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Orientering fra
Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek

De konkrete forundersøgelser har vist, at
den bedste mulighed for at indplacere de
tunge erhverv ligger i perspektivarealerne og i de arealer vest for, som i planstrategien er peget på som en mulig udvidelse af erhvervsområdet.

Erhvervsområde
nord for motorvejen
Vi har ved en tidligere lejlighed orienteret
om erhvervsarealerne nord for motorvejen/vest for Stillingvej. Sidste efterår blev
beboerne ved Gl. Mose og andre beboere i området orienteret om en lokalplan,
som skulle udvikle området til erhverv.
Det blev meddelt, at om nødvendigt
skulle der fjernes flere beboelseshuse,
for at få plads til de lovmæssige afstandskrav til tung erhverv.

Derfor er det besluttet, at en detailplanlægning af arealerne skal afvente, at helt
særlige behov foreligger, og så vil man
muligvis være nødt til at planlægge for et
endnu større areal end det, man var begyndt at kigge på.

Flere golfbaner ved Harlev

Fællesrådet afholdt et borgermøde med
de noget opskræmte beboere. Efterfølgende har Fællesrådet været i kontakt
med Planlægning og Byggeri i 2. magistrat, for at få fjernet de tungeste erhverv
så tæt på beboelse.

Byrådet behandler for øjeblikket en lokalplan om udvidelse af golfbanerne på
Brydehøjvej. Formålet er at muliggøre en
udvidelse af Århus Ådal Golf Clubs baneanlæg. Det eksisterende golfbaneanlæg
udvides med en ny 9 hullers bane og en
kortbane i form af en pay og play bane.
Udvidelsen omfatter et areal på 65 ha.

Om det er beboernes reaktion eller Fællesrådets arbejde, der har virket skal
være ufortalt. Men et faktum er det, at
den igangsatte lokalplanlægning er sat
i bero.

Da udvidelsen er i strid med kommuneplan 2001 er der i perioden 18. juni til
den 27. august 2003 gennemført en forhøring om en ændring af kommuneplanen. Forhøringen indeholdte flere ønsker
om nyudlæg af golfbaner og udvidelser
af eksisterende i Århus Kommune. Århus
Amt anbefalede, at planlægningen for
Århus Ådal Golf Club fortsatte. På baggrund af forhøringen vedtog Århus Byråd
den 31. marts 2004, at 3 kriterier skal
være opfyldt før igangsætning af en de-

I kommuneplanmæssig sammenhæng er
arealerne ved Harlev Framlev det eneste
større område i Århus Kommune, der er
øremærket til tunge erhverv (op til klasse
6), og området har i kommuneplanmæssig sammenhæng været tænkt også som
et areal, der kunne komme i spil når der
kom helt særlige behov.
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tailplanlægning for nye golfbaneanlæg.
Det planmæssige grundlag skal være opfyldt for den enkelte golfbanes funktion,
drift og udvikling, arealet må ikke være
vitalt i forhold til landbrugsinteresser og
en vis spredning af golfbaneanlæggene
skal sikres. Udvidelsen af Århus Ådals
Golf Club opfylder de 3 kriterier. På
grund af drikkevandsinteresser, er afgrænsningen for lokalplan nr. 825 justeret
i forhold til den, der fremgik af den offentligt fremlagte forhøringsfolder.

og i overensstemmelse med byrådets
beslutning den 31. marts 2004 er der
gennemført en analyse af de landbrugsmæssige interesser i og omkring golfbanen. Analysen er indeholdt i miljøvurderingen og viser, at der ikke sker en belastning af de landbrugsmæssige interesser i området ved at inddrage landbrugsarealer til rekreative formål.
Der er registreret oddere langs Århus Å,
hvilket medfører, at der skal udarbejdes
en konsekvensvurdering i lokalplanforslaget. Konsekvensvurderingen indgår som
en del af miljøvurderingen.

Lokalplanområdet ligger indenfor delområde 34.00.03 NA, hvor anvendelsen er
fastlagt til naturformål og jordbrugsformål. Anvendelsen til golfbane er ikke i
overensstemmelse med bestemmelsen
for delområdet, hvorfor lokalplanforslaget
er fulgt af et kommuneplantillæg nr. 123.
Rammeområde 34.00.12 RE, der er gældende for den nuværende golfbane, udvides til at omfatte hele golfbaneanlægget.

Golfbaneanlægget ligger i et område med
særlige drikkevandsinteresser og indenfor beskyttelseszonen omkring kildepladsen til Åbo vandværks indvindingsområde. På vegne af ejer har en konsulent
udarbejdet en deklaration om et generelt
sprøjteforbud på golfbanen. I deklarationen indgår også, at der skal etableres en
tæt membran under greens og teesteder
indenfor beskyttelseszonen.

Der er gennemført en screening i henhold til § 7 stk. 4 i lov om miljøvurdering
af planer og programmer. Screeningen
viser, at anlæg af en golfbane kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af
landskabet, hvorfor der er gennemført en
miljøvurdering af kommuneplantillæg nr.
123 og lokalplanforslag nr. 825. Jordbrugskommissionen, Danmarks Naturfredningsforening, Harlev/Framlev Fællesråd, Moesgård Museum og Miljøcenter
Århus er hørt i forbindelse med miljøvurderingen. Moesgård Museum anbefaler
en prøvegravning af arealerne, inden
banen anlægges. Der er ikke kommet
yderligere bemærkninger til høringen af
berørte myndigheder.

I juni 2004 blev landbrugspligten ophævet på de arealer, der er omfattet af udvidelsen.

Status på Planstrategi
Før sommerferien godkendte byrådet endeligt Planstrategi 2008. Planstrategien
er den overordnede plan for, hvordan bebyggelse og infrastruktur skal udvikle sig
i Århus de næste mange år. Byrådet har
ved en tidligere lejlighed besluttet, at der
inden år 2030 skal skabes plads til 75.000
flere borgere end i dag. Der skal skabes
50.000 flere arbejdspladser og yderligere
mellem 20.000 og 40.000 flere studiepladser.

I henhold til lov om landbrugsejendomme
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Det er nogle meget ambitiøse mål, som
kræver, at også bebyggelse og infrastruktur udbygges kraftigt, og efter andre
principper. Det er de principper og den
strategi, som netop er vedtaget.

Harlev er sammen med Lystrup/Elsted og
Christiansbjerg områderne udvalgt til at
være en slags pilotprojekt for, hvordan
parkerne kan udnyttes bedre. I alle tre lokalområder er der et stort ønske om at
parker i større udstrækning udnyttes til
flere aktiviteter, så en bredere kreds af
børn og voksne kan få glæde af parkerne.

En af de vigtigste ændringer for byudvikling er, at man vil undgå at de nuværende
byer i landområderne udvikler sig ved
knopskydning. I stedet vil man skabe
plads ved at bygge nye byer, uafhængigt
at bestående byer og bebyggelser. I vort
område er det tanken at bygge en ny by
øst for Stillingvej med plads til 10.000 til
15.000 indbyggere. Så de planer, som
Fællesrådet præsenterede sidste efterår
og holdt et stort og velbesøgt borgermøde om, er nu endeligt vedtaget.

Workshoppen i Harlev foregik på en
meget kreativ og konstruktiv måde, og
resultatet var en række rigtig gode forslag, som det også fremgår af artiklen på
de næste sider. I Lystrup blev holdt en tilsvarende workshop med samme emne
og formål. Men her udviklede den sig
næsten udelukkende til en debat om
vedligeholdelse af de grønne områder, og
det egentlige formål med workshoppen
blev ikke nået. Harlev Framlev Fællesråd
er helt enige med de øvrige Fællesråd i,
at vedligeholdelse af parker og grønne
områder er meget kritisabel, og det har
vi også for længst gjort kommunen opmærksom på skriftligt.

Det er tanken, at området udlægges til
perspektivområde i den kommende
Kommuneplan, som bliver udarbejdet og
vedtaget i november 2009. Herefter vil de
mere forpligtende og detaljerede planer
blive udarbejdet i den næste byrådsperiode, som starter den 1. januar 2010 og
varer 4 år frem. Så denne periode er vigtig i forbindelse med fastlæggelse af de
endelige planer og afgrænsninger, og det
vil Fællesrådet naturligvis deltage aktivt i.

Men vi synes, det er vigtigt at holde tingene adskilt. De mange forslag til bedre
udnyttelse af Byparken forudsætter naturligvis, at græsset bliver slået. Det går
vi ud fra som en selvfølgelighed. Det er
under disse forudsætninger, at vi har deltaget i arbejdet med at arrangere møder
og workshop om Byparken.

Den levende park
– hvordan får vi den?
I dette nummer af Paraplyen er der en
artikel om ”Den levende park – hvordan
får vi den?”. I artiklen bliver der refereret
til en workshop, som Fællesrådet arrangerede i samarbejde med Natur og Miljø
fra magistratsafdelingen for Teknik og
Miljø.

Vi synes, der er kommet rigtig mange
gode forslag frem, og det må være det
vigtigste lige nu. Så må vi tage kampen
med rådmanden om vedligeholdelse af
de grønne områder på et andet tidspunkt og på et andet niveau.
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Den levende park
– hvordan får vi den?
Af Arne Nielsen

Emne 1: Arrangementer i byparken

Den 16. juni var Fællesrådet og Århus kommunes Natur og Miljø værter ved en workshop med temaet: ”Hvordan får vi mere LIV
i den lokale park? – Hvordan kommer vi til at
bruge vores lokale park mere?”

•Sct. Hans arrangement fortsættes med
Harlev-Framlev Grundejerforening og spejderne som arrangører
•Små cirkusforestillinger med skole og SFO
som deltagere – behov for en slags scene
•Musik- og dansearrangementer
•Store legedag, som familiearrangement
(foreningen for aktive forældre i samarbejde med institutioner)
•Familiekondidag
•Plantebyttedag
•Hundestævne
•Sundhedsmarked – med forskellige boder
(sund mad – opskrifter – blodtryksmåling –
egne produkter fra køkkenhaven mm.)
•Fælles grillaftener
•Friluftsgudstjeneste – menighedsrådene

Birgitte Poulsen fra Natur og Miljø introducerede Natur og Miljøs vision om at etablere et
partnerskab mellem lokalsamfund og kommune med henblik på at skabe en udviklingsplan, der bunder i reelle ønsker og behov.
Harlev er et af tre områder i Århus kommune, der er udvalgt som pilotprojekt i forbindelse med skabelse af en egentlig parkudviklingsplan.
Pilotprojekterne skal være med til at starte
en proces, som kommer til at omfatte alle lokalsamfund i kommunen, og som skal skabe
grundlag for, at der bliver afsat midler i budgettet til realisering af de handlingsplaner,
der skal udformes.
Pernille Villesen styrede på inspirerende vis
aftenens arbejde med at få så mange ideer
til aktiviteter i Harlev Bypark som muligt nedfældet.
Som første trin i arbejdet blev der udarbejdet
en bruttoliste af emner, der kunne være interessante, hvorefter der ved afstemning blev
udtaget de mest interessante emner til nøjere drøftelse. I stikordsform gengives her
nogle af de ideer, der kom frem under arbejdet i grupper:

Emne 2: Mødested for alle
•Foreninger kunne lave mødested for alle –
jo flere voksne i Byparken, jo mindre uroligheder
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•Overdækkede spisepladser med shelters
og bålpladser
•Amatørteater (Sommer i Tyrol – o.l.)
•Harlevs X-faktor

•Cykel-rulleskøjtebaner til og fra banen ud
i byen
•Banen skal etableres i et kombiområde
med borde bænke og belysning

Emne 3: Plads til foranderlighed

Emne 5: Belysning – Grillplads
– Opsyn

•Ikke stationære foranstaltninger
•Sansehave – vand – sten …
•Noget at kravle på til børn
•Plads til picnic
•Sted rulleskøjter, løbehjul, skateboard
Waveboard
•Stier til at løbe på med strækningsmarkeringer
•Naturlig afgræsning – geder, får
•Bænke og borde
•Asfaltområde med mulighed for at tegne
med kridt

•Det er vigtigt, at der etableres belysning
for at skabe tryghed. Belysningen skal
etableres så det ikke er muligt at ødelægge den.
•Der bør etableres en stor grill støbt og stationær omkranset af borde og bænke med
plads til 4 – 6 familier. Der skal være gode
muligheder for at komme af med affald, så
der bliver holdt rent
•Der skal etableres en form for opsyn med
parken, så der er fuld tryghed for alle aldre
Ud over de konkrete ideer, der blev udformet
i grupperne, blev der i den efterfølgende diskussion givet en del kommentarer om,
hvad der er realistisk at forestille sig, herunder hvilke regelsæt, der skal udarbejdes, og
hvem der skal styre aktiviteterne.
Aftenens resultat vil nu blive bearbejdet i
Natur og Miljø, der herefter vil indkalde til et
møde i september med repræsentanter for
Harlev Fællesråd sammen med repræsentanter for de to øvrige pilotområder: LystrupElsted-Elev og Christiansbjerg.
Parkudviklingsprojektet vil herefter blive tilrettet og sendt med en indstilling til behandling i Teknisk Udvalg.

Emne 4: Skateboard m.m.
•Der er flere steder i Århus etableret skateboardbaner, som kan give inspiration til et
anlæg. Gerne med jordvolde og en slags
gummibelægning, der giver mulighed for
flere forskellige aktiviteter
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Lokalcenter Næshøj
– 25 års jubilæum
Af Arne Nielsen

grundlæggende princip, at man skal kunne
bevare et tilknytningsforhold til det lokalområde, man har været borger i gennem en
lang årrække. Det er også vigtigt, at der er
god plads i beboelserne, så lejlighederne i
den første del af byggeriet er på 67 m2.

Den 13. oktober 2008 kan Lokalcenter Næshøj fejre 25 års jubilæum.
Paraplyen har i den anledning haft en samtale med Knud Nikolajsen, der har været
medlem af brugerrådet siden 1994. Fra 1996
til 2005 som formand.

Lokalcenter Næshøj har i høj grad levet op til
forventningerne. Det skyldes helt klart at
centret har haft gode ledere og aktive og
engagerede deltagere i først Lokalråd, senere Brugerråd.
Samtidig med starten af centret i 1983 blev
der etableret et Lokalråd, med Børge Due
som formand. I 1990 blev det erstattet af et
egentligt brugerråd med en række nærmere
angivne opgaver. Det er det første brugerråd
i Danmark. Erfaringer fra dette første brugerråd er brugt i forbindelse med efterfølgende
etablering af brugerråd ved de 37 lokalcentre
opdelt i 13 lokalcenterområder, der i dag er
etableret i Århus Kommune.

Knud Nikolajsen fortæller, at der allerede
inden kommunesammenlægningen i 1970
var meget snak om at etablere et sted for
ældre borgere i Harlev – Framlev. Det skulle
have været et alderdomshjem, indrettet i
den gamle skole i Framlev. Det lå jo tæt ved
kirken og kirkegården.
I stedet blev skolen solgt til tømrerværksted,
som op gennem 70’erne var udgangspunkt
for byggeri af mange parcelhuse i Harlev.
Der skulle gå endnu en årrække inden der
kom handling bag tankerne om at bygge et
center i Harlev. Til gengæld blev det til det
første lokalcenter i Århus Kommune, som
den daværende Rådmand Jens Arbjerg med
stolthed kunne indvie den 13. oktober 1983.
Knud Nikolajsen fortæller at Jens Arbjerg har
sagt ja til at deltage i jubilæumsarrangementet den 13. oktober.

Formål med et brugerråd:
•Brugerrådet medvirker til at gennemføre
kommunens ældrepolitik i lokalområdet
•Brugerrådet repræsenterer alle borgere i
lokalcentrets område
•Borgerne har gennem brugerrådet indflydelse på kvaliteten og prioriteringen i lokalcentrets arbejde
•Brugerrådet kan stimulere og værne om
hvert enkelt lokalcenters særlige kultur og
være med til at fremme et godt samarbejde mellem ansatte og frivillige
•Brugerrådet er medansvarlig for, at der
gives god information til pensionister i lokalområdet

Ideen med lokalcentret er at skabe et sted
for lokalområdets ældre borgere, som har
behov for at være under beskyttede forhold,
men det skal også være et samlingssted for
lokalområdets pensionister, som gennem
centrets tilbud kan dyrke forskellige aktiviteter og få mulighed for et socialt samvær.
Knud Nikolajsen pointerer, at det er et
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•Motionscenter (er etableret for overskud
skabt i køkkenet på grundlag af det frivillige arbejde her)
•Kunstforening

Som eksempel på hvordan brugerrådet ved
Lokalcenter Næshøj har levet op til formålet
nævner Knud Nikolajsen, at da man fra kommunens side i firserne ville nedlægge lokalcentrets køkken og café, fik man etableret et
korps af frivillige, som på skift gik ind og tog
en køkkentjans. Lige siden har dette system
fungeret på bedste vis, så man i dag stadigvæk har både køkken og café til glæde for
beboere og pensionister i lokalområdet.

Lokalcenter Næshøj blev hurtigt for lille så
centret er blevet udbygget med en Nordfløj.
Senest er der sket udbygning af spisesal og
caféområde, så der nu er gode mødefaciliteter og opholdsrum.

På lokalcenter Næshøj er der også etableret
et centerråd, der i samarbejde med brugerrådet står for at iværksætte en række aktiviteter og funktioner. Her er nogle eksempler:

Brugerråd og ledelse har udarbejdet et omfattende program for festligholdelse af jubilæet, med en række aktiviteter gennem en
hel uge omkring den 13. oktober.

•Bussens venner
•Næshøj Nyt
•25 selvkørende/selvstyrende grupper eks.
bowling, Damernes madklub, mad for ”finere mænd”, stenslibning, bridge mm.

Harlev Fællesråd ønsker Lokalcenter hjertelig
til lykke med jubilæet og håber det fortsat
må være et kraftcenter i vores lokalområde.

Harlev Frimærkeklub
har 25 års fødselsdag
lev frimærkeklub hver anden tirsdag i HIKs –
fodboldklubbens lokaler ved Næshøjskolen.
Her byttes der frimærker, og hver aften er
der en spændende auktion, hvor et stort
antal frimærker skifter ejer, oftest til meget
overkommelige priser.
Der drikkes gratis kaffe og mange ting diskuteres også andet end frimærker.
Vi har en meget hyggelig klub med plads til
samlere på alle niveauer. Her er både begyndere og mere erfarne rotter i frimærkeverdenen.

Af Søren Sørensen
For 25 år siden manglede man i Harlev en
frimærkeklub, hvor samlere kunne mødes for
at bytte og købe frimærker.
Klubben blev stiftet d. 13. september 1983,
hvor ca. 40 interesserede var mødt frem til
en stiftende generalforsamling.
Klubben lever 25 år efter godt. I dag er der
ca. 35 mellem i klubben i alle aldre, dog savnes de helt unge. Der er omtrent lige mange
af hvert køn.
Hele efteråret og foråret er der møder i Har-

Hvad samles der på i Harlev Frimærkeklub?
Næsten alle samler på danske frimærker.
Mange har gang i et eller flere af de nordiske
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lande – Grønland, Sverige, Norge, Færøerne,
Island, Finland.
Nogle samler også på frimærker fra andre
europæiske lande eller fra andre verdensdele. En enkelt samler vistnok hele Verden,
men hun bliver aldrig færdig. Der er også
samlere af postkort og julemærker og nogle
få har viden om mønter og sedler.

Formænd for klubben
1983-1987 Preben Arendt
1987-1990 Willy Lymann
1990-2000 Arne Madsen
2000-2003 Søren Therkelsen
2003Søren Sørensen
Fødselsdagen skal fejres. Lørdag den 15. november bliver der åbent hus i HIKs klublokaler. Her bliver udstilling af samlerområder, tid
til at snakke med klubbens medlemmer,
cafe, salg af året julemærke fra Harlev, salg
af frimærker og postkort, mulighed for at få
sin skuffesamling af frimærker, breve, postkort vurderet og mulighed for at blive nyt
medlem af klubben.

En lille historisk oversigt
Medlemstallet i klubben har i de 25 år svinget mellem ca. 30 – 50 personer. ( I begyndelsen var der en juniorafdeling i klubben).
Klubben har boet 3 steder i Harlev gennem
de 25 år.
1983-1997 Næshøjskolen i 3 klasselokaler.
1997-2002 Næshøj lokalcenter
2002HIKs fodfoldklubhus ved Næshøjskolen.

Vi vil derfor indbyde alle i Harlev til fødselsdagsfest den 15. november og interesserede
samlere kan kontakte formanden (86945713)
for medlemskab, det koster 100 kr/året.

Harlev Frimærkeklub
Af Søren Sørensen

Til alle møder åbnes dørene kl. 19.00 og
mødet starter kl. 19.30

Program for efteråret 2008
16.09.08
30.09.08
14.10.08
28.10.08
11.11.08

Sæsonstart, byttemøde
Byttemøde
Skrammelauktion
Foredrag v. Kaj Ullerup Breve
Storauktion. Seneste indlevering d.
14.10.08
15.11.08 Lørdag. 25 års jubilæumsarrangement hele dagen
25.11.08 Byttemøde med konkurrence
09.12.08 Julefrokost

Møderne afholdes i HIKs klubhus ved Næshøjskolen i Harlev.
På alle normale klubmøder afholdes miniauktion, hvor alle medlemmer har ret til at
indlevere lots.
I efterårssæsonen vil der sammen med miniauktionerne blive udbudt dele af en Verdenssamling.
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Nyt fra Harlev Bibliotek
Af Dorte Vind

Efterårets arrangementer
Efteråret rykker så småt nærmere og med
det følger en ny sæson med arrangementer
på Harlev Bibliotek. I samarbejde med Harlev
Biblioteks Venner arrangerer vi en Bogcafé.
”Den mørke middelalder eller …?” Tag med
bibliotekar Jytte Kjær Schou på litterær vandring og hør forfatternes bud på livet i middelalderen blandt høj og lav, riddere, kræmmere, munke, kirkebygmestre, stærke kvinder, skønne møer og andet godtfolk. Bogcaféen afholdes den 27. oktober kl. 19.30.
Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær!
Mandag den 10.11. kl. 19.00 kan man deltage
i arrangementet Skumringstime på Harlev
Bibliotek. På samme tid læses den samme
tekst højt masser af steder i Norden, hvilket

markerer åbningen af Den Nordiske Biblioteksuge 2008. I år er det en nyskreven tekst
af den finske forfatter Eeva Kilpi. Årets tema
er kærlighed til Norden. Vi vil også synge
nogle nordiske sange, og der vil være smagsprøver på nordiske specialiteter.
Harlev Læsekreds under Harlev Biblioteks
Venner mødes den 24. november omkring
Drageløberen af Khaled Hosseini.
Vi vil vise nogle skiftende udstillinger i vores
lille glasvitrine. I hele oktober måned bliver
det en udstilling af fingerdukker. Dukkerne er
lavet af Renée Adrian, som også selv kommer på Harlev Bibliotek med sin Musikalske
Legestue for børn i alderen 0-6 år. Det bliver
torsdag den 23. oktober kl. 9.00 og 10.00.

Hent en folder med oversigt over alle efterårets arrangementer på Harlev Bibliotek

VIL DU VIDE
MERE?

SKRIV TIL
PARAPLYEN

Husk at Fællesrådets
mødereferater er
fremlagt på
Harlev Bibliotek

Husk at deadline
til næste nummer
er den 20. oktober

Eller se på
www.harlevfr.dk
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Vellykket byfest i Harlev
Af Kaj Sommer
Efter mange års stilstand tog Harlev Idrætsklub her i 2008 initiativet til at stable en
sommer og/eller byfest på benene.
Den blev afholdt i dagene 15. og 17. august
med et fint program alle dage.
Festudvalget fra H.I.K. havde lagt et stort arbejde i at lave så varieret et program som
muligt. Fredag afvikledes vejfodbold med 10
tilmeldte hold, sponsorcykelløb for børn
samt et stort reklamebankospil i det opstillede festtelt. Om lørdagen startede man med
bagagerumssalg om formiddagen og sluttede med et udsolgt teltbal med spisning om
aftenen. I alt 200 deltog heri. Herudover var
der damefodboldturnering, spejderaktiviteter,
stafetløb samt aktiviteter på tennisanlægget.
H.I.K. har fået rigtig god respons på initiativet, da mange synes, at vi naturligvis også

bør have en byfest i Harlev. Ideen har været
at lave en fest for alle – både børn og voksne – uden at tænke så meget på indtjeningen ved dens afholdelse. Ikke desto mindre
giver arrangementet et overskud på ca.
15.000 kr., og det er man rigtig godt tilfreds
med i H.I.K. Det forventes derfor også, at
man kalder til byfest igen næste år.

