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Vidste du at...
. AKTIVITETSKALENDEREN også udgives af Harlev I'ællesråd.
Æle medlemsforeningerne kan benltte aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (star på aktivitetskalenderen)

. HARLEV FÆLLESRÅD KAN KOORDINERE medlemsforeninger-
nes arrangementer, hvis din forening sender os sin mødekalender.

. PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemsforeningerne. Ind-
1æg modtages gerne på disk - 3,5" MAC eller PC-format.

. NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
l.februar 1996 - deadline: 15. januar!

. MATERIALE DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

O Harl rening
O Ung en Næshøj
O Dag
O Tåstrup 5ø-

og Mosefolenirrg
i Rødlundparken
O ,Børnehåven Næshøj
O Lillering Beboerforening
O Framlev f orsamlingshus

Paraplyen udgives af HarLev Fæl esråd
Foto: Preben Arndt Layout: Hans Peter Madsen

Tryk: Viby Bogtryk Oplag: 1500 eks

Udvalg under
Harlev
Fællesråd:

FORRETNINGSUDVALGET

Anton Nielsen - formand
Aase Christensen - næstformand
Preben Arndt - sekretær
Arne Christensen - kasserer
Knud Nikolaisen
Arne Biering
Thorkild Rasmussen

BYGGE- & BOLIGUDVALGET

Aase Christensen
Knud Nikolaisen
Arne Biering
Preben Arndt

INFORMATIONSUDVALGET

Frits Thomsen
Knud Nicolaisen
Dorte Vind
Preben tundt (PR ESSEKONTAKT)
læne Krath
Rita Graugaard Pedersen
Hans Peter Madsen

BYPARKUDVALGET

Arne Biering
Arne Christensen
Thorkild Rasmussen
Doris Bindzus
læne Krath

BYBUSUDVALG

Knud Nicolaisen
Thorkild Rasmussen
Arne Biering
Anton Nielsen
læne Krath
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Kristian Jessen b19v valgt til diri-
gent, og derefter fortalte formanden
for forretningsudvalget, Anton Niel-
sen, om de emner, Harlev Fællesråd
har haft på dagsordenen siden sidst,
man mødtes med repræsentantska-
bet.

En mere detaljeret gennemgang flk
forsamlingen derefter af hhv. for-
manden for trafikudvalget, Arne
Biering, formanden for bolig/byg-
geudvalget, Aase Christensen og af
formanden for informationsudval-
get, Preben Arndt.

Medlemmer af Harlev Fællesråd
har deltaget i det første arlige semi-
nar "Fællesråd i Arhus Kommune"
aftroldt af Arhus Kommune. Initiati-
vet sigter mod øgede samarbejdsre-
lationer fællesrådene og kommunen
imellem og blev i øwigt hilst særde-
ies velkomment. Seminaret var
positivt, og nye kontakter blev
skabt.

Fra Harleu Fællesråds repræs entantskabsmø de

den 20. september 1995

Opgaver, som er løst, og nu lægges
i arkiv, er:
. anlæg af cykelsti fra Rødlundvejs
udmunding til Lillering'.
. anlæg alsti til Silkeborgvej.
(har været debatteret i lokalområ-
detica.Bar)
. indstilling af græsslåning på

naturområdet ved Rødlundpar-
ken/Bøgeparken af hensyn til
smådyr og fugle.

Af opgaver af befdning for lokal-
området over en bred 6:ont. som
forrretningsudvalget vil arbej de
videre med "i de lange vinterafte-
ner", er b1.a. :

o fremtiden for "den gamle skole" i
Framlev.
. bus til Framlev - tidligere afslået
på grund afmanglende vendeplads.
. mulighed for opsætning af post-

kasse på Næshøjvej.
. forbedring af lys- og fortovsfor-
hold på Kettingvej.
. fastlæggelse af lokalvejnettet i
forbindelse med den kommende
motorvej.

oplanlægning af den
kommende bypark
ved Næshøjvej.

Lokalvejnet og
blpark er stadig
nogle af Harlev Fæl-
lesråds "tunge"
sager, men efter de
senest afholdte
møder med de
offentlige instanser,
ser det ud tiI, at Har-
lev Fællesråds
ønsker et meget
langt stykke afvejen
bliver imødekom-
met.

En ny opgave er netop dukket op!
Magistratens 2. og 3. afdeling har
tundet det rigti gt at føLge lokalområ-
dets ønsker om at finde en alterna-
tiv placering ti1 en børneinstitution
for at give Brabrand Boligforening
mulighed for at bygge et mindre
antal seniorboliger i nær tilknytning
til lokalcenter Næshøj.

Den opgave hilses meget velkom-
men af Harlev FæIlesråd, og for-
håbentlig også af mennesker i lokal-
området, som kunne tænke sig at
være med til at planlægge projekte-
ringen af et seniorbyggeipå"b1ør-
negrunden" (hjørnet af Næshøjvej
og Rødlundvej). Hvis man er inter-
esseret i at deltage i denne opgave -

for el't. senere selv at fl1,tte ind - er
man allerede nu meget velkommen
til at kontakte Harlev Fællesråd /
Aase Christensen (tlJ.: 86 94 - 14

ee).

Desuden har Harlev FæI1esråd af
Arhus Kommune fået bekræftet, at

Nye opgauer uenter
Haluå rl i gt repræsentantska bsmøde
i Harleu Fællesråd

NSDAG
DEN 20.
SEPTEMBER

blev der afholdt
ordinært repræsen-
tantskabsmøde. Det
fandt efter sædvane
sted på l.okalcenter
Næshøj, hvor der
var "dækket op" i
caf6en - og der var
mere end rigeligt
plads til de menne-
sker, som var mødt
op i håb om en både
informativ og
debatrig aften.

Fortsættes side 6.
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mende motorvej, må det være tid at
fortælle lidt om den måde, Harlev
Fællesråd har arbejdet på.

Vi har ikke kunnet tage stilling ti1,

hvorvidt vi vil1e have motorvejen eller
ejl For detførste var den beslutning
truffet, og for det anclet repræsenterer
Harlev Fællesråd i sagens natur man-
ge Iorskellige synspunkter. Det vigtig-
ste for os har således været at få det
bedst mulige ud af situationen.

Derfor har vi arbejdet på at klar-
1ægge alle de ting og alle de steder,
hvor projektet ville kunne blive ti1
gene for lokalsamfundet, og derelter bruge energien på at få tilpasset
tingene i så stor udstrækning som muligt. I den sammenhæng har det
været meget vigtigt for os, at vi har fået så mange tilkendegivelser fra
beboere i området.

Motorvej eller ej, så har det været af stor besrdning lor os at holde sam-
men på vores lokalområde, der historisk følger de gamle sognegrænser.
Områderne nord for Silkeborgvej er naturligt tilknyttet Harlev, der rum-
mer både børnenes skole, idrætsfaciliteterne, biblioteket o.s.v.

Lillering får motorvejen ganske tæt på, og her har der været stærke
ønsker om at begrænse den gennemkørende trafik mest muligt.

Et af de punkter der har skabt mest opmærksomhed, er den plan-
lagte genåbning af Framlev Korsvej. Her har vi presset meget på for at
undgå de problemer, der var tidligere.

Mange af disse ting ser for nuværende ud til at lykkes, men husk at
der stadigvæk kun er tale om et foreløbigt projektl

Tilbage er en række ting, vi endnu ikke har opnået, rnen som vi arbej-
der stædigt videre medl Vi gi'r ikke bare lige op...

Kig på tegningerne og læs vores bemærkninger. Er der spørgsmål,
vi1 vi gerne prøve at besvare dem. Husk igen: Der stadigvæk kun er tale
om et foreløbigt materiale!

Vi regner med at kunne atholde et borgermøde til foråret 96, når
tingene ligger mere fast. Det kunne være en god forberedelse ti1 detail-
besigtigelsen senere på året.

På Harlev FæIlesråds vegne
Arne Biering

f.-...,....j.=

U DA DER EFTERHÅNDEN eT

mange ting, der begynder at
falde i hak on'rkring den kom-

L.e.-'

INDSIGT!
D EPRÆSENTANTER FRA Harlev
Ff i*,,".ruo var lrr møde pa,{.nus
Amtsgård den24. august. Her er i
punktform hvad de havde med sig
hjemmefra:

. Harlev Fællesråd tilslutter sig det
nuværende materiale (iniebesigti-
gelse aug. 94) med følgende
bernærkninger, begyndende fra
vest ved Lillering:
. Støjafskærmning: Det er ønsket,
at der allerede i p1anlægningen
tages højde for evt. støjgener. Det
gælder hele strækningen Lillering -
Snåstrup Møl1e.
. Cykelsti eller cykelsti-rabat på
Frøkjærvej fra Lilleringvej til Hør-
slevbol.
. Krydset Lilleringvej ,/ Rødlund-
vej-Frøkjær vej : At Rødlundvej "ful d-
føres" med en rundkørsel i dette
kryds - ikke mindst for at sikre de
bløde trafikanter.
. Forbirrdelsesvej Silkcborgvej -

Framlev Korsvej ved Lilleringvei: At
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der tages størst muligt hensyn til
den eksisterende industri.
. Rampen ved Brombærvej: At den
kommende rampe placercs der
hvor den nuværende et således at
den eksisterende granbevoksning
bevares. Denne fungerer som ct for
trinligt støjværn.
. Belysning på broen over motorve
jen. Dette er et gammelt ønske fra
Harlev Fællesråd.
o Krydset Framlev Korsvej / Stil-
lingvej (Statoil-krydset): At der
etableres en rundkørsel. Dette
medfører en glidende afuikling af
trafikken og forhindrer de ulykker
der tidligere har været alt for man-
ge af. Det vil ligeledes medføre at
trafikken på Stillingvej bliver brem-
set, ikke mindst ti1 gavn for de blø-
de trafikanter.
o Cykel-gangsti ti1 Framlev: Det er
et stort ønske. at der etableres en
"sikker" belyst sti. Vi forestiller os
en Iorlængelse af Framlewej under
motorvejen og videre ad Framlev
Korsvej til Stillingvej.
. Snåstrup Mø1le: Støjværn. Uhin-
dret adgang lvejt til Silkeborgvej.

Størst muligt hensyn til beboerne
på Snåstrup Møl1e.
o Harlev Fællesråd finder det ønsk-
værdig med en lysregulering i

Arslev lor cnden af Silkeborgvej.

Ved mødet deltog foruden Harlev
Fællesråds udsendte repræsentan-
ter fra Vejdirektoratet (Motorvejs-
kontoret), Århus Amt og Å,rhus
Kommune.

Vejdirektoratet gjorde rede for
de ændringer der efter forslaget fra
august 94 er indarbejdet i projektet.
Her er de væsentligste:
. Silkeborgvej opretholdes som en
landevej med et direkte forløb fra
rundkørslen nordvest for Lillering,
gennem Harlev via Framlev Kor-
svej. Hvor Silkeborgvej føres {rem
til Framlev Korsvej tages hensyn til
eksisterende industri.
. Frøkjærvej fra nord flyttes mod
vest og tilsluttes Silkeborgvej i et T-
kryds.
. Rødlundvej føres fra syd direkte
frem til Silkeborgvej og tilsluttes i
et T:kryds.
. Der anlægges rundkørsel i kryd-

set Lilleringvej / Framlev Korsvej.
o Der anlægges rundkørsel i kryd-
set Slillingvej / Framlev Korsvej.
Endvidere indeholder projektet nu:
. Cykelstier langs SilkeborCvej på
hele strækningen.
o En rundkørsel, hvor den nordlige
rampe fra motorvejen tilsluttes Stil-
lingvej.
. Opretholdelse af den sydlige ram-
pe stort set som idag.

Harlev Fællesråd kunne tilslutte sig
projektet og de ændringer der er
sket i forhold til tidligere.

Fra fællesrådets medbragte liste
blev en raekke punkter nærmere
drøftet:
. Støjafskærmning: I.h.t. anlægsio-
ven skal der tages støjhensyn. En
nærmere beskrivelse af disse vil
foreligge senere i forbindelse med
et mere detaljeret projekt.
. Cykelsti eller "rabat" på Frøkjzer-
vej: Vejdirektoratet anlægger cykel-
sti på Silkeborgvej i forbindelse
med motorvejsanlægget. Den reste-

Fortsættes næste side..
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Statoil-hryilset: Her etableres en rundkørsel når Framleu Kornej genofstår.

Granbeuoksningen ued den sydlige ramfe beuares som støjuærn.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Fortsat fra sid,e 3...

et byggeri af 15 deciderede plejebo-

liger på I-okalcenter Næshøjs områ-

de gar i gang i august 1996.

Byggeri vi1 i det hele taget kom-
me til at præge området i de nær-

meste år, da Rødlundparken/Brab-
rand Boligforening samtidig medde-

ier, at der i marts 1996 starter byg-
geriaf 25 almenny'1Iige boliger (2-,

3- og 4 rums boliger i 1 og 2 etager)
på grunden nord for de nuværende
boliger.

Endelig vi1 der i 1996 blive bYg-
gemodnet 5 storparceller og27 vil-
laparceller.

Informationen om opgaverne i Har-
lev Fæliesråd gav anledning til en
god debat, som godt kunne have

fortjent nogle flere deltagere. Til
sidst fik forsamlingen at vide, at for-
eningsarrangementer kan tilbydes
plads til annoncering i skabet ved
SuperBrugsen.

Men derudover er det vigtigt
også at sige, at informationen til og
fra Hariev Fællesråd kan - og bør -
forbedres betydeiigt:

Harlev FæIlesråd lover at
udsende en mere "appetitvækkende
spiseseddel" til næste repræsentant-
skabsmøde - og stadig huske på at
beny,tte sig af Arhus Stiftstidendes
lokalredaktion for vores område og
ikke mindst Paraplyen, Harlev Fæl-

lesråds eget blad.
Men samtidig skal der her ti1

slut lyde en stærk appel til borger-
ne i Harlev-Framlev lokalområdet
om at "give lyd" til forretningsud-
valgsmedlemmerne i Harlev Fælles-

råd, som brænder for at få lov at
løse relevante opgaver på tværs af
de lokale foreningers særinteresser
og dermed til gavn for borgerne
som helhed. En høj ambition -
måske - men ikke uløselig - med
den rette opbakning og interesse
for fællesskabet i vores område.

Aase Christensen

rende strækning sorterer under
Århus Kommune, der evt. kan med-
tage projektet i planlægningen.
. Belysning på broen: Indgår ikke i
motorvejsprojektet, men vil blive
overvejet nærmere.
. Sikring af krydsene Framlev
Korsvej / Sti[ingvej - Gl. Stillingvej:
Der etableres rundkørsel i Statoil-
krydset. Dette projekt kommer
også til omfatte Gl. Stiltngvej kryd-
set, så dette bliver "strammet oP".
. Cykelsti til Framlev: Denne ind-
går ikke i motorvejsprojektet. Det
er Vejdirektoratets holdning, at der
vil være en udmærket forbindelse

til Framlev ad Stillingvej. Det kan
godt lade sig gøre at lave den fore-
slåede tunnel, men det er dyrt, og

Vejdirektoratet vil ikke betalel
Vejdirektoratets hoidning har dog
ikke fået Harlev Fællesråd til at skif-

te mening: Ønsket om en belYst sti
til Framlev og som en forlængelse
af Framlewej fastholdes !

. Snåstrup Mølle: Vejadgangen til
Silkeborgvej kommer til at ske via
den såkaldte fauna-passage under
motorvejen. Selve tilslutningen af
Silkeborgvej øst for Årslev Kro er
endnu ikke fasflagt.
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Huad skal der ske med
den gamle skole i Framleu?
IJARLEV FÆLLES-
I I nÅo BLEV sidst på
sommeren kontaktet af
lokale beboere i Fram-
lev, som var interessere-
de i at høre om, hvad
der skal ske med den
gamle skole i Framlev -
den såkaldte graverbo-
lig.

I den anledning har
Harlev Fællesråd kon-
taktet formanden for kir-
kegårdsudvalget Niels
Elvstrøm og fået oplyst følgende:

De gamle graverfaciliteter stod
lor en tillrængl modernisering. og
eftersom man r,,urderede at dette
projekt ville blive for dyrt, blev det i
stedet besluttet at starte et helt nyt
byggeri.

Nybyggeriet aed Framleu Kirke
er oed at tage form.

Nybyggeriet er placeret umid-
delbart vest for Framlev Kirke, og
vil foruden lokaler til opbevaring af
maskiner også komme til at huse

kirkegardskontoret.
Det forventes klar til
ibrugtagning omkring
juletid.

Den gamle graver-
bolig vil indtil årsskiftet
fungere som en slags
"skurvogn" for de
håLndværkere, der
arbejder på det nye
byggeri.

Efter nytår vil man
søge at udleje graver-
boligen for et kortere

aremål, og hvad der sidenhen skal
ske med den, er der endnu ikke
taget stilling tiI.

HOVSA...
I ÆSERE MED SÆRLIG godr
Llokalkendskab har nok studset
lidt, da de læste sidste udgave af
Paraplyen.

I artiklen om Harlev's vandvær-
ker bragte vi bl.a. et billede af det
gamle værk på Gl. Stillingvej - eller
rettere det troede vi, at vi gjordel

Billedetviste nemlig slet ikke
vandværket, men derimod det gam-
le frysehus! Det var seh{ølgelig
ikke så godt, og fotografen fik både
røde ører og kolde fødder på sam-
me tid.

Her iler vi med at bringe det rig-
tige billede af det gamle vandværk.

7

,
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Harleu bypark
Nu sker der endelig
noget!

N ARBEJDSGRUPPE under
Harlev Fællesråd har sammen
med Naturforvaltningen i

Århus arbejdet med planerne for
udformningen af Harlev's kommen-
de bypark, cler skal ligge på områ-
det mellem Rødlundparken, Bøge-
palkerr ug Flitidshj"n rmet.

Dette arbejde er udmundet i et
skitseforslag, der indeholder de
ønsker der undervejs er fremkom-
met Ior en kommende bypark.

Parken tænkes anlagt som et
åbent og natnrpræget område med
blomstrende beplantning forår og

efterår, og der vil være et område
med en blomstereng. Det grønne
hegn ned mod Røcllundparken
bevares, men udtyndes. Der vil bli-
ve anlagt et stisystem hvor der også
vi1 være borde og bænke.

Parken vil også kunne byde på

forskellige aktivitetsmulighe cler:

Der vil blive anlagt en festplads og
en bålplads der kan bruges ti1

St.Hans. Der bliver en tum)e og
aktivitetsplads for de større børn,
en norcl-vest vendt kzelkebakke.
samt en pentanque bare.

I forventning om en hurtig
behandling i Århus Byråcl, kan
arbejdet forhåbentlig påbegyncles
allerede i dette efterår. Først mcd
an1æg af stier og en del af beplant-
ningen, og sidenhen til loråret med
de forskellige aktivitetspladser og
den resterende beplantning.

På skitsen på denne side kan
man se hvordan området tzenkes
udlagt.


