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Når der ikke er helt så meget, som vi 
kunne ønske, skyldes det flere ting: 

Da Miljøkontoret monterede brønden 
til pumpen, blev ledningerne til prøve-
opstillingen af pumpen kappet og efter-
ladt sådan, mens vi fik en god gang 
regn, der så ikke endte i gadekæret. 

For det andet har Miljøkontoret mon-
teret overløbet fra gadekæret for lavt. 
Pumpen har præsteret at fylde gadekæ-
ret til overløbet, og det synes vi ikke er 
helt nok. 

For det tredje har der været problemer 
med et relæ, der slog fra, når pumpen 
gik i gang. Det er ellers en vaks pumpe, 
der med et forbrug på kun 700 watt, el-
ler en god krones penge pr. regnvejrs-
time kan smide 17 tons vand fra sig på 
en time. Rørmodstand og løftehøjde re-
ducerer dog lidt af de 17 tons.   

Vi er nu så heldige, at vi ikke skal gå 
og vente i uger eller måneder på at mil-
jøkontoret retter disse problemer. Bent 
Rasmussen, der bor skråt overfor gade-
kæret og længe har savnet vandet i den 
har af egen interesse brugt tid på at 

skille, rense og genmontere pumpen, så 
den holdt op med at slå relæet fra. Han 
har også lavet både tegninger og model 
til et rørsystem i brønden, der gør, at 
man løser 3 ting på en gang: 

1: Vi får løftet overløbet og dermed 
vandstanden i gadekæret. 

2: Vi undgår at vandet i gadekæret lø-
ber tilbage gennem pumpen, som det 
kunne, da slangen udmundede under 
overfladen i gadekæret. 

3: Vi får løst problemet med at pum-
pen kan køre uafbrudt, hvis kæret er 
fyldt, og vandet løber retur til pumpen. 

Vagn Bødker har præsenteret Miljø-
kontoret for det rørsystem i brønden, 
som de burde have lavet i første om-
gang og derfor blev bedt om at lave i 
anden omgang. De bevilgede materia-
lerne, hvorefter Bent Rasmussen har 
monteret det i overensstemmelse med 
hans forslag, tegninger og model. 

Det er meget værd for os at have en 
mand som Bent Rasmussen, der næ-
sten dagligt tilser pumpen. Det skal han 
have mange tak for. 

Status på gadekæret 
Der er nu vand i gadekæret. Ikke så meget som vi gerne ville have, 
men systemet med at pumpe regnvand i gadekæret virker.  

Reception 
I anledning af, at det mangeårige pro-
blem med manglende vand i gadekæret 
nu ser ud til at være løst, planlægger 
Fællesrådet for Sabro-Fårup at afholde 
en lille reception ved gadekæret søndag 
den 6. juni fra kl. 14 til kl. 16. 

Så kan folk se nærmere på systemet. 
Samme dag er det også fællesrådets 

10 års fødselsdag. Så der er et par ting 
at fejre.  

Vi håber på godt vejr denne dag. Skul-
le der komme en byge, er der til gen-
gæld en chance for at se pumpen arbej-
de. Det bliver der måske også med tørt 
vejr, hvis vi laver en kunstig vandtilfør-
sel til pumpen. 

Blomsterløg: 
Århus Kommunes Naturforvaltning vil 
fra nu af hvert år uddele forårsløg til 3 
Fællesråd. Enten 2000 stk. store løg til 
påske- og pinse-liljer, eller 3.000 stk. 
små løg til krokus, snepryd og skilla. 

Naturforvaltningen stiller som krav, 
at fællesrådet sørger for at løgene kom-
mer i jorden, og det skal være på et 
sted, hvor løgenes blomstring er synlig 
for offentligheden. De kan plantes både 
i offentlige, private og fælles arealer. 

Vi skal fremsende et brev eller en mail 
til Naturforvaltningen inden den 4. juni 
i år, om hvor vi vil lægge løgene, hvilke 
løg der ønskes og hvilken virkning, 
man ønsker med netop denne udlæg-
ning af løgene. 

Herefter trækker Naturforvaltningen 
lod blandt de ansøgere, der opfylder kri-
terierne. Senest den 30. juni får fælles-
rådene så svar på, hvem der får løgpul-
jerne. På repræsentantskabsmødet den 
19. april blev  medlemsgrupperne bedt 
om at komme med forslag til placering 
af løg. 

Det kan være ved Gadekæret, mellem 
Vistoftvej og Sabro legeplads eller på de 
grønne områder rundt om i Sabro. 
Størst chance har vi, hvis de interessere-
de laver en tegning med cirkler eller 
mønstre over, hvordan løgene kunne 
lægges. Så må vi finde det/de bedste for-
slag og sende ind. 

 



Mandag den 15. december var fællesrå-
det til det første møde med Kommunens 
Vejkontor om trafikproblemer i vores 
område. Vi kunne ikke lave bindende 
aftaler, da vi samtidig havde arbejds-
grupper i gang med at analysere vores 
trafikproblemer. 

Men vi kunne blive enige om, at Vi-
borgvejs manglende kapacitet var et 
problem. Derfor ville vi ikke gå i detal-
jer, før Kommunens Vejkontor havde få-
et fat i Vejdirektoratet om Viborgvej. De 
skrev straks til Vejdirektoratet, men fik 
først svar 3 måneder senere om, at Vej-
direktoratet ikke havde nogen planer 
om at ændre noget som helst ved Vi-
borgvej – hverken trafikreguleringer ved 
Sabrovej og Vistoftvej eller bare sving-
baner ved Sabrovej. Man henholder sig 
til, at der ikke er sket alvorlige uheld på 
strækningen, hvorfor bevillingerne kun 
går til andre steder i landet med sorte 
uhelds-pletter. Vi er blevet opfordret til 
at gengive brevet fra Vejdirektoratet her 
i avisen, så folk kan se et eksempel på 
de ubrugelige svar, vi ofte får ved hen-
vendelser til myndigheder. Brevet lyder: 

 

” I brev modtaget 19. december 2003, 
har Århus Kommune i samarbejde med 
lokale repræsentanter fra Sabro ønsket 
Vejdirektoratets stillingtagen til trafiksi-
tuationen i Sabro ved Vistoftvej og 
Sabrovejs udmunding i Viborgvej. 

Vejdirektoratet foretager årligt sort-
pletudpegning på baggrund af de ulyk-
ker der er registreret på statsvejene og 
prioriterer ud fra denne, de midler der er 
til rådighed for trafiksikkerhedsprojek-
ter. 

De kryds på Viborgvej, som Århus 
Kommune har henvendt sig om, er ikke 
udpeget som særligt uheldsbelastet i 
Vejdirektoratets årlige sortpletsudpeg-
ning. 

Vejdirektoratet har derfor ikke midler 
til at foretage ombygning af ovennævnte 
vejtilslutninger med kanalisering eller 
signalregulering. 

Vejdirektoratet har konstateret, at År-
hus kommune har et skilt stående på 
vejarealet i højre vejside ved Sabrovej. 
Skiltet reklamerer for byggegrunde. Vej-
direktoratet skal anmode Århus kommu-
ne om at fjerne skiltet fra vejarealet og 
byggeliniebelagt areal. 

Vejdirektoratet beklager den sene be-
svarelse.” 

 

 Man henholder sig altså til, at det er 
”Lig på bordet”, der afgør udbygning af 
vejnet, og ikke kapacitets-behov. 

Mandag den 5. januar havde vi selv 
indkaldt Vejdirektoratet, Amtet og Kom-
munen til en snak på Lokalcentret Sa-
bro om trafikken i vores område. 

Kun 3 mand fra Kommunens Tekni-
ske Udvalg og 1 mand fra Amtet mødte 
op. Det blev til gengæld et godt møde. 
De kunne godt se vores problemer og 
ville invitere Vejdirektoratet til et møde 
med os om Viborgvej. 

Men de har nok haft lige så svært ved 
at få Vejdirektoratet i tale som andre, 
for vi er ikke blevet inviteret til et så-
dant møde endnu. 

Foreløbig er lokalplanforslag nr. 672 
om at ændre et kommende parcelhus-
område ved halmvarmeværket til tæt-
lavt byggeri droppet. 

Planerne om videre udbygning øst for 
Sabrovej er også sat i bero. 

Denne opbremsning må vi holde fast 
i, så længe der ikke sker forbedringer 
for trafikken på Viborgvej. Teknisk råd-
mand ved Kommunen, Poul B. Skou, 
har da også i forbindelse med trafikpro-
blemerne omkring Viborgvej i Tilst her i 
vinter udtalt, at en forbedring af Viborg-
vej bør strække sig helt ud forbi Sabro. 

 

Lad os se, om dette fælles ønske fra råd-
manden, Teknisk Udvalg, Tilst Fælles-
råd og Sabro-Fårup Fællesråd ikke efter-
hånden gør indtryk på Vejdirektoratet 
og får dem til at se kendsgerningerne i 
øjnene. Selv har vi den 20. april bedt 
Vejdirektoratet lave støjmålinger langs 
Viborgvej i Sabro for at få klarlagt i hvor 
stor en del af døgnet, beboerne langs Vi-
borgvej lever med støj over 55 decibel 
fra de enorme trafikmængder på Viborg-
vej. 

Ege-sten 
til Nørreris Skov: 
 

Fællesrådet har lagt 3.000 kr. ud til en 
flot sten om Niels Ebbesens Eg. Det har 
vi gjort for at sikre, at den ikke blev 
solgt til anden side. 

Trafik og lokalplan 

Deltagere fra sidste års byvandring tager sig et 
velfortjent hvil på og ved de sørgelige rester af den 
faldne Niels Ebbesens eg. 

På Danmarks Befrielsesdag, den 5. 
maj, mødes repræsentanter for skoler-
ne fra Hinnerup Kommune med re-
præsentanter fra vores egen Sabro 
Korsvejskole for at aftale en dato og et 
arrangement for placeringen af stenen 
og for at skaffe de 3.000 kr. til Ege-
stenen, som de har lovet at prøve på, 
så vi kan få vores penge tilbage igen. 

Samtidig med placeringen af Ege-
stenen i Nørreris Skov ved det sidste 
sti-stykke op til Voldstedet, vil der tæt 
ved også blive plantet en direkte efter-
kommer af den gamle Niels Ebbesens 
Eg - et ungt egetræ, der er godt på vej i 
en privat have i Sabro. 
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1. Vagn Bødker blev valgt til ordsty-
rer. 

2. Han optalte og godkendte repræ-
sentanterne fra fællesrådets 39 med-
lemsgrupper. 

3. Formandens beretning er afspejlet 
i artiklerne i denne avis og blev god-
kendt. 

4. Kassererens fremlagde det revide-
rede regnskab, som viste et svagt un-
derskud p.g.a. af både gamle, nye og 
udestående udgifter samt mindre til-
skud fra kommunen. Men regnskabet 
blev hurtigt godkendt. 

Lokalhistorisk arrangement  
i det tidligere 
Mundelstrup Mejeri 

 

Søndag den 23. maj kl. 13,30 inviterer Sabro-Fårup Beboerforening i sam-
arbejde med Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling og ejerforeningen Det 
grønne Mejeri på et lokalhistorisk besøg på det tidligere Mundelstrup Mejeri. 

Lederen af den lokalhistoriske samling, Vagn Bødker, vil i ord, billeder og 
en sort/hvid film fortælle om det tidligere ret så kendte mejeri. 

Beboerforeningen giver øl og vand. 
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Da der er stor interesse og be-

grænset pladsforhold i fælleslokalet på Det Grønne Mejeri, vil vi muligvis la-
ve flere arrangementer, f.eks. specielt for Det Grønne Mejeri’s beboere, efter-
følgende, hvorfor beboerne bedes deltage i dette ”særarrangement”, så der 
bliver plads til alle ved begge arrangementer. 

Men husk tilmelding til Johs. Riis (86244025) senest den 19. maj. 

Fra arkivet i Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: Luftfoto af Mundelstrup Mejeri ca. 1965.  

5. Ellen Nørbjerg fremlagde det ind-
komne forslag fra børneinstitutionerne i 
Sabro om at lave en fælles aktivitetska-
lender for området i fællesrådets regi. 

Efter en klarlæggene debat godkend-
tes forslaget og fællesrådets web-master 
Poul Øxenholt lovede, at kalenderen 
ville fungere allerede to dage senere, fra 
onsdag den 21. april. 

6. Sabro-Fårup Venstrevælgerfore-
nings forslag om tilbud til unge teen-
agere var også på dagsordenen, selv om 
fællesrådets forretningsudvalg havde 
anbefalet de medlemsgrupper, der har 

med unge mennesker at gøre, at disku-
tere det indbyrdes og komme på banen, 
hvis behovet fandtes. 

Netop behovet og konsekvenserne af 
evt. støjende aktiviteter kom til debat. 
Der var størst interesse for, i lighed med 
vores kamp mod fly- og trafik-støj, ikke 
at byde velkommen til yderligere støjen-
de aktiviteter i vores område. 

7. Kassereren fik godkendt det nuvæ-
rende kontingent på 150 kr. 

8. Formand Johannes Riis og sekretær 
Erik Steen Christensen lod sig genvælge 
uden modkandidater. Næstformand 
Vagn Bødker ønskede at udtræde af for-
retningsudvalget. Kirsten Andersen fra 
Fårup blev i stedet valgt ind uden mod-
kandidater. 

9. Fællesrådets revisorer blev gen-
valgt. 

10. Også revisorsuppleanten blev gen-
valgt. 

11. Næste ordinære repræsentant-
skabsmøde blev fastsat til den 25. okto-
ber. 

12. Under eventuelt blev deltagelsen i 
spillet om Naturforvaltningens blom-
sterløgspuljer drøftet og aftalt. 

Mødet sluttede med tak til Vagn Bød-
ker for mødeledelsen og for flere års ar-
bejde i fællesrådet. Uden ham var Sa-
bros seniorboliger muligvis ikke blev re-
aliseret. Vi kan også takke ham for flere 
buslæskure, trafikløsninger og gennem-
førslen af pumpestationen ved gadekæ-
ret. 

Aftenen sluttede med en times hygge 
og snak omkring kaffebordene. 

Fællesrådets 
repræsentantskabsmøde 
den 19. april 
Godt en snes repræsentanter fra fællesrådets medlemsgrupper var 
mødt op på Sabro Lokalcenter til repræsentantskabsmødet.  

Åbningstiderne 
I Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 
 

Hver onsdag kl. 13-15. 
Første mandag i måneden kl. 19-20. 
I skolens ferieperioder ingen åbningstid. 

Fællesrådet for Sabro-Fårup 
kan også kontaktes via e-mail på adressen: 

faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 



Forslag til golf-, natur- 
og bypark 
vest for Stillingvej 
 

Vi har I flere år haft ønske om en Natur-
og Bypark vest for Stillingvej. 

Da den nuværende landbrugsforpagt-
ning af den kommunale jord nu ophø-
rer, har vi søgt om yderligere 10.000 kr. 
i kommunal støtte til fællesrådet for at 
have midler til at få udarbejdet et pro-
fessionelt skitseprojekt over en sådan 
park. Vi fik ikke disse midler. Tværti-
mod er støtten til fællesrådene blevet 
beskåret.  

Vi fik så den ide, at vi ville kaste en 
golfbane ind i projektet, i håb om at det 
ville interessere flere, ikke mindst vores 
to nærliggende kroer, Sabro kro og Nil-
les Kro. Kaj har lavet en drejebog for en 
slags studiekreds til realisering af pro-
jektet. 

Kroerne og øvrige interesserede har 
fået forevist denne. Interessen er også 
til stede. Men midlerne skal findes et 
sted, og derfor tygger man lidt på pro-
jektet i øjeblikket.  

Sabro Legestues 
30 års jubilæum 
 

Tirsdag den 30. marts afholdt Sabro Le-
gestue 30 års jubilæum. Fællesrådet var 
sammen med tidligere og fremtidige 
børn og forældre inviteret til jubilæet. 

 Der manglede ikke noget. Man kunne 
smage på et dusin lagkager. 

Byrådsmedlem Kate Runge besøgte le-
gestuen i et par timer og holdt en kærlig 
tale, hvori hun roste legestue-initiativet 
og beklagede, at hun desværre rejste fra 
Sabro et par år før legestuen var en rea-
litet. 

Også ”Hendes Majestæt Dronningen” 
ankom i skinnende lang kjole og hat, 
ønskede tillykke og underholdt i et 
kvarter afsluttende med at indvie den 
nye ”Jungle”. 

En livsbekræftende oplevelse. 

Sankt Hans Fest  
 

Onsdag den 23. juni inviterer Sabro-
Fårup Beboerforening til Sankt Hans 
fest i parken for enden af Rødkærvej i 
Mundelstrup. Vi starter med snobrøds-
bagning for især børn ved 19-tiden. Kl. 
21 synger vi midsommersang, hører 
båltale af Rådmand Torben Brandi Niel-
sen og tænder det store bål. Alle er vel-
komne. Dej til snobrød er gratis. Soda-
vand, øl, og måske pølser og kaffe, kan 
købes i vores bod i parken. 

 

Vellykket 
Bryggeribesøg 
 

Sabro-Fårup Beboerforening har fået 
en god start på årets arrangementer. 
Mindre end to døgn efter at TV2 Østjyl-
land havde brugt næsten halvdelen af 
sin udsendelse i den bedste sendetid på 
vores nye lokale bryghus i Fårup, fik be-
boerforeningen et meget vellykket besøg 
samme sted. 

Brygger Niels Thomsen havde bedt 
om tilmelding til turen for at begrænse 
antallet af deltagere til 30, da der ikke 
var plads til flere ved en traditionel 
rundvisning. Oplysningen om tilmeldin-
gen blev opslået i udhængsskabene i 
Mundelstrup og i Sabro, efter at turen 
var annonceret åben for alle i beboerfor-
eningens første blad i år. Derfor hav-
de langt fra alle set opslagene om til-
meldingen. 28 tilmeldte sig besøget, 
men der mødte ca. 150% flere, 70-75 
mennesker. Bryggeren og hans kone, 
Disa Fink, forbarmede sig dog og valgte 
ikke at tage en tilmeldingsliste til et se-
nere besøg i brug for de ikke tilmeldte. 

Alle fik en velkomst-øl og bryggeren 
entrede en trappestige og fortalte om 
baggrunden, starten, selve ølproduktio-
nen og besvarede spørgsmål fra delta-
gerne. 

Disa havde et skarpt øje for, at al-
le blev budt på store smagsprøver, og 
således fik alle efterhånden smagt 4-5 
forskellige øltyper gennem arrangemen-
tet, der livligt strakte sig over 2½ time. 

Nogen 
sover rævesøvn 
 

Siden Århus Byråd sidste efterår ned-
stemte forsøget på at placere en storluft-
havn ved Thomasminde, har der været 
dejligt roligt i den sag. 

Derfor sover netværket mod en ny 
storlufthavn foreløbig, men kun som en 
ræv med det ene øje lukket. På få timer 
kan det være lysvågen og klar til at fan-
ge flyvende og larmende høns - eller for-
søg på at sende lavtgående og støjende 
flyvemaskiner ind over området. 

Byggelinjer 
Århus Kommunes Vejkontor har den 
21. april meddelt Sabro-Fårup Beboer-
forening, at man nu sender en indstil-
ling til Århus Byråd om ophævelse af de 
gamle byggelinjer langs Gammel Vi-
borgvej i Mundelstrup. Hvis der er plads 
til det, kommer indstillingen på byrå-
dets dagsorden i maj måned eller senest 
inden sommerferien. Indstillingen for-
ventes vedtaget. Når det er sket, vil der 
efter nogen tid komme brev ud til samt-
lige lodsejere om ophævelsen. Heraf vil 
det fremgå, at de, der har fået lov til at 
bygge i, eller indenfor, byggelinjen på 
dispensation med nedrivelses-klausul, 
også får ophævet denne nedrivelses-
klausul." 

Signerede artikler og oplysninger 
fra fællesrådets medlemsgrupper, 
samt signerede indlæg fra læser-
kredsen bringes i Informationsavi-
sen i den udstrækning pladsen tilla-
der og med forbehold for redaktionel 
bearbejdelse af stoffet. 

 

 



I mange år har det været et stort ønske 
at få forbedret Sabro-Korsvejskolens le-
gepladser. I oktober måned 2002 satte 
Skolebestyrelsen sig som mål at etable-
re et projekt med henblik på at få reno-
veret og fornyet vores udenomsarealer 
på Sabro-Korsvejskolen.  

Projektet kompliceres af de manglen-
de økonomiske midler og hverken sko-
len eller kommunen har en "penge-
kasse", hvorpå der står: Til udenoms-
arealerne på Sabro-Korsvejskolen. Der 
er med andre ord ingen offentlige midler 
til at etablere/forny vores børns lege-
pladser på skolen.  

Bestyrelsen har formuleret følgende 
formålsbeskrivelse for projektet: 

At grupperne når frem til ideer og en 
plan eller delplan for: 

 1) Hvordan skolens lege- og gårds-
pladser kan renoveres og fornyes 

 2) Hvordan vedligeholdelsen kan fin-
de sted 

3) Hvordan de økonomiske midler 
kan skaffes 

 4) Får sat planen eller delplanerne i 
udførelse. 

 I maj og juni 2003 fik bestyrelsen til-
sagn fra i alt 9 forældre og 2 af skolens 
medarbejdere til at deltage i projektet. 
Deltagerne blev inddelt i to grupper i en 
Økonomigruppe og i en Arkitektgruppe. 
En "styregruppe" fungerer som spar-
ringspartner og "tovholder" for grupper-
ne i projektet og er endvidere bindeled 
mellem dem og skolebestyrelsen. Delta-
gerne er viceinspektør Søren Redeker/86 
24 39 12 og fra bestyrelsen Kristian 
Johnsen/87 62 90 37 og Preben Hilli-
ger/86 94 84 96.  

Projekt www.
pladstleg.dk 

Fra legeplads… 
            ...til byggeplads… 
Det klarer håndværkerne 
fint… 
 
           Fra byggeplads… 
                       ...til lege-
plads… 
 

Det må vi  



Økonomigruppen har til opgave at ar-
rangere nogle aktiviteter (eller blot være 
med i eksisterende aktiviteter), der kan 
skaffe penge til vores projekt. Ikke blot 
til anskaffelser men også til den efterføl-
gende løbende vedligeholdelse af lege-
pladserne. Økonomigruppen har plan-
lagt at oparbejde et økonomisk funda-
ment ud fra følgende elementer og akti-
viteter:  

Overstået salg af indtægter fra salg af 
annoncepladser i brochuren vedrørende 
Sponsorcykelløbet den 12. juni 2004 i 
februar/marts 2004.  

Afholdt sponsoreret revy fra CenterRe-
vyen den 18. marts 2004, hvor over-
skud fra billet og øl/sodavandssalg til-
gik projektet. 

Salg af lodder for Børnehjælpsdagen i 
2004. 

Skolefesterne i 2004, herunder salg af 
skrabelodder og overskud fra aktivite-
ter, drikkevarer mv. 

Sponsorcykelløb den 12. juni i Sabro 
fra kl. 0930 til 1230 med Sabro-Korsvej-
skolen, som start/målområde, hvor vi er 
så heldige at borgmester Louise Gade 
skyder løbet i gang.  Løbet gennemføres 
med udlodninger og præmieoverrækkel-
ser af gavesponsorater.  

Derudover påtænker gruppen at 
iværksætte en plan for yderligere 
sponsorindtægter via salg af aktier 
og ”messingskilte”, hvor en sponsor 
har mulighed for sponsorering af de-
le til eller hele legeredskaber. 

Når et økonomisk fundament har 
vist sig ”bæredygtig” vil gruppen 
indarbejde det i ansøgninger til rele-
vante fonde- og puljemidler. Grup-
pens ”tovholder” Ellen Nørbjerg kan 
kontaktes på telefon 87 48 68 40. 

Arkitektgruppen har til opgave at fin-
de egnede og spændende legeaktivite-
ter/ redskaber til de forskellige skolegår-
de - hvor indskolingsområdet har første 
prioritet. Gruppen opererer med planer, 
skitser, overslagsberegninger mv., hvor 
følgende aktivitetsformer er involveret: 

• Tarzanbane 
• Sandkasser 
• Mooncar bane 
• Gynger og balancebomme 
• Klatrevæg/-stativ 
• Multibane. 
 

Derudover arbejder gruppen med at 
samle deltagere til en arbejdsgruppe, 
der ad hoc vil hjælpe med praktiske op-

gaver, der ikke vedrører legeredskaber-
nes sikkerhed, på områder såsom at 
fælde og transportere sponsoreret træ til 
legeområdernes grundareal, udgrave og 
planere grundarealer, plante buskads 
og træer. Vi er derfor interesseret i at 
høre fra dig/jer, hvis du/I har: 

Motorsav og/eller vogn eller lastbil og 
har mulighed for at være med i før-
nævnte praktisk/arbejdsgruppe.  

Deltagerne behøver ikke udelukkende 
at være forældre til skolens børn, men 
kunne ligeså godt være bedsteforældre, 
venner eller andre fra skolens område, 
der har interesse i at hjælpe med projek-
tet og børnenes trivsel på skolen.  

Arkitektgruppen har meldt ud, at der 
er behov for sponsorering af naturmate-
rialer fx træstammer i forskellige tykkel-
ser. Vi er derfor interesseret i at høre fra 
dig/jer, hvis du/I har og vil sponsorere: 

Træstammer med en diameter på 30-
>30 cm. Træstammer med en diameter 
på 60-70 cm. Træstamme med en dia-
meter på 130 cm og 4-5 m høj. 

Derudover vil sponsorering af grus, al-
mindelig samt godkendt til faldunder-
lag, være kærkommen. Gruppens ”tov-
holder” Jørn Kaa Olesen kan kontaktes 
på telefon 21 74 10 36. 

Deltagerne i projektet arbejder med en 
ildhu og et engagement, der er utroligt 
givende og glæder skolens medarbejde-
re, ledelse og bestyrelsen og som vi er 
sikker på vil komme børnene til gode i 
øget trivsel og glæde ved skolen. Det er 
håbet, at 2004 vil være året, hvor pro-
jektet udmønter sig i realiteter, økono-
misk som praktisk, for dermed at være 
et element i skolens kommende 40 års 
jubilæum i starten af november måned 
2004. 

Slutteligt vil vi opfordre alle i sko-
lens område samt andre interessere-
de til at følge projektet på hjemmesi-
den www.pladstleg.dk, hvor der fin-
des yderligere information, som ek-
sempelvis navne og kontaktmulighe-
der på projektets øvrige deltagere og 
informationer omkring Økonomi- og 
Arkitektgruppens arbejde. 

Hjemmesidens e-mailadresse er  
info@pladsTleg.dk. 

Med venlig hilsen og på vegne af 
projektet                 Preben Hilliger 

Genbrugsstationen 
 

Omkring årsskiftet så det ud til, at etab-
leringen af den længe ventede gen-
brugsstation endnu engang skulle ud-
sættes. Selv om pengene til den er bevil-
get for flere år siden, var den pludselig 
med i sparerunderne. 

Da pressen så kørte nogle artikler med 
billeder af henkastet affald i naturen i 
Århus vest-området, sågar erhvervsaf-
fald, vendte byrådet på en tallerken og 
fremskyndte straks planerne. 

Genbrugsstationen skulle blive reali-
seret i løbet af i år ved Sintrupvejs for-
længelse mod vest til Anelystvej mellem 
True og Brabrand. 

Den nye 
elektroniske 
aktivitetskalender 
er aktiv 
 

På seneste afholdte repræsentantskabs-
møde i fællesrådet blev det vedtaget at 
tage imod et tilbud om etablering og 
drift af en aktivitetskalender. 

Tilbud og initiativ kom fra daginstitu-
tionerne i Sabro, hvor et mødeforum for 
institutionesbestyrelserne har til formål 
at udbygge samarbejdet mellem områ-
dets institutioner. Med henblik på en 
koordinering af arrangementer og mø-
der således, at disse ikke kolliderer med 
tiltag i andre foreninger/institutioner, 
finder man det oplagt, at kalenderen 
etableres på fællesrådets hjemmeside, 
ved hvis igangsættelse fællesrådet i øv-
rigt havde taget højde for en sådan akti-
vitet. 

Allerede 2-3 dage efter afholdelse af 
ovennævnte repræsentantskabsmøde 
var aktivitetskalenderen en realitet. 

Man kan nu på fællesrådets  hjemme-
side med et klik komme til aktivitetska-
lenderen, og hvis du skal fastsætte da-
toen for  et arrangement, gør du klogt i 
at kaste et blik på siden, som bærer 
overskriften: ”Kalenderoplysninger Sa-
bro-Fårup Fællesråd”. 

Oplysningerne kan printes ud, så der 
er mulighed for at hjælpe andre, som ik-
ke råder over pc med adgang til interne-
tet. 

Fremover kan lokale foreninger og in-
stitutioner pr. post, telefon eller e-mail 
meddele deres arrangementer til Poul 
Øxenholt, som så indsætter budskabet 
på aktivitetskalenderen. 

 


