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Sikker skolevej fra Framlev, Hørslev
og Labing
Fællesrådet har arbejdet en del med at få
etableret en mere sikker skolevej for skolesøgende børn lra Framlev, Hørslev og
Labing. Usikkerheden består dels i passage
af 2 rundkørsler, når motorvejssystemet står
færdig i 2004, dels i passage af Stillingvej
til/fra Framlev by.
lfølge statistikken giver rundkørsler en stor
grad af sikkerhed iforhold til lysregulerede
kryds eller uregulerede kryds og T-kryds.
En rundkørsel dæmper faden for bilisterne.
Antallet af ulykker reduceres, og det er sjældent, at der opstår alvorlig personskade, når
det så sker.
Dette gælder ikke for cyklister. Når der
opstår kollision mellem en bilist og en cyklist
i en rundkørsel, er det ofte med alvorlig
personskade til følge for cyklisten.
Derfor er det ikke uden grund, at en række
borgere i de tre landsbyer er bekymrede for
deres børn på vej til skolen eller på vej til fritids- og sportsaktiviteter efter skoletid.

Fællesrådet har dedor haft et møde med
Borgedoreningen i Framlev, som har fremlagt
en række forslag til trafikale reguleringer,
som har til hensigt at give forØget sikkerhed
også for de små trafikanter på deres vej
til/fra skolen.
For det første kunne man undgå "Statoil"
rundkørslen ved at åbne Brombærvej for cyklende og gående trafikanter og lede dem

ud på Stillingvej nogenlunde på det sted,
hvor Brombærvej havde udkørsel, tør den
blev lukket.
For det andet bør man etablere et fodgængerfelt med gult blink på det sted, cyklisterne
kommer ud på Stillingvej, for at give dem en
sikker vej over Stillingvej i nordlig retning.
For det tredje bør der være belysning mellem
de to rundkørsler samt også belysning fra
den nordlige rundkørsel og nordpå til krydset,
hvor vejene tører lil Hørslev og Labing.
For det fjerde ønskes hastighedsbegrænsning, startende nordfra ved Hørslev/Labing
krydset.
Fællesrådet kan støtte disse forslag, og har
indledt forhandlinger med amt, kommune og
Vejdirektoratet, idet forslagene berører alle
tre instanser. Dette kan så til gengæld give
nogle langtrukne og besværlige forhandliger,
men indtil nu har vi mødt lydhørhed overJor
forslagene. Vi håber at kunne berette om
nogle resultater i næste nummer af
Paraplyen.

Ny bus

til lokalcenter Næshøj

Mandag den 6. januar dette år blev den nye
bus afleveret til lokalcentret. Det er en FIAT
DUCATO 2,8 TD. Specielt indrettet til brug
for transport af ældre og svagelige medbogere. Bussen er monteret med aftagelige og
flytbare sæder og specielle skinner med
beslag til fastspænding af kørestole. Alt i alt
en meget velegnet bus til dette specielle formå1.

F-

Fællesrådet synes, det er værd at fremhæve
det store og engagerede arbejde, som er lagt
i dette projekt gennem en årrække. Et projekt, som har været båret frem af en flok Irivillige borgere og et resultat, som giver ældre
og svagelige medborgere en mobilitet, som
de ellers ikke kunne have opnået.
Fællesrådet synes, at alle folkene bag
Bussens Venner skal have en stor tak for en
uegennyttig og energisk indsats, ligesom det
også er værd at fremhæve de mange bidrgydende medlemmer og erhvervslivet, foreninger og enkeltpersoner.
Men engagementet stopper ikke her.
Allerede nu vil man stafie indsamling af
penge til den næste bus, og første skridt er
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling den 30. marts for at få vedtægterne
tilrettet til dette formåI. Det er et prisværdigt
fremsyn, foreningen herved udviser.

Skolevejen fra Gl. Harlev
Borgerne i Gl. Harlev har længe ønsket sig
en mere trafiksikker skolevej til og fra skolen

i Harlev.
I november 2002 havde Harlev Fællesråd
mØde med Vejkontoret i kommunen, hvor
man bl.a. havde skolevejen fra Gl. Harlev på
dagsordenen.
Vejkontoret henviste til Kirkestien mellem
Harlev og Gl. Harlev som sikker vej for skoleelever og for svage trafikanter. Det blev
bemærket, at en del af Kirkestien er prrvat
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med opfyldning af stabilgrus, så den kan bruges til cykel- og gangsti.
Fællesrådet vil gerne modtage tilbagemeldinger fra alle borgere især i Gl. Harlev - på
spørgsmålet:
- vil Kirkestien kunne fungere som sikker
skolevej, hvis den bliver renoveret med
opfyldning af stabilt grus igen?

Orientering om borgermøde den 27.
november 2002
Sammen med Harlev-Framlev
Grundejedorening og Socialudvalget under
1. magistrat afholdt Fællesrådet borgermøde
den 27. november 2002.
Emnet var "Gruppevis boligmæssig spredning af flygtninge og indvandrere". MØdet var
delt op i en orienterende del samt en debatdel, hvor de fremmødte fik mulighed for at
stille spørgsmål og fremkomme med synspunkter.
Panelet bestod af Kate Runge (V), formand
for socialudvalget, lvan Guzman,
lntegrationsrådet, Leif Gjørtz Christensen,
chef for familieafdelingen, Flemming
Knudsen, rådmand, Bent Pedersen, kontorchef i 2. magistrat, Bunyamin Simsek,
byrådsmedlem (V), Husein Arac, byådsmedlem (A), Karen Juul, byrådsmedlem (A). Ejgil
Rahbek repræsenterede Fællesrådet og Erik
Andresen G rundejerforeningen.
Orientering

VEJ.

Da det efterhånden er 12 år siden at
Kirkestien sidst blev renoveret med opfyldning af stabilgrus, vil Fællesrådet sende en
anmodning til vejkontoret om at den gamle
kirkesti atter bliver renoveret.

Leit GjørLz understregede, at det drejer sig
om social boligtildeling, indenfor Kommunens
anvisningsret på hver 4. bolig i det støttede
andelsbyggeri.
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Ordningen skal betragtes som et tilbud til alle
flygtninge og indvandrere uanset etnisk baggrund. En nærliggende gruppe er de familier,
som i forvejen har bØrn på Næshøjskolen.
Ordningen er frivillig og kan kun effektueres,
når der er ledige og egnede boliger. Der er
kun få boliger i Harlev Framlev området, så
udflytningen vil foregå i et lavt tempo

- Grundejedoreningen har intet mandat
til at blande sig i diskussionen!
- Skal der laves særforanstaltninger
for de ældre?
- Hvordan definerer man en familie,
især størrelsen?

- Vi skal ikke blot have familier uden
problemer!

- Er vi et område kun for folk uden
problemer?

Bent Pedersen fra Bolig- og Ejendomsforvaltningen i 2. magistrat orinterede om, at
Brabrand Boligforening i dag har 189 boliger
til familier med børn. Der er i alt 16 4-rums
lejligheder og 63 3-rums lejligheder. Det nye
byggeri er på 44 boliger, hvoraf 21 3-rums
lejligheder og 4 4-rums lejligheder. Det nye
byggeri er indflytningsklar om ca. 1 år
På vegne af Fællesrådet og Grundejerforeningen oplæste Ejgil Rahbek en fællesskrivelse, som udtrykte generel positiv indstilling til projektet, men også en opfordring til at
anlægge et højt informationsniveau samt vilje
til borgerinddragelse i alle faser. Til gengæld
vil både Fællesråd og Grundejerforening
medvirke til at bære projektet igennem på en
harmonisk og skånsom måde. Områdets
størrelse og sårbarhed sætter en naturlig
grænse for antallet af flygtninge og tempoet
for udflytning.

Debat
Debatdelen af borgermødet blev en udveksling af synspunkter for og imod integration af
flygtninge og indvandrere, og også for og
imod integration i Danmark i det hele taget
Da det ikke var meningen med borgermødet
at debattere integration generelt, men kun
dette Harlev projekt, vil vi her i Paraplyen
kun referere synspunkter og spørgsmå|, som
har dette perspektiv og som er relevant for
integrationsforlø bet.

- Vi skal lytte mere til det humanistiske

-

"kendskab giver venskab"!
- De famllier, som vil udflyttes er mennesker,
som vil integreres!
- Fællesrådets repæsentantskab besluttede
foråret 2002 al deltage i denne
proces!

- Grundejedoreningen besluttede sig på
generalforsamlingen i torårel 2OO2l
- Disse tiltag skulle være påbegyndt for 10 15 år siden!
- Gælder integration også de hjemløse?
- Når integrationen ikke er lykkedes andre
steder, hvorfor så i Harlev?
- Kan man foretage positiv særbehandling?
- Fællesrådet kan ikke tage politiske
beslutninger?

- Har Harlev borgere ikke ressourcer,
hvem har så?

- Hvorfor kan de ikke bare flytte hefiil som
alle andre?
- Gjellerup og Tilst er ghettoer og mange
vil gerne væk derfra og integreres!
- Vi kan give dem så meget, hvis de kommer
i små grupper!
Det er vores pligt at tage imod dem
- Det er ikke kun et boligproblem, det er også
et socialt problem!
Fællesrådet mener
Dette er et udpluk af spørgsmål og synspunkter, som blev tremlørl. Fællesrådet
håber, at borgermødet har medvirket til at
skabe klarhed og indsigt i det projekt, som
står foran os.

px4aptyeru

Vi har noteret, at mange borgere udtrykker
positive tilkendegivelser Vi har også noteret,
at områdets institutioner har en positiv holdning til projektet og vurderer, at de vil være i
stand til at håndtere disse udfordringer
Men vi har også noteret, at visse synspunkter udtrykker skepsis overfor projektet. En
skepsis vi må tage hensyn til i det videre forløb. Det er vigtigt, at der blandt borgerne er
en accept af projektet, og derfor vil Fællesrådet blandt andet holde myndighederne op
på tilsagnet om at holde et højt informationsniveau i hele forløbet.
Med hensyn til spørgsmålet om et sådant
projekt ligger indenfor Fællesrådets mandat,
vil spørgsmålet blive bragt op på vort
repræsentantskabsmøde den 27. marts
2003. Selvom vi fik opbakning til at gå ind i
projektet sidste år, er det påståede manglende mandat en drøftelse værd. Vi vil derfor
opfordre alle, som har en holdning til dette
spørgsmå|, om at møde op som repræsentant for sin forening på repræsentantskabsmødet, som er det rette forum til en sådan
drøftelse eller give sin mening til kende
di rekte ovedor forretningsudvalget.

Sanering af kloakanlæg
i dgn nofdlige del af Haf leV
Miljøkontoret i Århus Kommune har meddelt,
at nu går arbejdet med sanering af kloakanlæg i gang i den nordlige del af Harlev.
Arbejdet vil blive udtørt i perioden fra den 1.
april 2003 til den 30. maj 2003. Arbejdet
foregår dagligt mellem kl 07:00 og 17:00.
Arbejdet omfatter opgravning i vejarealet på
Framlev Korsvej, Brombærvej og Gammel
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Hurra for sne på
Grønhøivei.
Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke
er godt for noget. Dette ordsprog passer vældig godt til sneen påGrønhøjvei. Det gør
nemlig, at bilernes hastighed falder til et
mere passende niveau, og at få lastbiler vælger at benytte Grønhøjvej.
Men desværre er det ikke alle, der benytter
Grønhøjvej, for at komme til og fra deres
hjem, der synes at 40-50 km/t er nok. Jeg er
2 gange blevet overhalet på Grønhøjvej, og
vi har ofte stået sammen med vore naboer
og kigget efter biler, der bestemt ikke overholdt hastighedsbegrænsningen.

Det kan ikke være rigtigt, at der skai sne,
eller endnu værre, en ulykke med påkørsel
af et barn til, før hastigheden bliver sat ned.
Yderligere tror jeg at chikanerne på Gl.
Stillingvej har flyttet trafik til vores vej, da vi
kan mærke en stigende trafik af lastbiler med
varer til SuperBest.
Jeg vil gerne give min uforbeholdne støtte til
opsætning af chikaner på Grønhøjvej.
Forslaget kunne være indsnævring af vejbanen så kun en personbil kan passere af
gangen, og lastbilerne er tvunget ud på Gl.
Stillingvej, hvor de hører til. Det kunne også
være en ide at få opsat skilte med "Legende
Børn" flere steder på vores vej.
Trykket på speederen SKAL lettes.

Stillingvej.

Med venlig hilsen
Anne Mette Christensen

Såfremt der måtte være spØrgsmål kan man
kontakte ingeniør Søren Madsen, Århus
Kommune, Miljøkontoret på tlf. 8940 4569

Grønhøjvej 27
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Ordinært
Re p ræse nta nts kabs

møde

den 27. marts 2003 i Næshøjskolens Filmlokale
Fællesrådet afholder ordinært repræsentantsskabsmøde, og opfordrer alle borgere til at
møde op for at tilkendegive deres holdninger.

Harlev Framlev området er i hastig udvikling med stor tilvækst af nye boliger. Dette stiller
krav til udbygning af institutioner, fritidsfaciliteter, sikre trafikforhold og mange andre infrastrukturelle elementer I et demokratisk samfund kan dette ikke foregå uden aktiv medvirken
fra borgerne.
Derfor er det vigtigt at styrke Fællsrådet som katalysator mellem de kommunale myndigheder og borgerne. Så dedor mød op og få indflydelse på dine og næste generations
fremtidige leve- og bomuligheder i Harlev Framlev området.

Lån en elmåler på biblioteket
Få ren besked om dit elforbrug. Det er nu muligt at låne en elmåler med hjem fra Harlev
Bibliotek. Så du kan få besked om, hvad dit køleskab eller din fryser bruger i strøm.

Som noget nyt stiller Lokalenergi elmålere til rådighed for borgerne. Man kan uden videre
låne en elmåler med hjem fra en række biblioteker, heriblandt Harlev Bibliotek.
Er familiens elforbrug større, end den finder rimeligt, kan man låne en elmåler på biblioteket
samtidig med, at man alligevel låner en god bog. Elmåleren måler, hvor meget strøm de
forskellige elapparater bruger pr. døgn, og derefter er det let at beregne, hvor meget udstyret
bruger i løbet af et år, og hvad det betyder for størrelsen af familiens elregning. Det kan også
være interessant at måle forbruget af el på forskellige apparater der står standby over et par

døgn.
For yderligere information kontakt: Energirådgiver Jørgen Laulund Olsen, jlo@lokalenergi.dk

r h ush oldn i ngs ko ns u le nt Tove Ki eshol m, tk @ lokale ne rgi. dk.
Lokalenergi, Skanderborgvej 180, 8260 Viby J. Tlf: 7022 4277.
elle

Dorte Vind, Harlev Bibliotek.
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lndenfor meget kort tid, sådan set lige om
lidt, flyder vandet ind og oversvØmmer engarealet fra Skibby til Brabrand Sø!

-grøfIer, hvorfra vandet kunne pumpes op
Århus Å-kanalen Derved kunne området

Mange har nok læst om projektet, som har
vaeret undervejs i mere end 10 år
Her er nogle korte facts for at friske hukommelsen lidt op og give eventuelle nytilflyttere
et hint om, hvad det drejer sig om.

gen har sidenhen været faldende, da jorden
p.g.a. nedbrydning og sammentrykning af
jordlagene har "sat" sig (sænket sig). Herved
er mulighederne for anvendelsen af arealerne blevet betydeligt forringet.

Årslev Engsø-området på ca 2.1 0 ha er
beliggende vest for Brabrand Sø i Århus

Projektet Årslev Engsø er så opstået som et
vådområdeprojekt efter Vandmiljøplan ll, og
gennemføres af Århus Amt i samarbejde
med Århus Kommune
Formålet med etableringen af Engsøen er
dels at mindske kvælstofudvaskningen til
Århus Bugt, dels at genskabe de naturlige
vandstandsforhold i området og på denne
måde øge arealets værdi som levested for

i

udnyttes langt bedre landbrugsmæssigt.
Denne landbrugsmæssige effekt af afvandin-

kommune
Engarealet er blevet afvandet af flere omgange, senest omkring 1960 Herved blev Århus
Å forlagt fra sit snoede forløb i ådalen til et
kanalagtigt forløb nord for området
Vandstanden i ådalen kunne derefter sænkes

ved etableringen af drænledninger og
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dyr og planter og endelig at tilbageholde fosfor af hensyn til Brabrand Sø.

Nye gangbroer anlægges, hvor de nye åløb
gennembryder den nuværende kanaldaem,
nrng.

Der indrettes 2 udsigtstårne.
Mange af disse arbejder er allerede foretaget.

Efter mere end 10 års forarbejde med financieringsspørgsmå|, undersøgelser, tilladelser,
ændring af fredninger for området og ikke
mindst aftaler med lodsejerne, står vi så her!
Anlægsarbejdet gik i gang i september 2002.

Det endelige gennembrud fra Århus Å til
Engsøen finder ifølge Torben Jørgensen, biolog ved Arhus Amt, sted i starten af uge 12.
Se det nøjagtige tidspunkt på
www aaa.d[</n m/d riftopgav er lvmp2 projekter/arslev/arslev. html

Arhus A og Lyngbygårds Å vil blive fø11 ud i
Arslev Engsø-området i slyngede Iorløb hver
sit sted. Dette sker ved at gennembryde den
eksisterende dæmning

Der vil blive etableret et afløb til den
nuværende Århus Å-kanal i områdets nordøstlige ende og videre til Brabrand Sø
Århus Å-kanal og Søndre Landkanal vil blive
fyldt op med jord, når de nye forløb af Århus
A og Lyngbygårds A er etableret.
De sydfra kommende vandløb, Madses Bæk
og Kildebæk, og eventuelle dræn mm. vil
blive forlænget og få frit udløb i søen
Vandløb, grøtIer, kanaler og diger i området
fyldes op/planeres, så de ikke vil være
synlige.
Den eksisterende P-plads ved Søskowej
udvides og forbedres.
Den eksisterende cykel- og gangsti rundt om
området bevares.

Praktisk vil det forløbe således, at der vil
blive slået hul umiddelbart øst for
Holmbækvej ved Skibby under den nye bro
som det første, så vandet løber ind i
Engsøen via Århus Å's nye snoede forløb
Næste skridt vil være at bryde ved udløbet
fra Engsøen, d v.s. i det nordøstlige hjørne
tæt på P-pladsen ved Søskowej.

E
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Tredje skridt er at bryde igennem v. den nye
bro ved Lyngbygårds Å, så denne også flyder ind i Engsøen ad sit nye, snoede forløb.
Så skulle søen være der! Alt dette i løbet af
2-3 dage!

Det bliver spændende at se, hvordan søen
vil udvikle sig. Hvor meget der vil blive oversvømmet, hvordan den forventede rørskovsbevoksning bliver, og hvordan fuglelivet vil

Der vil så stadigvæk mangle nogle anlægsarbejder, f.eks. ombygning af det store nordligt
beliggende pumpehus til fugletårn, men alle
anlægsarbejder vil være afsluttet inden sommeren 2003.

lndtil nu har vi glædet os og været forventningsfulde. Nu ser vi det snart ske! Lige om

udvikle sig.

lidt!

Charlotte Knæhus
Til orientering vil der komme en pjece ved ppladsen v. Søskowej.
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Harlev r Framlev
Grundejerforening
* Lars Nielsen mente, at det er forkert med
en markering i INFO-bogen af husstande,

Vi bringer hermed igen referatet fra
Generalforsamlingen 7. Oktober 2002, pga
en fejlcitering under pkt. 2 samt et
manglende pkt. 7. (se markeret tekst)

som ikke betaler kontingent. EA svarede hertil, at der alene er tale om en markerening af
kontingentbetalende medlemmer og at det jo
drejer sig om at vi alle står sammen og udviser solidaritet. Desuden mente samme Lars
Nielsen at honoraret til bestyrelsen er større
beløb, hvorlil EA bemærkede, at den "nye"
bestyrelse gør et større stykke arbejde!
- Tommy Meldgaard, Højlundvej, udtrykte sin
utilfredshed over at hans stikvej ikke blev
ryddet for sne, og fik hertil en garanti fra EA,
om at dette vil ske fremover, samtidig med at
man vil sørge for en besked til 'snerydderen'
om forskellighed i raekkefølgen for sneryd-

Generalforsamlingen 7. Oktober 2002
Mødetid:
19:30
Mødested:
Lokalcenter Næshøj, Cafeen
Deltagere fra bestyrelsen:
Erik Andr6sen (EA), Bjarne Gregersen (BG),
Claus Gregersen (CG), Lisbeth Johnsen
(LJ), Elly Bach Kristensen (EBK), Olaf
Olsson (OO) og suppleant lnge Chr.
Pedersen (lCP)

nrng.

* Tommy Meldgaard
meldte sig desuden som
omdeler af den næste INFO-bog på "hans"
VEJ.

Morten Thye, Florasvej, og Orla Møller
Andersen, Sydbakken, meldte sig ligeledes
som omdeler af INFO-bogen på disse veje.

Antal fremmødte:
15

3.

Regnskab og budget v/kassereren.
BG gennemgik regnskab og budget.
Kommenterede størrelsen på udgiften til
porto med, at den tidligere bestyrelse selv
havde omdelt INFO-bogen, - det har den
nuværende bestyrelse ikke! Det skal dog
nævnes, at EBK har omdelt INFO-bogen til
alle annoncører og institutioner, deriblandt
Århus Rådhus.

Referent:
Lisbeth Johnsen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
Tage Kjær, Grønhøjvej 1, blev valgt.

2.

* BG kunne i øvrigt oplyse, at man havde
indkøbt vandslanger og el-kabler til brug ved
Sct. Hans-arrangementet f remover.
* Regnskabet blev herefter godkendt af for-

Formandens beretning.

EA fremførte sin beretning, som blev kom-

menteret fra salen:

samlingen.
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4.

Kontingent 2OO3vl kassereren.
Der var enighed om ikke at ændre kontingentet på kr. 160,- for år 2003.

5.

Valg af bestyrelsesmedlem. Olaf Olsson
modtager ikke genvalg.
lnge Chr. Pedersen blev valgt.

6.

Valg af suppleant.
Der blev valgt 2 suppleanter:
Morten Thye, Florasvej 17
Jeanette Thye, Florasvej 17

7.

Valg af revisorer.
Grethe Andersen og Lars Nielsen blev

genvalgt.
Som suppleant blev valgt:
Tommy Meldgaard, Højlundvej 23

8.

lndkomne forslag.
Her var ingen.

9.

Nedsættelse af udvalg.
Formanden/bestyrelsen opfordrede medlemmer til at indgå i samarbejde om nedsættelse
af forskellige udvalg, som f.eks. et Sct. Hansudvalg.
Da ingen meldte sig, må vi desværre anse
dette som afuist!

10.

Evt.

* Frede Nordahl Laursen har forgæves henvendt sig til "stige-depotet" for lån af stige.

BG undersøger forholdene!

* Et medlem efterlyste reglerne/tegning
omkring beplantning og fonov. Det vil være
at finde i næste udgave af INFO-bogen.
(Side 61 i INFO-bogen 2001)

Formanden takkede dirigenten og for et godt
fremmøde, og bød herefter forsamlingen på
en bid brød og en øllvand
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

