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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Under ”Orientering fra Fæl-
lesrådet” refererer vi i forkor-
tet form fra det årlige repræ -
sentantskabsmøde, som blev
afholdt den 27. marts 2014.
Endvidere orienterer vi om
den efterfølgende konstitue-
ring.

På forsiden viser vi et billede
af den nye Multibane ved
Næs høj Skole. Vi har tidligere
berettet om dette succesful-
de projekt, som vil blive et
vigtigt samlingspunkt for
mange børn og unge fra lo-

kalområdet. Når dette num-
mer af Paraplyen udkommer
er Multibanen indviet, og vi
kommer med en udførlig be-
retning i næste nummer i
september.

Repræsentantskabsmøde
den 27. marts 2014
Det ordinære repræsentant-
skabsmøde blev afholdt på
lokalcenter Næshøj. Frem-
mødet var tilfredsstillende
med 20 deltagere og 12
medlemsforeninger.   

Valg af dirigent 
Til dirigent valgtes Per Lind
Jensen.

Forretningsudvalgets be-
retning (Arne Nielsen)
Vi har i 2013 mistet et af vore
meget aktive medlemmer af
forretningsudvalget Jens Aa-
ge Weigelt, lad os rejse os
og mindes Jens Aage.

Mødevirksomhed
Ud over møderne i forret-
ningsudvalget afholder ud-
valgene møder efter behov.
Her drøftes konkrete sager
vedrørende de enkelte områ-
der og udarbejdes forslag,
som forelægges forretnings-
udvalget til endelig beslut-
ning.
Når der er sager, som forret-
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Det nytiltrådte forretningsudvalg og suppleanter. Fra venstre Ejgil Rahbek, Heinrich Kristiansen, Kaj Som-
mer, Anton Nielsen, Chr.  A. Jensen, Arne Nielsen, Frans Nikolaj Nielsen, Niels Elvstrøm og Bente Nordli
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ningsudvalget skønner, har
stor interesse for alle borgere
i Harlev arrangerer vi offentli-
ge borgermøder.
I 2013 var kommunalvalget
sådan en lejlighed.
Den 5. november havde vi
derfor inviteret et panel af
politikere fra alle de partier,
der opstillede til  kommunal -
valget til et møde i Sognehu-
set i Framlev.
Vi bad panelet om at forhol-
de sig til en række aktuelle
forhold i Harlev-området, og
fik en rigtig god debat.
Vi har hæftet os ved at flere
af politikerne gerne ville invi-
teres til et møde om to år, for
at redegøre for hvor langt,
man var kommet med nogle
af de tilsagn der blev givet
på mødet.
Repræsentanter for forret-
ningsudvalget deltager her-
udover i møder, som indkal-
des af Aarhus kommune.
•Der afholdes hvert år et se-
minar for alle fællesråd, som
er tilrettelagt af fællesråde-
nes arbejdsgruppe i samar-
bejde med fællesrådenes se-
kretariat, som er placeret i
Magistratsafdelingen for Tek-
nik og Miljø. Første del er et
møde, hvor fællesrådsrepræ -
sentanterne holder møde
med sig selv med henblik på
at forberede anden del af
mø det, hvor politikere og re-
præsentanter fra forvaltnin-
gerne er til stede.
Der blev afholdt et sådant
møde den 25. februar 2014.
På den første del af mødet
blev blandt andet drøftet et
enigt byråds beslutning om

at oprette et ”medborger-
skabsudvalg” på forsøgsba-
sis i 2 år. Rådet skal bestå af
8 politikere (1 fra hvert parti i
byrådet) og 8 borgere, som
er udvalgt efter et tilfældig-
hedsprincip ud af en gruppe
som har meldt sig som inter-
esseret. Udvalget får rådgi-
vende status over for byrådet
og skal udarbejde et inspira-
tionskatalog – gentænke
kommunikationsformer og ar-
bejde med mangfoldighed
herunder inddragelse af etni-
ske minoriteter.
Se mere under www.medbor-
gerskabiaarhus.dk
Ideen er hentet fra tilsvaren-
de udvalg i Canada og Al-
bertslund.
På den anden del af mødet
deltog flere politikere herun-
der borgmesteren og råd-
manden for Teknik og Miljø.
Borgmesteren fremhævede,
at vi er på vej ud af krisen og
der er god gang i Aarhus.
Han ønskede at flere borgere
engagerede sig i kommunale
forhold og roste fællesråde-
ne, som uvurderlige samar-
bejdspartnere.
Rådmanden for Teknik og
Miljø Kristian Würtz frem-
hævede også fællesrådene,
som han fandt, var magistra-
tens vigtigste samarbejds-
partner.
Et vigtigt område i den kom-
mende tid er en større  revi -
sion af kommuneplan 2014-
2017.
Rådmanden gav udtryk for,
at han gerne ville inviteres ud
til fællesrådene for at høre
om de lokale forhold.

Niels Peter Mohr redegjorde
mere detaljeret for det kom-
mende arbejde med Kommu-
nalplanen. Det fremgik heraf,
at oplægget vil være fasthol-
delse af ideen om nye byer,
at prioriteten er Lisbjerg og
”Nye”.
Ny by ved Harlev tænkes
først at blive aktuelt på et se-
nere tidspunkt.
Det betyder, at fællesrådet i
den kommende tid vil arbej-
de med at få overbevist myn-
dighederne om, at der er be-
hov for udstykninger i Harlev
området. Børnetallet viser al-
lerede nu en vigende ten-
dens, hvilket bekymrer både
institutioner og skole.

Større sager
Jeg vil nævne nogle af de
sager, der har optaget os i
det forløbne år, men overlade
den detaljerede orienteringen
og eventuelle spørgsmål til
udvalgsberetningerne.

•Vandsepareringsprojektet
kører efter tidsplanen.

•Fredningssagen, jeg vil se-
nere komme ind på den i
forbindelse med beretning
fra Natur og miljø udvalget

•Kommuneplan (herunder
tillæg til kommuneplan) og
lokalplaner. Kommunepla-
nen skal revideres i hver
byrådsperiode, og teknik
og miljø afdelingen har
meddelt, at man er ved at
sætte arbejdet i gang med
en større revision denne
gang.

Eksempel på sager, der an-
går Harlev-området: Gartne-
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VIL DU VIDE MERE?
Husk at Fællesrådets 

mødereferater
er fremlagt på Harlev Bibliotek

Eller se på www.harlevfr.dk

rigrunden syd for Harlev, her-
under placering af en cykelsti
fra Tåstrup til Gl. Harlev.
•Ønske om multihal (hus) i

Harlev.

Øvrigt
Harlev Fællesråd er  repræ -
senteret som organisations-
repræsentant i Fritids- og
Ungdomsskolebestyrelsen
for område Silkeborgvej, hvor
Arne Nielsen er formand. Kaj
Sommer er suppleant.
Jeg vil slutte med at rette en
tak til medlemmer og supple-
anter i forretningsudvalget,
som udfører et stort arbejde i
årets løb til gavn og glæde
for borgerne i Harlev. Jeg vil
også gerne rette en tak til
Dorte Vind og Aksel Buch -
ard, som er eksterne medar-
bejdere i redaktionsudvalget
vedrørende Paraplyen.
Det er vigtigt at vi opfanger
de signaler, vi får enten ved
direkte henvendelser eller
gennem det, vi ser og hører
og bringer det frem i fælles-
rådsregi og eventuelt videre
frem i det kommunale sy-
stem.

Børn og Unge Udvalg 
(Kaj Sommer)
Meget af B & U-udvalgets ar-
bejde har også i år drejet sig
om planerne omkring en op-
førelse af hal nr. 2 til forøgel-
se af de indendørs idrætsak-
tiviteter i Harlev. En hal, som
dog også bør kunne anven-
des til andre aktiviteter af
mere kulturel art. En såkaldt
multihal.

I sidste års beretning kunne
jeg oplyse, at vi endnu vente-
de på kommunens tilladelse
til anvende det påtænkte
areal mellem idrætshal og
svømmehal på Næshøjskolen
til formålet.

Denne tilladelse har vi nu
fået, og vi kan derfor gå vi-
dere med planerne om at
stable et egentligt projekt
med økonomisk beregning
på benene. Når vi endnu ikke
har taget hul på dette, skyl-
des det i høj grad, at vi over-
hovedet ikke har modtaget
nogen form for tilsagn eller
hjælp fra kommunens side
vedr. denne opgave. Vi me-
ner faktisk, at det vil være ri-
meligt, at kommunen går ind
og medvirker til at etablere
projektet. Så kan vi jo senere
forhandle med den omkring
den egentlige fordeling af an-
lægsudgifterne. For der er vel
ingen der tror – heller ikke i
kommunen – at den ikke un-
der en eller anden form skal
være med til at løse opgaven
økonomisk.

Under henvisning til, hvad
man har bidraget med andre
steder, kan vi simpelthen ikke
forstå, at kommunen ikke har
personalemæssig mulighed
for at løse denne første del af
projektet. Hvis der i det dag-
lige er tilknyttet arkitekter og
ingeniører til at løse byg-
ningsmæssige opgaver for
kommunen, f. eks. omkring
skolerne, ville det jo være lo-
gisk at drage nytte heraf.

Især efter at man ved efter -
årets valgmøde i Harlev over
hele linjen udtrykte positiv
respons overfor ideen og i
øvrigt gav udtryk for, at vi i
Harlev var de næste, der
stod for tur desangående.

Vi finder det urimeligt, at det
er lokalområdet, der skal
punge ud i første omgang,
men finder det modsat rime-
ligt, at vi senere går ind i en
drøftelse af fordelingen af de
samlede anlægsudgifter.

Under alle omstændigheder
skal kommunen jo til sidst
godkende projektet og dets
økonomi, hvorfor vi mener, at
det ligeså godt, kan være
den, der udarbejder det. Na-
turligvis i samarbejde med
os.

Jeg føler, at vi i øjeblikket
står i et vadested omkring
projektet eller ideen. Det må
vi se at komme op af hurtigst
muligt.

Natur og Miljø Udvalg 
(Arne Nielsen)
Udvalget for Natur og Miljø
har til opgave at varetage de
forhold i lokalområdet, der
har betydning for natur og
miljø.

Fredningssagen
Den sag, der har fyldt mest i
de seneste år, har været
Danmarks Naturfredning
sfor enings ønske om at få
rejst en fredningssag for om-
rådet Lillering Skov, Tåstrup
sø og mose og Stenskoven.
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Det er lykkedes Naturfred-
ningsforeningen, at få både
Aarhus Kommune og Skan-
derborg Kommune til at være
med som sagsrejsere over
for Naturfredningsnævnet.

Sagen blev rejst den 30. april
2012 og bekendtgjort i Stats-
tidende den 23. maj 2012.
Der findes et Fredningsnævn
i hver region. Det består af
en formand, der udpeges af
Miljøministeren, yderligere et
ministerudpeget medlem,
samt et medlem udpeget af
regionen og et medlem ud-
peget af kommunalbestyrel-
sen. Som formand for Midt -
jylland, østlig del er udpeget
dommer Martin Møller-Heuer
og fra Aarhus Kommune er
udpeget tidligere byråds-
medlem Eva Tørnæs.

Landinspektør Hanne Kristi-
ne Øster fra Vandmiljø og
Landbrug Aarhus Kommune
er sagsbehandler og giver
følgende svar den 4. marts
2014:
”Formanden for frednings-
nævnet Martin Møller-Heuer
har for nogen tid siden med-
delt, at fredningsnævnet skal
besigtige området endnu en
gang, og at det på grund af
rejseaktivitet først kan blive i
marts – det vil sige snart.
Samtidig er der kommet flere
bemærkninger fra lodsejerne,
som sagsrejserne har fået til
kommentering. Det sender vi
et svar på i løbet af en uges
tid.
Lodsejerne vil blive orienteret
om fredningsnævnets besig-

tigelse ved brev (fra fred-
ningsnævnet).
Når denne besigtigelse er
gennemført, mener jeg, at
fredningsnævnet kan træffe
afgørelse i sagen.
Herefter vil sagen forventeligt
blive påklaget og sendt til
behandling i Natur- og Miljø -
klagenævnet. Og hvis ikke
den bliver påklaget skal den
alligevel til Natur- og Miljøkla-
genævnet pga. erstatninger-
ne i sagen.
Harlev-fredningen blev rejst
for fredningsnævnet den 30.
april 2012. Det betyder, at
fredningsnævnet skal træffe
afgørelse i sagen inden den
30. april 2014 for at overholde
2 års fristen i loven. Meget
tyder på, at fredningsnævnet
vil træffe afgørelse om at for-
længe denne frist.

Tænker det er realistisk at tro
på, at der ligger en afgørelse
fra fredningsnævnet inden
sommerferien.”
Den 7. marts har Martin Møl-
ler-Heuer meddelt, “at fred-
ningsnævnet har besluttet at
forlænge fristen for sagens
afgørelse med 2 år, således
at denne udløber den 1. maj
2016”.
Harlev Jagtforening har end-
videre fået en meddelelse
om, at fredningsnævnet ikke
afholder, et nyt offentligt mø-
de til behandling af fred-
ningsforslaget.

Endvidere at fredningsnæv-
net selv besigtiger området
mandag den 24. marts 2014
og herunder en del af de ste-

der, hvor der er fremsat indsi-
gelser eller er fremsat forslag
til ændringer I fredningsfor-
slaget.

Byparken
Det er Fællesrådets indtryk,
at de motionsredskaber, som
blev etableret i Byparken,
bruges af en del borgere.
Det er fortsat vores håb, at
mange flere vil benytte sig af
de muligheder, der er med
løbesti og redskaber.

Det ser ud som om redska-
berne lever op til vores for-
ventninger om holdbarhed
og funktion.

Jeg har fået en henvendelse
om at få etableret en såkaldt
”krolfbane” i byparken. Det
er en opgave vi i udvalget vil
tage fat på i det kommende
år.

Skaterbanen
Desværre er det ikke lykke-
des, at få en gruppe forældre
til at følge op på tilsyn og
vedligeholdelse af skaterba-
nen. Fællesrådet har derfor
besluttet i samråd med Aar-
hus Kommunes Teknik og
Miljø forvaltning, at banen
lukkes, idet den er beskadi-
get, så den ikke kan bruges
til sit oprindelige formål. Aar-
hus Kommune vil sørge for at
den bliver fjernet. Det er selv-
følgelig ærgerligt, da der har
været ydet en stor frivillig
indsats for at få den bygget,
men vi må nok konstatere, at
den slags arrangementer skal
opbygges i forbindelse med

6
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en etableret institution, hvis
det skal være holdbart.

Trafik og Veje Udvalg 
(Ejgil Rahbek)

Byggeplaner på ”drivhus-
grunden” Ketting Parkvej
I forretningsudvalget har vi
ved flere lejligheder drøftet
forholdene omkring den
såkaldte ”drivhusgrund”.
Grunden henligger meget for-
faldent og kan være til stor
fare for omkringboende og
børn, som kunne finde på at
bruge drivhusene til leg.

Vi blev orienteret om, at der
er en lokalplan på vej. Og da
den kom, viste den sig imid-
lertid at indeholde en noget
særegen løsning. Kommu-
nens arkitekter havde fået
den noget usædvanlige ide,
at kombinere en dobbeltret-
tet cykelsti mellem Harlev og
Tåstrup med dette udstyk-
ningsprojekt, således at cy-
kelstien forløb direkte igen-
nem denne udstykning. Cyk-
lister, overvejende skolebørn,
skulle derefter fortsætte nord-
 på op ad Nyvangsvej og op
ad Sydbakken til Næshøjsko-
len. Udover at det er en stor
omvej, skal der også ”tram-
pes” godt i pedalerne op ad
Sydbakken.

En helt naturlig cykelsti-løs -
ning ville naturligvis være på
den østlige side af Tåstrup -
vej, krydse Ketting Parkvej
og fortsætte op ad Gl. Stil-
lingvej, som på den sydligste
strækning oven i købet er for-

beholdt gående og cyklister,
altså ingen tung trafik eller
bilister.
På et møde i september må -
ned, lykkedes det at overbe-
vise kommunens arkitekter
om, at den rigtigste løsning
vil være langs med Tåstrup -
vej, og ikke en omvej gen-
nem udstykningen og op ad
Nyvangvej. Så nu skal grund -
ejernes arkitektfirma til at ud-
arbejde en ny løsning.

Kommunens medarbejdere
forsikrer, at denne manøvre
ikke vil forsinke projektet. Lo-
kalplanen vil fortsat kunne
fremlægges til høring i 2014.
Det håbede så ville være til -
fældet. Nu skal der snart ske
noget.

Vejprojekter i Anlægspro-
gram og ønsker om vej- og
stianlæg
Hvert år fremsendes en liste
over vej- og stianlæg. Vi kan
i dag konstatere, at prioritet
nr. 1 Lillering er i fuld gang
med at blive realiseret. Det
bliver spændende at se det
færdige resultat. Også priori-
tet nr. 2, Gammel Mosevej er
der drift i. Fællesrådet har
holdt flere møder om forhol-
dene, og vi møder stor lyd -
hørhed.

M.h.t. prioritet nr. 6 kan vi
konstatere, at den gamle kir-
kesti mellem Edelhofvej og
Gl. Harlev er blevet registre-
ret som en bevaringsværdig
forbindelse i det overordnede
cykelrutenet.

Forbud mod 
lastbilparkering 
Mange beboere i bymæssig
bebyggelse har adskillige
gange klaget over, at lastbiler
parkeres på almindelige veje
ud for bebyggelse. Det opfat-
tes som en gene, at se på en
lastbil hver dag efter arbejds-
tids ophør og i weekender.

Fællesrådet har gennem
mange år fremført ønsket
om, at der også i landområ-
der med bymæssig bebyg-
gelse kan etableres forbud
mod lastbilparkering. Nu har
Byrådet i dette forår vedtaget
en politik for forbud mod
lastbilparkering i landområ-
der Det hilser Fællesrådet
velkommen, men afventer
den praktiske udførelse af
byrådets beslutning. Hvad
skal der ske og hvornår?

Arbejdet med den kom-
mende kommuneplan
(Kommuneplan 2017)
Hvert 8. år skal kommune-
planen revideres og nybear-
bejdes. Det arbejde går i
gang i denne byrådsperiode,
som slutter i 2017, og en af
de sidste planer, som byrådet
vedtager i december 2017, er
den reviderede kommune-
plan.

Som nogle nok kan erindre
blev arbejdet med en ny by
øst for Stillingvej udskudt til
at igangsætning fra den 1. ja-
nuar 2014, altså i denne by-
rådsperiode. I Fællesrådet er
vi klar til at deltage i dette ar-
bejde, idet det er vores op-
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fattelse, at der snart må
igangsættes planlægning af
nye bebyggelser i vort områ-
de, for at holde udviklingen i
gang. Hvis man ønsker at
bosætte sig i Harlev og byg-
ge hus, er der ikke nogen
grunde til salg. Det er ikke
holdbart.

Høring vedr. forpagter -
boligen i Gl. Harlev
Harlev Fællesråd har modta-
get materiale vedrørende for-
undersøgelse af om der skal
igangsættes en bevarende
lokalplan for forpagterboligen
ved kirkegården i Gl. Harlev.
Det er Fællesrådets opfattel-
se, at forpagterboligen på in-
gen måde er bevaringsvær-
dig, og kan helt og fuldt støt-
te Menighedsrådet i Harlev
Framlev og Provsti-udvalget i
deres ansøgning om at for-
pagterboligen nedrives.

Fleksibel udlejning 
i Rødlundparken
Gennem en årrække har Bo-
ligforeningen Rødlundparken
haft en ordning, som kaldes
fleksibel udlejning.

Ordningen kom i stand og
har haft sin store betydning
for afdelingen og for lokalom-
rådet, siden aftalens indgåel-
se med Aarhus Kommune
ved byrådsbeslutning 24. ja-
nuar 2001. I al sin enkelhed
går ordningen ud på følgen-
de:

”50 % af de ledigblevne
boliger tildeles med for-
trinsret til ansøgere med

lokal tilknytning til lo-
kalsamfundene Harlev-
Framlev og Sabro-Borum”,
Argumentationen for aftalen
går i hovedtræk ud på, at
Rødlundparken ønsker at
være en del af løsningen for
mennesker, for hvem en bolig
i lokalområdet er en af forud-
sætningerne for et godt liv,
når omstændighederne  æn -
drer sig, som f.eks. i forbin-
delse med at være klar til at
flytte ”lidt hjemmefra”, i me-
get stort omfang i forbindel-
se med skilsmisse, ved
dødsfald o.m.a.

Rødlundparken ønskede
med denne ordning at være
med til at løse sociale pro-
blemstillinger for mennesker i
eller med tilknytning til lokal-
området – altså ikke i Rød -
lund parken, men i Harlev. So-
ciale problemstillinger i selve
Rødlundparken var ikke en
del af grundlaget for den af-
tale, lokalområdet og afdelin-
gen gennem mere end 12 år
har haft stor glæde af.

Rødlundparken har herved
oplevet at blive opfattet som
en vel integreret del af det lo-
kalsamfund, vi tilhører – og
gerne fortsat vil være – med
det store ønske, at vi fortsat
kan have en stabil beboer-
sammensætning og allervig-
tigst ingen udlejningsproble-
mer.

Ordningen er blevet forlæn-
get et par gange, men skulle
efter planen endeligt afskaf-
fes den 31.december 2013.

Men det lykkedes for Fælles-
rådet at få ordningen forlæn-
get med 4 år.
Det var beretningen fra ud-
valget for Trafik, Veje og By-
planlægning, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at tak-
ke udvalgets medlemmer for
et godt samarbejde i 2013.
Jeg håber, det fortsætter i
2014.

Info- og Bladudvalg (Ejgil
Rahbek)
I paraply udvalget har vi 3
hovedområder, som vi vare-
tager, og det er:
•Udgivelse af Paraplyen
•Udgivelse af aktivitets -

kalenderen
•Administration og redige-

ring af hjemmeside

Udgivelse af Paraplyen
For året 2012 har vi udgivet
Paraplyen 4 gange og holdt
os indenfor de budgetterede
12 sider to gange, så det bli-
ver sværere at overholde de
12 sider. Årets sidste nummer
blev på 20 sider. Det har vi
aldrig været oppe på før.

Som bekendt har vi et sam-
arbejde med Menighedsrådet
om udbringning af Sognebla-
det og Paraplyen.

I årets løb er dette samarbej-
de udvidet yderligere, så det
nu også omfatter trykning.
Fra september nummeret er
det planen, at begge blade
skal samtrykkes i et oplæg,
således at begge blade får
en forside. Det er teknisk
muligt men det betinger, at
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bladene har samme størrel-
se. Vi er blevet enige om
Sognebladets størrelse, som
er B5. Så bliver sideantallet
forhåbentligt ikke så stort.
Det skulle helst give en be-
sparelse for begge forenin-
ger, størst for Sognebladet.

Det forberedende arbejde
med planlægning, møder og
kontakt med dem, som ind-
sender artikler bibeholdes i
hvert sit redaktionsudvalg,
 ligesom det grafiske opsæt
fortages uændret af de nu-
værende leverandører.

Udgivelse af 
aktivitetskalenderen
Indsamling af oplysninger om
aktiviteter og arrangementer i
lokalområdet foregår på et
højt niveau, og vi udgiver ka-
lenderen 12 gange om året.
Vi deler kalenderen ud for-
skellige steder i byen, f.eks. i
Brugsen og ved Bageren.

Endvidere udgives kalende-
ren på Grundejerforeningens
hjemmeside, på Menigheds-
rådets hjemmeside og på vor
egen hjemmeside.

Ved flere lejligheder har vi
konstateret, at der er et be-
hov for at have et centralt
sted at gå hen, når man skal
finde en ledig dato til et ar-
rangement. Oprindeligt var
det tanken med Aktivitetska-
lenderen, men dens tidshori-
sont på en måned er for kort.

Så der skal et andet medie til
at modtage en sådan registre-

SKRIV TIL
PARAPLYEN

Husk at deadline
til næste nummer

er den 3. februar 2013

ring, som f.eks. forløber over
et helt år, og det kunne være
en hjemmeside. Vi går videre
med sonderingerne i 2014.

Administration og redige-
ring af hjemmesiden
Hjemmesiden besøges sta-
digt flittigt. Det fremgår af de
løbende statistikker på an-
vendelsen. Vi kan selvfølgelig
ikke se, hvem der besøger
hjemmesiden, men det må
formodes, at det er borgere i
lokalområdet. Vi får også ofte
direkte mails via hjemmesi-
den, hvilket også indikerer, at
den bruges, og det er samti-
dig med til at højne brugs-
værdien.

Ja, det var lidt om Paraply
udvalgets arbejde, og jeg vil
gerne benytte lejligheden til
at takke udvalgsmedlemmer-
ne for et godt samarbejde i
årets løb.

Herefter fulgte en livlig debat
og uddybende spørgsmål,
som især drejede sig om in-
frastruktur. Der var stor forun-
dring over det forløb, som
den planlagte cykelsti mellem
Tåstrup og Harlev, foreløbig
er foreslået med.

Der var stor opbakning fra
Repræsentantskabet til at
gøre noget ved cykeltrafikken
på Hørslevvej.

Forretningsudvalget har også
noteret, at medlemskartote-
ket på hjemmesiden skal hol-
des mere ajour.

Fremlæggelse af sidste års
regnskab til godkendelse
(Kaj Sommer) 
På grundlag af kassererens
beretning blev regnskabet
godkendt.

Behandling af indkomne
forslag 
Der var ikke indkommet for-
slag.

Fremlæggelse af budget til
godkendelse og fastsættel-
se af kontingent 
(Kaj Sommer)
Det fremlagte budget blev
godkendt inkl. en kontingent-
stigning på 50 kr. til 400 kr.
årligt.

Valg af forretningsudvalg
og suppleanter 
Genvalgt blev Ejgil Rahbek,
som repræsenterer Venstre,
og nyvalgt blev Nikolaj Frans
Nielsen, som repræsenterer
Brugerrådet. Endvidere  ny -
valgtes Bente Nordli, som re-
præsenterer De Konservati-
ve. Som suppleant genvalg-
tes Chr. A Jensen fra Tåstrup
Borgerforening og Anton
 Niel sen fra Socialdemokrater-
ne nyvalgtes.

Valg af revisor og 
suppleant
Per Lind Jensen og Bent
Hansen blev genvalgt. Som
revisorsuppleant valgtes Dor-
te Vind.

Eventuelt 
Dorte Vind fra Biblioteket
gjorde opmærksom på, at
Aarhus Kommune skal til at
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Livets gang på Næshøj

udarbejde en ny kulturpolitik,
som berører bibliotekerne en
del. I den forbindelse skal
der afholdes en række lokale
borgermøder rundt omkring i
kommunen, og Harlev er ud-
peget som et af mødesteder-
ne. Den 15. maj afholdes der
et stort borgermøde på bibli-
oteket, og Dorte opfordrede
rigtig mange til at møde op.  

Konstituering af forret-
ningsudvalg og udvalg
På et ordinært forretningsud-
valgsmøde den 24. april blev
følgende konstituering foreta-
get.

Konstituering formand, næst-
formand og kasserer:
•Formand Arne Nielsen
•Næstformand Ejgil Rahbek
•Kasserer Kaj Sommer

Nedsættelse af faste udvalg:
•Børn og Unge: Kaj Sommer

(fmd.), Heinrich Kristiansen,
Frans Nikolaj Nielsen og

Bente Nordli
•Trafik, Veje og Byplanlæg-

ning: Ejgil Rahbek (fmd.),
Frans Nikolaj Nielsen, An-
ton Nielsen og Niels Elv-
strøm

•Natur og Miljø: Christian A.
Jensen (fmd.), Arne Nielsen
og Bente Nordli

•Info og Blad: Ejgil Rahbek
(fmd.), Dorte Vind, Arne
 Niel sen og Axel Buchard

Seneste nyt om cykelstien
mellem Harlev og Tåstrup
Af uforklarlige grunde er cy-
kelstien mellem Harlev og
Tåstrup og udstykningen på
gartnerigrunden blevet sam-
menkædet planmæssigt set.
For et år siden fremkom af-
delingen for Trafik og Veje
med et forslag, hvor cykelsti-
en førtes gennem  gartneri -
grunden og udmundede på
Ketting Parkvej mellem  Ny -
vangsvej og Kettingvej. Se-
neste forslag er ikke meget
bedre, men det er dog lykke-

Brugerrådsformand Inger
Graversen. 
Telefon 27248759
i-k.graversen@stofanet.dk

Foråret er lige om hjørnet
med alt, hvad der følger med
et spirende forår. Drivhuset
skal klargøres, så der kan
dyrkes tomater og agurker.
Gederne kommer tilbage til

Næshøj efter deres vinterbo i
Stjær. Den fine grønne sofa-
cykel er klar til brug, så be-
boerne kan komme ud på en
lille cykeltur. Så er du til 2
personers cykel og har lyst til
en tur med en beboer, kan du
henvende dig til personalet.

I cafeen er der sket meget
det sidste års tid. Der laves

nu mad fra bunden to dage
om ugen, mandag og ons-
dag. Onsdag er også dagen,
hvor spisevennerne mødes.
Vi er 14-18 personer, som spi-
ser sammen, og det er rigtig
hyggeligt. Er der borgere i
byen, som har lyst til at mø-
des over et godt måltid mad,
er der plads i cafeen til flere.
Du må gerne henvende dig til

des at få afdelingen til at ind-
se, at cykelstien skal have et
forløb, hvor den glider ind i
den nederste del af Gl. Stil-
lingvej.
Fællesrådet har holdt et mø-
de med formanden for Tek-
nisk Udvalg, Camilla Fabrici-
us, for at orientere hende om
de ønsker, som lokalsamfun-
det har til cykelstien. Hun var
meget forstående og vil gå
ind i sagen sammen med si-
ne embedsmænd.
Da vi har erfaret, at en sam-
menkædning af cykelsti og
udstykning har givet nogle
ekstra tidsmæssige ulemper,
har vi besluttet, at vi udeluk-
kende fokuserer på cykelsti-
en ud fra den betragtning, at
uanset om der kommer en
udstykning eller ej, så skal
cykelstien gøres færdig.
Selvfølgelig skal planlægning
af gartneriudstykningen også
gøres færdig, men her spiller
andre interesser ind, som Fæl-
lesrådet ingen indflydelse har på.
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mig for yderligere information.
I caféen er der ofte  spæn -
dende arrangementer, f. eks.
damefrokost, herrefrokost,
brunch, kagedag o.s.v. Der er
information om Næshøj i ”det
sker i Harlev”, i Næshøj Nyt
og på husets hjemmeside.
Et af de sidste, men meget
vigtige tiltag på Næshøj, er
oprettelse af Netcaféen. Her
kan du hente hjælp til opret-
telse af digital post og få an-
den computerhjælp. Der er
en telefonliste i Netcaféen
med navne på frivillige, som
du kan henvende dig til.

Livets gang er også alt det,
som sker på Næshøj, og li-
sten den er meget lang. Der
er sang, musik, kortspil,  yoga,
bridge og madhold.

Så er der billard, mødested
for bowling, knipling, porce-
lænsmaling, malerhold, cy-
kelværksted, træværksted og
EDB.

Eller du kan deltage i en tur
sammen med gåtursvenner-
ne, spise med spisevenner-
ne, hjælpe i caféen eller i
køkkenet.

Motionsrummet er stedet,
som benyttes af mere end
100 borgere fra byen.

Har du set på Næshøjs
hjemmeside – der er også
god information om huset.
Hvorfor gå og kede sig, når
der er så mange muligheder
på Næshøj?

Karla og Sussi på tur i den grønne sofacykel
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Af Betina Bach, 
telefon 86213101

Som instruktør i foreningen
Servicehunde Til Handicap-
pede (STH) og bosiddende i
Harlev/Framlev området fulg-

te jeg byggeriet af det ny
Framlev Sognehus med stor
interesse. I vinteren 2014
skulle STH nemlig udplacere
hunde til 2 jyske kandidater,
og i den forbindelse skulle vi
bruge nogle handicapvenlige

undervisningslokaler. Det nye
sognehus virkede oplagt til
formålet.

Jeg var spændt på, om vi
kunne få lov til at leje huset,
nu da halvdelen af deltager-

PARAPLYEN NR. 67 – Juni 2014

Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk

På grundlag af en analyse af
fritids – og ungdomsskole-
området i Aarhus Kommune
har et enigt byråd indgået et
forlig, der skal sikre fremti-
den for unges fritids- og ung-
domsskoletilbud.

Forliget er indgået den 5.
april 2014 og er nu sendt til
høring hos berørte parter
med frist til 30. maj.
Derefter vil partierne vurdere
om der på grundlag af hø -
rings svarene skal foretages
justeringer.

Det påregnes at byrådet fær-
digbehandler sagen i august
måned.

De vigtigste forslag til æn-
dringer er:

I dag er der 8 Fritids- og
ungdomsskoleområder (FU)
samt område Toveshøj/Gjel-
lerup. Harlevområdet hører
med til det område, der i dag
benævnes Silkeborgvej og
omfatter skoledistrikterne
omkring Næshøjskolen, Eng-
dalskolen, Sødalskolen, Aby
Skole og Gammelgårdskolen.
Der er forslag om, at der
fremover kun skal være 3
områder dækkende syd,
nord og vest, samt indtil vi-
dere Toveshøj/Gjellerup.
Antallet af Fritids- og ung-
domsskoleledere reduceres
til 3 + 1, og der oprettes en
koordinerende chefstilling
med ansvar for hele området.

12

Fritids- og ungdomsskole -
området i Aarhus

Brug af Sognehuset
i en god sags tjeneste

Vestområdet, hvor Harlev er
placeret foreslås sammensat
af område Silkeborgvej og
område Viborgvej.

Fritidsklubberne skal  frem over
give tilbud til børn i 5. og i 6.
klasse, mens 7.klasses elever
sammen med de 14- 18 årige
tilbydes ungdomsskole, her-
under klub i ungdomsskolere-
gi.
De såkaldte folkeoplysnings-
klubber, hvoraf der i Harlev
findes en, foreslås administra-
tivt henlagt under Magistraten
for kultur- og borgerservice.

Når den endelige beslutning
foreligger, vil jeg vende tilbage
med en nærmere orientering
om hvordan den nye mo del vil
få virkning i Harlevområdet.
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Foreningen Servicehunde Til Handicappede
er en privat velgørende  for ening, der har til formål at
hjælpe børn og voksne med bevægelseshandicap ved at
bevilge specialtrænede servicehunde/socialhunde. STH
udlåner gratis hunden til den handicappede person på
livstid. Dette er muligt, fordi udgifter dækkes af private
donationer, fondsmidler, legater og virksomhedssponsora-
ter.

Servicehund:
En servicehund er en  spe cial trænet hund, der udplaceres
hos en voksen person med det formål at hjælpe med
praktiske gøremål i dagligdagen, såsom at åb ne/lukke
døre, skabe og skuffer, apportere tabte ting desuden at
bidrage til glæde, tryghed og øget frihed og selvstændig-
hed for brugeren. Hunden har særlige rettigheder i for-
hold til lovgivningen på lige fod med førerhunde til blinde.
Hunden har offentlig adgang og bærer en ID-vest, lige-
som brugeren bærer et ID-kort der fortæller, at teamet
har  be stået en offentlighedstest.

Socialhund:
En socialhund er en specialtrænet hund, der udplaceres
hos en voksen eller et barn med det formål at støtte per-
sonen og bringe glæde, tryg hed og øget frihed i hver da-
gen. En socialhund har  ikke offentlig adgang. Hunden
bærer ID-vest (hos voksne) eller ID-tørklæde (hos børn).

ne var hunde, men det kunne
vi heldigvis.
Den 19. januar og 21. februar
gjorde de 2  servicehunde -
teams deres entré i sognehu-
set, og det var stor en suc-
ces. Med store, lyse lokaler,
handicapvenlige adgangsfor-
hold og ditto toiletter, et
stort, velassorteret køkken
og top moderne AV-udstyr
fungerede Sognehuset opti-
malt. Både kandidater og in-
struktører var ovenud tilfred-
se. Nedenfor følger en kort
præsentation af Holly, en ser-
vicehund, og Julian, en  so -
cial hund.

Holly, en servicehund:
Den gule labrador Holly er
uddannet servicehund. Hun
er en aktiv og arbejdsvillig
hund, der altid er glad. STH
har udplaceret Holly hos Lot-
te, som bor i Aarhus. Lotte
har dårlig ryg pga. en ryg -
marvsskade og har endvide-
re nedsat syn. Holly skal
f.eks. hjælpe Lotte med at
bære og samle ting op, så
Lotte kan skåne sin ryg. Des-
uden skal hun sørge for, at
Lotte kommer ud af sit hus
og ud i den friske luft hver
dag.

Julian, en socialhund:
Den rolige og godmodige Ju-
lian er af racen golden retrie-
ver. Han er uddannet social-
hund med servicehundefær-
digheder. STH har udplaceret
Julian hos Githa fra Grind-
sted. Githa har sclerose og
har søgt om en socialhund til
at hjælpe med at skabe

struktur og indhold i sin til-
værelse. Githa fortæller, at
hun grundet sin sygdom har
fået en meget isoleret hver-

dag. Julian skal være Githas
daglige følgesvend og sørge
for, at hun dagligt kommer ud
og får motion.
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Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Udstillinger
Har du lyst til at udstille din
kunst eller andet på Bibliote-
ket? Biblioteket søger udstil-
lere til efteråret 2014. Vi har
gode muligheder for at  præ -
sentere malerier og fotokunst
på bibliotekets vægge. Vi har

også mulighed for udstilling
af mindre genstande i lukke-
de montrer. Vi har f.eks. haft
fine mindre udstillinger af
strik, glas- og stenkunst.

Hvis du har lyst til at lave en
udstilling, så send en mail til
Biblioteket på harlevbiblio-
tek@aarhus.dk eller kom forbi
og få en snak med os i den

bemandede åbningstid man-
dag 10-16 og torsdag 14-18.

Sommerferie
Biblioteket holder sommer-
lukket fra mandag den 7. juli
til og med søndag den 3. au-
gust. Materialer, der lånes ef-
ter den 6. juni får forlænget
lånetid og skal først afleveres
i august måned.
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Nyt fra Biblioteket

Hjertestarter
Af Arne Nielsen
Arne.nielsen@stofanet.dk

Hjertestarter findes i Fod-
boldklubben, hovedbestyrel-
sens lokale – entreen på
væggen overfor kopimaski-
nen.
Der er et tastatur til venstre

for indgangsdøren, hvor man
skal trykke112 for at åbne.

Koden kan også blive oplyst
af alarmcentralen, hvis du
har glemt den.

Hjertestarter findes også i
våbenhuset både i Framlev

Kirke og Harlev Kirke, men er
kun tilgængelige når grave-
ren er tilstede.

Dog er Framlev Kirke en
såkaldt ”åben kirke”, som er
tilgængelig mellem 09.00 og
16.00 i månederne maj, juni
juli, august og september.
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Af Kaj Sommer

I løbskommiteen for Det Øst -
jyske Bakkeløb er vi i denne
tid ved at tilrettelægge de
praktiske ting omkring afvik-
ling af løbet.

På grund af det flotte frem-
møde med i alt 474 deltagere
i 2013, forudser vi, at der i år
kan blive brug for lidt mere
hjælp til de praktiske opga-
ver i forbindelse med afviklin-
gen af selve løbet. Det drejer
sig især om rutevagter ude
på ruterne.

Vi håber selvfølgelig, at del-
tagelsen fortsætter de senere
års fremgang, således at vi
på ny får rekorddeltagelse. Vi
tror på dette, fordi det ser ud
til, at løbet er blevet opdaget
af cykelentusiaster i hele
Øst jylland.

En nyhed for de motionscyk-
lister, der ikke ønsker at køre
60 km ruten med de mange
bakker, er, at den hidtidige
rute på 36 km er kortet ned
til 30 km. Vi tror, at dette vil
bekomme de mange, som ik-
ke ønsker at kaste sig i de

15

Det Østjyske Bakkeløb 2014
Den 13. august kl. 18.30

store strabadser på den lan-
ge rute. Ikke mindst tror vi, at
den så vil passe bedre til
mange lokale deltagere.
Overskuddet fra dette års
Bakkeløb vil i lighed med tid-
ligere år indgå i det fortsæt-
tende arbejde med at skaffe
midler til arbejdet med opfø -
relsen af en multihal/hal 2
ved Næshøjskolen.

Hvis du ønsker at hjælpe
med ved arrangementet kon-
takt venligst Henning Jeppe-
sen, tlf. 86 94 13 61 eller 
E- mail: jeppe@c.dk

Hjertestarter findes også på
Næshøjskolen, hvor den er
tilgængelig i skoletiden.
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Kl. 20.00    -      
Kl. 21.00    - 
Kl. 21.05    -
Kl. 21.10    -  

Pladsen åbner
Grundejerforeningen byder velkommen
Bålet tændes
Båltale  

Herefter synges Midsommervisen
Der kan hele aftenen købes kaffe & kage, øl, vand og is

Hele overskuddet går til spejderarbejdet i Harlev
Alle er velkommen.

Den 23. juni fra kl. 20.00
i Harlev Bypark
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