klubbens
regi. Rammerne for at udvikle et stærkt og frugtbart klubliv er nu på plads.

Kampene spilles på banen,
men klublivet styrkes gennem
Henning Jeppesen, initiativtager og formand for de
"gamle", den såkaldte
Seniorgruppe, har igen været
primus molor, Iør, under og
efter byggeriet. Efter fordi,
han vil bruge de mørke vinterdage til at modernisere
køkkenfaciliteterne.
Ved indvielsen glædede
Henning Jeppesen sig over
det gode samarbejde, der har
været på tværs af generationer. Vi har haft arbejdskraft
fra aldersgruppen 14-15 år og
op til 65-70 år, hvilket er med
til, at vi i dag kan sige, at
huset er for alle, også gerne
for interesserede udefra,
betonede Henning Jeppesen,
som håber, at mange vil
lægge deres vej forbi, og
måske bruge huSet fremover.
P.t. har vi en lejeaftale med
gruppen af dagplejemødre,
som benytter klubhuset i
nogle af dagtimerne, ligesom
en anden gruppe syinteresserede damer anvender lokalerne en dag om ugen.

10

Vi er ikke noget forsamlingshus, og selvfølgelig har fodboldafdelingens medlemmer
første prioritet, men i bestyrelsen mener vi, at huset
skal bruges, også når fodbolden ligger stille, slutter
Michael Knudsen.
Klubhuset består i dag af et
opholdsrum med plads til
100 personer, et kontor og
bestyrelseslokale, et storl
mødelokale, et materielrum,
f orbedrede køkkenfaciliteter
og udvidede toiletforhold.
145 m2 er i løbet af sommeren vokset lil 225 m2.

Af Erik Teilmann

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Selvbetiening på
Harlev Bibliotek.
Selvbetjening på Harlev
Bibliotek.
Vi har fået selvbetjeningsautomater på Harlev Bibliotek.
De blev taget i brug, i skrivende stund for en uge siden,
torsdag den 20.9 2001.
Langt de fleste reaktioner fra
brugerne har været positive.
Mange er overraskede over,
hvor let det er at bruge.
Børnene går til det med stor
begejstring og skal lige hen at
låne en ekstra gang for at
prøve igen!
På trods af at vi Jaktisk forlanger en del af brugerne, kan
de fleste sagtens forstå, at vi
ser det som en lettelse for
personalet, at vi slipper for en
del af det ensidigt gentagne
arbejde, som udnotering og
aflevering hidtil har været.

Efter at have ført materialerne hen over skanneren, skal
de nemlig sorteres på forskellige hylder. En speciel
hylde er forbeholdt de materialer, som er reserveret til
andre lånere eller skal sendes til andre biblioteker. Alt
bogligt materiale, som tilhører Harlev Bibliotek, softeres på en bogvogn lige ved
siden af automaterne.
Videoer, cd-rommer og musik
cd'er sættes direkte på plads
på hylderne, så de er klar til
næste udlån med det
samme.

6,

Selve det at låne materialerne
er ganske simpelt. Man sætter sit lånerkod i automaten,
taster sin pinkode ind og fører
materialernes stregkoder hen
over skanneren. Når man
tager lånerkortet igen, udskrives automatisk en kvittering
med af leverin gsdatoen.
Det kræver en lidt større indsats at få afleveret materialerne rgen.
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forbindelse med, at vi har
indføft selvbetjeningen, skal
alle have en pinkode til lånerkortet. Pinkoden skal være
på fem tal, som man selv
vælger. Der er ingen krav til
sammensætningen af tal. Det
kan være fem ens, eller
nøjagtig hvad man selv vælger. Pinkoden skal bruges
sammen med lånerkortet, når
man skal låne noget eller
have en status på, hvad man
har derhjemme, og hvornår
det skal afleveres.
I
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Hvem er redaktionen af
Paraplyen?

Ejgil Rahbek

Dorte Vind

Lene Krath

Claus Gregersen

Morten Gade var
ikke tilstede ved
fotograferingen

