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Ordinæd repræsentantskabsmøde den 27.
ma(s 2003

Nedenfor lølger releral af det ordinære
repræsentantskabsmøde:

Tilstede var: 15 medlemmer som repræsen-
terede 10 medlemsforeninger. Fra forret-
ningsudvalget deltog Svend Erik Andersen
(SEA), Ejgil Rahbek (ER), Jens Aage Weigelt
(JAW), Poul Hytting (PH), Jacob Veiergang
(JV), Finn Greve (FG) og lnge Chr. Pedersen
(lCP) som refererede.

1. Valg af dirigent
Anton Nielsen blev valgt til dirigent. AN kon-
staterede at repræsentantskabsmødet var
rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdyg-
tigt. Dagsorden blev godkendt.

2. Forretningsudvalgets årsberetning
Formanden Svend Erik Andersen fodalte om
Fællesrådets arbejde siden sidste repræsen-
tantskabsmøde.

Forretningsudvalget har bl.a. arbejdet med
debatten om Gruppevis udJlytninq af indvan-
dredamilier til Harlev. På sidste repræsen-
tantskabsmøde var vi enige om at støtte for-
slaget og sammen med Harlev-Framlev
Grundejerforening og Socialudvalget for
Århus Kommune blev borgermødet afholdt.
Mødet var d. 27. november 2002 i Framlev
Forsamlingshus, med ca. 80 borgere som
deltog i debatten om for og imod udflytning aI
indvandrerfamilier.
På vegne af Fællesrådet og Grundejer-
foreningen oplæste Ejgil Rahbek

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

en fællesskrivelse, som udtrykte en generel
positiv holdning til projektet, men også at der
skal informeres på et meget hØjt niveau,
samt vilje til inddragelse af borgerne i alle
faser.

Debatdelen af borgermødet blev en udveks-
ling af synspunkter for og imod integration af
flygtninge og indvandrere generelt, og ikke
det det egentlig drejede sig om, nemlig
Harlev projektet.

Også den efterfølgende pressedækning var
beskæmmende for hele sagen.
Fra visse sider blev der sat spørgsmålstegn
ved Fællesrådets og Grundejerforeningens
kompetence i sådanne sager, men indtil vide-
re mener vi ikke at vi er gået for vidt, når vi
henholder til aftalen mellem Århus Kommune
og Fællesrådene.

Lokalcenter Næshøj har vi i flere år haft
fokus på, da det jo ikke opfylder de oprindeli-
ge planer med lokalcentret, nemlig som et
samlingssted/aktivitetscenter for områdets
beboere.

En udvidelse af centret er meget påkrævet
og vi støtter i første omgang Brugerrådets
forsøg på at få udvidet caf6en, så der bliver
mere plads til møder, foredrag og andre akti-
viteter.

På længere sigt er det Fællesrådets Ønske at
få et egentligt Medborgerhus/Aktivitetshus
som kan bruges af alle borgere, og som
måske også kunne rumme Bibliotek og
Lokalhistorisk Arkiv. Beliggenheden er
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ikke det afgørende.

Lokalplan for Kettinggård udstykningen er
endnu ikke færdig, så den er der ikke så
meget at sige om lige nu, men vi ved, at der
stadig er et område som er udlagt til offentligt
byggeri.
Når planen er færdig, er Fællesrådet garant
for at der bliver afholdt borgermøde, så alle
får mulighed for at komme med kommentarer
og Øve indflydelse på det endelige resultat.

Stofa / Århus Antenneforening. I foråret var vi
til møde med Stofa og Århus
Antenneforening for at høre om deres udbyg-
ningsplaner for Harlev Stofas bedste bud på
udbygningen er som følger.
2003: Havremarksvej - Bygmarksvej -
Engsvinget - Nyvangsvej - Nytoften
2004'. Yårgyvelvej - Florasvej - Sydbakken -
Kettingvej - Højlundvej - Parcelvej.
Stofa er meget interesseret i at man selv for-
sØger at samle opbakning til tilslutning og
derefter henvender sig til Stofa. Dette kunne
måske fremskynde tilslutningen. Det er sket
andre steder her i Harlev.

Nyt indkøbscenter i Harlev. I Fællesrådet får
vi jaevnligt stillet spørgsmål om ikke Harlev er
stor nok til en dagligvarebutik nr. to.
Det har tidligere væiet Fællesrådets hold-
ning, at en ny dagligvarebutik skulle ligge i et
af de nye områder vest for byen. Vi må imid-
lertid konstatere, at disse placeringer ikke er
attraktive nok for de store kæder, der helst vil
ligge i nærheden af andre butikker, eller ved
traf ikknudepunkter.
Derfor er det vores hensigt at forsøge at få
indflydelse, ved at gå i dialog med Kom-
munen, inden der kommer et færdigt og
endeligt forslag, som vi måske ikke ville Iå
mulighed for at ændre.

Af andre sager, som vi beskæftiger os med,

,kan nævnes Handlingsplan 20Q2'- 
-2005 

for
Århus Kommune i det 21. århundrede, møder
og semina,rer om den fremtidige udvikling af,

Fællesrådene i Århus, møder med Vejkontor
og Naturforvaltning.

Al den aktivitet har medført'at vi i Harlev i ,,

Fællesråd har modtaget kom,munen§ 3.i ,, :.:.

stØrste tilskud, kun overgået af
Lystrup/Elsted/Elevog Åbyhøjl,5a11"sråd; l

Det kan vi vel godt vær'e lidt stolle aJ'. ','. ,:.,": ),,'':.:,,

Vir, har' måttet sige fatuel til et medlem .af tor1
retningsudvalget. Mariane flyttede til
Arhus og opgav derfor sin som formand
for Tåstrup B_orgerforening, Vi 'sigerrtak til, r ,, r.

Ma1lane f o r1 de!,, 5!o1s arbejder o§ en,gagemen!
hun lagde i Fællesrådet.

overlog Ejgil Rahbek,,og hendes,:ptadsr,i ', rr 
r;,,,;;

u.dva lg et gi k ti l, Fi n n,,, G f eu.e, d ey v,ar ;7upp l ea nt.

retning.
Fæl lesrådet blev giort,opmæ(som irpå;,at d€r,
også e1 behov Jo( enr,hal ellel en, gymnastiki,,
sal mere, da'idrætsforeningen også har t ,l

pladsproblemer.
Def var' ønske om al gørc H;arlev mere-tc:ily-.,'
agtig'.
,Der var forslag til placering,af et medbo:1gs;.
h,us,i enten By,parkep eller på Kettinggård: ,

udstykningen, men også enighed om at der
tilsytneladende ikke'eltlere'bare p:letterl, i , r ,

byen.

3, Udvalgsberetninger TraJik:."':':,':"':''':::""' ,,, )',, ..::: .,,,: 
':

SEA fortalte at en af de sager vi i øjeblikket
he( mest fokus på, ei,sikke(rrsk0!evej,,,fra ,,,,,, ,

Framlev, Hørslev og Labing.
Usikkerheden består dels I passage af 2
r:undkørsler. nåIi mo!orveje.nrr,s!åf,f@td!0,i,efte.
råret 2003, dels i passage af Stillingvej til og
fra de nævnte områder.
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har vi også'r',
r at der ikke,,

Åt Sagei,vi mang Ie r kan I nævnes uidkø rsel,,,l fi: a.
Edelhofvejlil ,stillingvej. Det er ikke glemt,
men vii trof ikke,vi kommer,,i gennem med"'r ' ,

noget, før man har set trafikkens udvikling
efter Motonrejens åbning. Ringvejen'fra Åbo
til Skanderborgvej ved Hasselager spiller
også ind i den vurdering.

Stien ffa Kettingvej bag Næshøjcentret op,ti|
Næs,højvb1 er heller ikke gået i glemmebo-
gen.



PARAPLYEN NR. 23 - 2OO3

Natur og miljø udvalget kestier i kommunen.

som fællesrådene stod for, efter TVt Lårn- I illaripn elznv.

åne::,,oa,,: i ,o :rtlbii(a:lll:tb,r;'.l Stitlinqve-iiis,Vaieae,En;):ått,oaitellialllmialsi rz

iiii irr, rii..rrr,, 
,irr,rrr,,, .,it p iing,ti.l h,lluii,, ,,. iti ',lO 

åt0e o rt:,

o

tJSIlO rlllll'rliiirillr iiiril,,, I :..§ raor,tll ,,K Uin :'::;t::.11:

ertoier,, e:. : .,!oid!s!d k -i

,ed,,,.lr,,,, ,lll :, 2 dbg!ålt:l,( ":' ::.::":,

lrihg lik,,r,Då,lllålt,,,,,.i"1,,,,,',,',,,
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end sidste års budget. Trafik udvalg Svend Erik Andesen
Budget godkendt.

Poul Hytting
6. Fastlæggelse af kontingent for 2004 Jacob Veiergang
Der blev besluttet et uændret kontingent på Niels Elvstrøm
250 kr.

Natur og Miljø udvalg
7. Behandling af indkomne forslag Jens Aage Weigelt
lngen forslag. Finn Greve

lnge Chr. Pedersen
8. Valg af forretningsudvalg og suppleanter
Jens Aage Weigelt, lnge Chr. Pedersen og lnfo og blad udvalg
Finn Greve var på valg og blev alle genvalgt. Ejgil Rahbek
Suppleanter: Niels Elvstrøm blev valgt til 1. Dorte Vind
suppleant og Orla Christensen til 2. supple- Mik Tuver
ant. Lisbeth Johnsen

Claus Gregersen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Tage Kjær, revisor og Per Lind, revisorsup- Følgende mødedatoer blev fastlagt:

pleant.
den 12. juni 2003

10. Eventuelt den 14. august 2003

lntet til dette punkt. den 16' oktober 2003
den 11. december2003

Formanden Svend Erik Andersen takkede
dirigenten for god ro og orden. Herefter var
der smørrebrød. Sikkerhed i krydset

Sti I I i n gvej/Ketti n gvej

Efterfølgende møde i forretningsudvalg den På baggrund af den tragiske hændelse på
23. april 2003 Stillingvej i marts måned, har Harlev
På det efterfølgende møde i forretningsud- Fællesråd rettet henvendelse til Amtet for at
valget blev følgende konstitueret: få Amtets trafikansvarlige til at undersøge

forholdene i krydset Stillingvej/Kettingvej
Formand Svend Erik Andersen med henblik på etablering af trafikreguleren-
Næstformand Ejgil Rahbek de foranstaltninger, som kan forhindre til-
Sekretær lnge Chr. Pedersen svarende ulykker ifremtiden.
Kasserer Orla Kristensen

Brevet har følgende ordlyd:
Boligudvalg Poul Hytting

Vedr. trafiksikkerheden på amtsvejen
Børn og Unge udvalg Stillingvej ved Harlev

Jacob Veiergang
lnge Chr. Pedersen På foranledning af en voldsom trafikulykke i

marts måned i krydset Kettingvej/Stillingvej
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med 2 dødsfald til følge skal Harlev
Fællesråd opfordre Amtets vejafdeling til at
overveje, om sikkerheden i dette kryds er til-
strækkelig

Set ud fra en umiddelbar betragtning er kryd-
set ikke farligt og selve krydset og stræknin-
gen er bygget i nyere tid og således af
moderne tilsnit. Derfor kan det undre, at der
nu indenfor de seneste to år er sket 2
alvorlige trafikulykker. Den seneste med
døden til tølge tor 2 mindre børn
Ulykken har gjort et stort indtryk på alle børn
og voksne i området, og stemningen kan
karakteriseres som fortvivlende, især set i

lyset af muligheden for at en tilsvarende
ulykke kan ske igen.

Harlev Fællesråd har fået mange henvendel-
ser fra borgere i området, og de går alle ud
på, at der må ske noget. Et forslag går ud på
at starte en indsamling til lysregulering.
Andre går ud på mindre tiltag med skiltning,
fartdæmpning og advisering.

Harlev Fællesråd er også påvirket af disse
voldsomme hændelser, og defor anmoder vi
Amtet om at gå ind i sagen. Vi er naturligvis
villige til at deltage i et møde, hvor vi kan
drøfte forskellige muligheder Grundlaget for
mulige tiltag må være trafiktællinger og
uheldsstatistikker for strækningen. Endvidere
kunne vi forestille os, at Amtet fremkommer
med forskellige sikkerhedsforbedrende for-
slag.

ldet vi håber, at Amtet vil medvirke til at påta-
ge sig dette ansvar, ser vi frem til jeres svar

Harlev Fællesråd

lnstitutionernes
tællesuge

Der var engang........ ikke fordi dette er et
eventyr, men der var faktisk engang, det var
vist midt i 80'erne, hvor "nogen" fik en rigtig
god ide. Denne "nogen" kan jeg desværre
ikke huske hvem var men ideen var, at lave
en fælles idrætsdag for alle institutionerne i

Harlev. Det kræver jo en del koordinering, så
der blev straks nedsat et udvalg, som skulle
samle alle trådene mellem de forskellige
institutioner.

Stævnet blev en stor succes; så stor faktisk
at "vi" besluttede, at fortsætte det gode sam-
arbejde, og udvide med et stort karnevalsop-
tog gennem byen. Jeg er sikker på, at
mange andre institutioner har haft Iignende
arrangementer, men jeg er lige så sikker på,
at ingen andre har haft det så længe som
her i Harlev.

For vi er jo ikke stoppet ved karnevalet.
Sidste år fejrede vi 10 års fælles-projekt-jubi-
læum. Og det, synes vi, er "noget at skrive
hjem om". Og konceptet er stort set stadig
det samme, som da vi staftede. Vi har en
gruppe af personale fra de forskellige institu-
tioner i byen: Himmelblå - Kompasset -
Den Grønne Gren - Spiren - Regnbuen -
Dagplejen - Næshøj.
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Vi mødes, samordner og uddelegerer opga-
verne til årets fællesuge. Det er en stor
mundfuld, og det kræver noget ekstra både i

form af persontaletid, økonomisk kreativitet
og frivillig arbejdskraft. Men resultatet bliver
som regel også derefter, for det er en dejlig
uge, hvor børn og voksne kan mødes i et
fællesskab af fordybelse og leg.

Børnene får mulighed for at mødes med
deres søskende fra de andre institutioner, og
de lærer nye voksne at kende, som de
måske møder igen, hvis de skal skifte
institution.
Vi har haft så forskellige temaer som: gade-
bø rn-kunst-eventyr-vikinger-stenalder-middel-
alderen-indianere-jordens børn-børns leg- og
cirkus.

I år handler det igen om cirkus. Vi stafier
ugen mandag d. 19. maj, og slutter fredag.
Børnene vil i løbet af ugen få mulighed for at
prøve forskellige "cirkusdiscipliner" i de
boder, der bliver opstillet på græsplænen ved
børnehaven Næshøj.

Midt på plænen vil der være en manege,
hvor børnene kan vise det, de har læd, for
dem der har lyst til at se på. OS vi håber
mange har lyst til at se, hvad vi laver...

Dagplejer
Margit Rieder.

SFO
Næshøjspiren

Skolefritidsordningen er en del af
Næshøjskolen og blev oprettet i 1988, så når
det nye skoleår begynder kan vi fejre 15
begivenhedsrige år. SFO modtager børn der
går i 0. til og med 3. klasse. Da vi er en del
af skolens samlede virksomhed har vi gen-
nem årene fået opbygget et fornuftigt pæda-
gogisk samarbejde med lærergruppen. SFO
har ca. 165 børn indskrevet, fordelt på to
afdelinger hvor bh. klasserne og 1. klasserne
udgør den ene afdeling og 2. og 3. klasserne
udgør den anden afdeling.

Til hver af de nævnte klasser er der knyttet
en skolepædagog som samarbejdspartner
for klasselæren. Vi har sammen med børne-
haveklasserne og daginstitutionerne et
særligt samarbejde for at give børnene så
god en skolestart og institutionsskift som
muligt.
Som noget nyt vil børnehaven Næshøj, fri-
tidshjemmet og vi i ugerne 28 - 29 og 30
lave fælles feriepasning.
I løbet af året bliver børnene præsenteret for
en lang række aktiviteter som: Projekt-
arbejde, skuespil, akrobatik, svømning,
idrætsaktiviteter, tegne og male, træ-
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arbejde, kreative sysler, spil og computer
samt udeliv. Særligt det sidstnævnte har en
særlig prioritet i fritidsordningen.

For ca ti år siden fik vi rådighed over en stor
mark, der var beliggende bagved grusbaner-
ne og tennisbanerne og dannede et slags
skel til parcelhusene. Vi gik straks i gang
med at plante egetræer ca. 250, der blev
plantet af skolens yngste klasser, siden har
vi plantet mange flere træer og buske, samt
anlagt et par små høje. Efter den sidste
udtynding er der nu ca. 3000 træer, og til
efteråret skal der plantes lidt flere, så vil det
være muligt at finde 20 forskellige arter. Vi er
lige nu i gang med at renovere eller fjerne
gamle træbygninger samt bygge et aktivitets-
hus Sidste år gav vi plads til, at der kunne
opstilles en pavillon til brug for en klub til de
10 til 14 årige ( Klubben Værestedet )

Da fritidsordningen i sin tid gik i gang med at
anlægge området, var det før Byparken blev
anlagt, og det var vores ide, at selvom det
først og fremmest skulle bruges af skole

og SFO, ville vi lave noget som flest mulige
kunne få fornøjelse af at besøge, og rigtig
mange har da også været glade for at
komme der, men desværre er nogle så glade
for at besøge Marken, så længe at deres
hunde efterlader ekskrementer.

Der er også besøgende unge mennesker der
generer naboerne med høj musik, storl bål
og spiritus. Fritidsordningen bruger hverl år
ca. 25.000 kroner på naturplejen af Marken,
men det er nu ikke for at opretholde en par-
typlads eller et luksus hundetoilet.
Vi er meget glade for vores grønne område,
der er med til at give børnene nogle rigtig
gode muligheder for leg og læring.

Af Ole E Andersen.

10



FÆLLESBLADET FOB HARLEV OG OMEGN

Det hele startede med at Birgitte Asmussen,
Harlev, tog initiativ tll et møde om en eventu-
el genbrugsbutik i Harlev.
Mødet blev afholdt i januar månede i

Kirkehuset ved Framlev Kirke og blev annon-
ceret i dagspressen. Der var 22 interessere-
de der mødte op.
lblandt de 22 interesserede blev der nedsat
et igangsætterudvalg på 5 personer, som på
korl tid, - med kost og spand - maling og
pensel, skulle forvandle Harlev
Brugsforenings tidligere lokaler på Gl.
Stillingvej 456 til en ny og spændende butik.

Og det lykkedes til fulde!

Den 8. marts åbnede butikken. En vellykket
dag med mange besøgende!

Kirkens Korshær arbejder blandt de svageste
i samfundet.
Hjemløshed, fattigdom, psykisk sygdom og
ensomhed er nøgleordene i Korshærens
arbejde blandt mennesker, hvis liv er præget
af stor elendighed.

Kirkens Korshær forsøger at nå disse men-
nesker og støtte dem til et knapt så smerte-
fuldt liv.

Overskuddet fra salget i butikken går bl.a. til
varmestuer, nat-varmestuer, herberger, kors-
hærsgudstjenester og meget andet.

Vi er på nuværende tidspunkt 20 frivillige,
men der er stadig plads til flere, enten til en
hyggesnak og en kop kaffe eller i form af
arbejde.

En god måde at mødes med andre af
Harlevs borgere.

Vi holder åbent hverdage fra kl. 13.00 til
17.30 og lørdage f ra kl. 10.00 til 13.00.

Med venlig hilsen
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik

Genbrugsbutik i Harlev
Kirkens Korshær

Siden er det gået rigtigt fint. Vi har modtaget
meget fint tøj og mange pæne ting; bl.a. Ps: Se udvalget på side 14.
møbler, som vi sælger med stor succes.

I løbet af kun 1tp måned er der kommet så
mange ting, møbler og tØj, at vi har afholdt
udsalg.
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Kirkestier i Framlev
og Harlev sogne.

Redaktionsudvalget for Paraplyen har bedt
mig skrive en aftikel om de lokale kirkestier,
hvilket jeg naturligvis lovede - uden at speku-
lere på, hvor der kunne findes oplysninger
om emnet. Jeg vidste dog, at der havde
været skrevet om det i Sognebladet, hen-
holdsvis i nr. 3, 1984 af Ebbe Basmussen,
Labing, og i nr 2, 1 996 af pastor Erbs.

Af sidstnævnte fremgår det, at selv ikke
Statsbiblioteket i Århus råder over materiale
om sagen, og så er der nok ikke andre
muligheder end at stØtte sig til de to nævnte
aftikler. Med tiden bliver der jo færre perso-
ner, der har kendskab til kirkestierne, som
forlængst er ophørl med at fungere til deres

oprindelige formå|. Kun de nærmeste naboer
til kirken kommer nu til fods Kirkestierne har
så i mange tilfælde fået en anden funktion -
som naturstier - hvilket også gælder et par af
stierne her i området

De følgende koftudsnit med kommentarer er
efter nogen overvejelse valgt som den bed-
ste løsning på opgaven, da spaltepladsen i

bladet jo næpppe er ubegrænset Vil man
vide mere om veje og stier, kan det anbefa-
les at besøge arklvet, hvor de to nævnte
numre af Sognebladet findes, ligesom også
både gamle og nyere kort over egnen og de
enkelte landsbyer.

Stierne til Framlev Kirke.

/'t'rtztt/t'tr, Ji'tr4///),
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Kortudsnittet,, pårforgåend er f1a- ,

et kort over Framlev.sogn i 1840,
viser de tre kirkestier fra h

Hørslevbole, Labing og Lillering. lngenraf
dem er bevaret til nutiden. Ebbe Rasmussen
nævner i sin artikel i 1984, at hans bedstefar

va Framlev før Silkeborgvejs etable-
rin

' ', : . l' . . .' ', ::: ':t..': .

Sti arlev Kirke' ' "' ' '' ii' r r- r" 'ii r' '

S;t(ir:tlrli,)!r r rn.$)nl

Stien fra Harlevholm begynder ved den vest-
ligste af Harlevholmgårdene og går i nord-
vestlig retning til Århus Å, som passeres over
en bro, hvorefter stien fofisætter til Højbyvej.

Tarskov Molle

ammel
arlev\
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enbrugsbuti kkens udvalg.
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Harlev - Framlev
Grundejerforening

15



PARAPLYEN NR, 23 - 2OO3

Harlev r Framlev
Grundejerforening

Gode råd om container-kultur og
trillebørsteknik fra en haveejer

Det sker ikke ret tit på vores vej, men i år
skete det. En eller anden havde læsset sit
haveaffald af lige på indkøringsbanen i con-
taineren. Måske havde vedkommende travlt
og skulle skynde sig i plantecentret? Det kan
også være at det var en ny haveejer, som
ikke har læfi færdselsreglerne at kende
endnu?

Hvad det er for nogle færdselsregler? Det er
naturligvis de, uskrevne, regler for transport
af haveaffald til grundejedoreningens contai-
nere forår og efterår.
Drop brættet til opkørsel, det er alt for svært
at ramme. Gå i stedet baglæns med trille-
børen hen til containerens åbne ende. Træd
op i containeren. løll op i trillebørens hånd-

tag, så støttebenene kommer op i containe-
ren. Nu kommer det smarte: tryk derefter ned
på håndtagene, så trillebøren kan trækkes
ind i containeren. Herefter kører man så
langt ind i containeren, som man kan, løtler
haveaffaldet op i passende mængde og smi-
der det op oveni den dynge, der garanteret
er der i forvejen.
lkke alle haveejere kan bo tæt ved containe-
ren. Jeg er en af dem, der skal køre et styk-
ke vej, og det kan være lidt problematisk, for
man må jo ikke gå og drysse på vejen. Her
har jeg et andet trick Spænd blæksprutteela-
stikker henover læsset, så bliver det, hvor
det skal, og man er dejligt fri for at gå og
samle op efter sig bagefter.

tcp

Sankt Hans Bål
Harlev

KFUM Spejderne og
Harlev - Framlev G rundejerforening

afholder Sankt Hans Bål søndag den 23. juni
kl. 19.00 i Byparken

Båltale kl. ca. 20.00
Bålet tændes kl. ca. 20.30

Der kan købes is, pølser, ø1,vand, kaffe, kakao & slik.
Overskuddet går til Spejderne


