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Udbygning af Sabrovej og 
renovering af 
Gammel Viborgvej 
 

Århus Kommune vil i år påbegynde 
udbygning af Sabrovej fra Viborgvej 
til Ranunkelvej, men kun for 
200.000 kr. Hvilket vel svarer til 
rundkørslen midt på Sabrovej. 

Næste år vil man ofre 4 millioner 
kroner på Sabrovej. 

Fællesrådet er blevet spurgt om kom-
mentarer til udbygningen og har på op-
fordringen bedt kommunen om at gøre 
Sabrovej helt færdig med tilslutning øst 
om det gamle Sabro til Ristrupvej og Sa-
bro Kirkevej. Århus kommunes vejchef 
har endnu ikke besvaret dette ønske. 

Århus kommune vil også påbegynde 
renovering af Gammel Viborgvej for 
800.000 kr. 

Toplaget er flere steder slidt i stykker. 
Et nyt toplag vil forhåbentlig pynte, me-
re end det vil indbyde til gennemkørsel 
og fart. 

 

Forsinkes for 17. gang 
 

Til forrige avis havde vi fra Århus Byråd 
fået melding om, at den nye genbrugs-
station mellem True og Brabrand kunne 
stå færdig medio førstkommende forår. 

Men lokalplanen blev taget op til revi-
sion igen efter protester fra erhvervsna-
boerne på Sintrupvej. 

Dette medførte en ændring og en for-
dyrelse af planen på 6 millioner kroner. 
Det nye forslag blev vedtaget i Århus 
Byråd den 23. februar, men er først of-
fentligt vedtaget den 20. april.  

Dette medfører alt sammen, at man 
fra byrådet nu mere pessimistisk ikke 
forventer genbrugsstationen klar før til 
efteråret 2006. 

Pengene til den oprindelige genbrugs-
plads blev bevilget for flere år siden. 
Den seneste forsinkelse på 1½ år kan 
skyldes, at nok er forslaget vedtaget, 
men den kræver også ekstra bevillinger 
på 6 millioner kroner for at kunne udfø-
res. 

Indkaldelse til møde 
om manglende busser 
 

I samarbejde med institutioner og berørte brugere indkalder 
Fællesrådet for Sabro-Fårup alle berørte familier til møde på lokalcentret 
i Sabro mandag den 20 juni kl. 19.30 om de manglende busser 
til og fra centerbyen Sabros oplandsbyer. 
 

Forrmålet med mødet er at få problemet yderligere belyst over for hinanden og 
samle fælles fodslaw til et politisk stormøde i Sabro med de ansvarlige politi-
kere i 3. kvartal i år forud for byrådsvalget i november i år. 

For at spare blot 175 tusinde årlige kroner, svarende til kun et par familiers 
skattebidrag, fjernede Århus kommune sidste efterår i et hug al offentlig bus-
kørsel til og fra centerbyerne Sabro og Tilst for omegnsbyerne Borum, Lyngby, 
Yderup, Geding, Fårup og Kvottrup. 

Det er et kraftigt brud på den kommunale pligt om at yde samme gode ser-
vice til borgere overalt i kommunen. Ikke mindst set i lyset af, at centerbyen 
Sabro har det største skoledistrikt i Århus kommune, og at området står for 
den største udvidelse/ekspansion af nyboliger og nytilflyttere i Århus kommu-
ne. 

Da vi ikke har kunnet få løfter, indrømmelser eller dialog med politikerne 
bag beslutningen på denne kraftige serviceforringelse, har vi set os nødsaget 
til at kontakte Statsamtet om denne tilsidesættelse af rimelig kommunal ser-
vice. 

Kommunen har brugt et svagt statistisk materiale i form af en passagertæl-
ling fra 4 dage i marts 2003 til at retfærdiggøre fjernelsen af lokalbusserne. 
Materialet er i forvejen negativt forstærket af, at de skiftende chauffører ofte 
kun holdt ved indrettede stoppesteder, som de var vant til i byområder, og så-
ledes uforstående ofte kørte forbi ventende passagerer på kommunevejene, 
modsat normal busservice i landområder. 

Ikke blot de mange indbyggere i og omkring landsbyerne lider under fjernel-
sen af busserne. De mange institutioner i Sabro oplever tilbagegang, udhul-
ning af deres kapacitet og en total afskæring af deres tidligere muligheder for 
at tage på tur, udflugt og besøg rundt i Sabros oplandsbyer.  

Ligeså oplever idrætsforeninger, bibliotek, ungdomsskole, ungdomsklub, 
spejdere m.m. en tilbagegang af brugere grundet manglende transportmulig-
heder til og fra omegnsbyerne. 

Vi håber, at mange vil møde op, så vi står stærkt til efterårets valgkamp. 



Mere end halvdelen af Sabro 
”støvsuget” for skidt 

 

Lørdag den 9. april iværksatte Grund-
ejerforeningen Damgaardens Jorder en 
fælles oprydning i deres område. Ca. 20 
unge som ældre deltog og fandt sære 
ting i hegn og krat. 
På et par timer var en trailer fuld af af-
fald. 

Søndag den 10. april gik 12 beboere 
fra Grundejerforeningen Vistoftgårdens 
Jorder i gang med at samle affald helt 
ud til vejene  omkring det store område.  

Parkeringspladserne ved Brugsen og 
genbrugsområdet blev endda også fejet. 
Stier, veje og grøfter langs Sabrovej og 
Hvidtjørnvej og området ved dammen 
blev renset 

 Fællesrådet værdsætter de to grund-
ejerforeningers initiativ og oprydning. 

Rene natur- og byområder animerer 
os alle til at tage et ansvar for at holde 
rent. 

Svar til 
Regionplan 2005 
 

Traditionen tro har fællesrådet med Kaj 
Jensen i spidsen reageret på Regionplan 
2005. 

Forretningsudvalget har med små-
justeringer godkendt Kajs oplæg til be-
mærkninger til ”Forslag til Regionplan 
2005”. 

Hovedpunkterne i bemærkningerne 
er: 

Tirstrup Lufthavn fastholdes som regi-
onal lufthavn, med gode transportfor-
bindelser til denne, og gode forbindelser 
herfra til København og udlandet. 

Viborgvejs forlægning fremskyndes 
for strækningen fra Mundelstrup til 
Bjørnkær, hvor linjeføringen ligger fast. 
Sker det ikke snart, må der laves 
(eventuelt midlertidige) foranstaltninger 
til at hjælpe trafikken ud på den nuvæ-
rende Viborgvej i Sabro fra de tilstøden-
de veje. 

Sabros byudvikling bør følges op af et 
krav om samtidighed mellem boligud-
viklingen og tidssvarende og fremtidstil-
passede relationer til trafikale forhold, 
offentlig transport, samt skole- og bør-
neinstitutioners rammemæssige til-
strækkelighed. 

Eshøjplateauet fastholdes som beva-
ringsværdigt kulturområde uden vind-
møller, antenner eller skovrejsning. 

Antennemaster begrænses til et abso-
lut minimum og søges placeret skjult i 
skove eller erstattet med telesatellitter.  

Brev fra Transport- 
og Energiministeriet 
 

Den 11. april modtog fællesrådet brev 
fra Transport- og Energiministeriet med 
flg. ordlyd: ”Vedr. Rute 26 ved Århus”: 

”Tak for henvendelsen af 19. marts 
2005 vedrørende igangværende analy-
searbejde om mulige udbygningsprojek-
ter på Rute 26, som transport- og ener-
giminister, Flemming Hansen har bedt 
mig besvare. 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at 
Transport- og Energiministeriet fortsat 
afventer en afrapportering fra den i mi-
nisteriets brev af 1. november omtalte 
arbejdsgruppe. 

Det er imidlertid forventningen, at re-
sultaterne af det igangsatte arbejde fore-
ligger inden sommerferien”. 

Brevet er underskrevet af Flemming 
Schiller, kontorchef. 

 

 

Nyt sponsorcykelløb 
den 11. juni 2005 kl. 9.30-12.30 
 

Både børn og voksne er velkomne til at 
cykle. Fra slutningen af maj er tilmel-
ding mulig på vores hjemmeside, hvor 
der også vil være informationer vedr. 
årets cykelløb. 

På forhånd tak for opbakning og støt-
te til projektet. 
 

Hvad gik sidste års cykelindtægt  
kr. 80.000 til: 
Udgravning til sandkasse med indbyg-
get ”søstjerne”. 

En redegynge med hygge til at sidde 
flere sammen. 

Renovering af to gyngeområder. 
Afgrænsning af legeområderne med 

en bøgehæk. 
Projektet er til 85.000. Trods startvan-

skeligheder begyndte udgravningen 7. 
februar. Flere vanskeligheder stødte til, 
men nu går det stille og roligt fremad. 
”Søstjernen” er ved at tage form. 

Projektet kan følges på vores hjemme-
side www.pladstleg.dk/Hvad anvendes 
pengene til? 
 

Fremtidens ønske: 
En multibane til kr. 150.000, så vi hå-
ber, at  mange vil cykle igen i år. 

         Med venlig hilsen 
         PladsTleg/Cykelarrangørerne 

Busmangel 
forelagt byrødder og presse 
 

Fællesrådet har gennem vinteren og for-
året været til møder med institutionerne 
og de politiske formænd i Sabro om 
manglen på lokalbusser i vores område. 

Denne busmangel har betydet ned-
gang i brugere af institutionerne og der-
med manglende udnyttelse af disses ka-
paciteter.  

Møderne førte i første omgang til en 
henvendelse til samtlige byrådspolitike-
re. Kun et par af disse svarede med po-
sitive intentioner om genoprettelse af de 
bortsparede buslinjer 75 og 77.  

Derpå blev der rettet henvendelse til 
pressen om problemet.  

TV2 Østjylland reagerede ret hurtigt 
med et interview af den ansvarlige råd-
mand for busdriften, Peter Thyssen. 
Denne afviste ret arrogant behovet og 
havde tilsyneladende ingen forståelse 
for at yde kommunens borgere samme 
service udenfor Ringvejen i Århus, som 
indenfor. 

Desværre havde TV2 ikke fået en lo-
kal repræsentant med fra Sabros insti-
tutioner til at besvare de ret arrogante 
påstande fra rådmanden. 

Formændene for de politiske partier i 
vores område arbejder nu sammen om 
at arrangere et politisk møde i Sabro 
senere på året, forud for næste byråds-
valg. Her vil bl.a. de manglende busser 
blive et tema i debatten med de ind-
budte byrådspolitikere. 

Åbningstiderne 
I Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 
 

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



22 medlemsrepræsentanter var mødt op 
og valgte Niels Ravnborg til ordstyrer. 
Han optalte og godkendte repræsentan-
terne. 

Formandens beretning kan læses som 
artikler i dette blad. 

Willy Jensen fra Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder opfordrede til, at 
alle grundejerforeninger og sammen-
slutninger i Sabro koordinerede en af-
faldsindsamlingsdag med en stor con-
tainer midt i Sabro, så dennes kapacitet 
kunne udnyttes fuldt ud i fællesskab. 
Kaj Jensen fulgte denne opfordring op 
med at foreslå vigtigheden af, at Sabro-
Korsvejskolen og andre institutioner 
blev inddraget i en sådan fælles affalds-
indsamling for at lære den yngre gene-
ration gode vaner, ansvar og nyttighe-
den ved dette.  

Sabro Idrætsforenings formand, Tor-
ben Arboe, ønskede at en dobbeltrettet 
cykelsti på nordsiden af Viborgvej mel-
lem Sabro Korsvej og Mundelstrup kom 
med som et krav til statens forventede 
udbygning af Rute 26, Viborgvej. 

Beretningen blev efterfølgende god-
kendt. 

Fællesrådets kasserer fremlagde herpå 
et regnskab, der for første gang viste et 
større negativt resultat grundet en stor 
engangsudgift til færdiginstallationen af 
pumpeværket ved gadekæret i Sabro. 
Uden denne udgift ville resultatet have 
været et overskud på 5.350 kr. 

Da denne udgift var blevet forklaret 
og resultatet af denne påskønnet, god-
kendtes regnskabet. 

Der var desværre for sent indkommet 
et par forslag fra Vesterbos afdeling 24. 

Ordstyreren anbefalede at behandle 
disse under ”Eventuelt”. 

Kontingentet blev fastsat til det hidti-
dige beløb 150 kr. pr. medlemsgruppe. 

Fællesrådets kasserer Jan Jensen, blev 
genvalgt med klapsalve. 

Kaj Jensen modtog ikke genvalg, men 
foreslog i overensstemmelse med hans 
ideer en repræsentant fra den nyere del 
af Sabro, nemlig Gert Düring fra Vester-
bos afdeling 24 på Ranunkelvej. 

Gert Düring blev valgt uden modkan-
didater. 

Ilse Sørensen og Jørgen Munk Peder-
sen genvalgtes som suppleanter. 

Jane Søgård og John Futtrup genvalg-
tes som revisorer, og Orla Søndergaard 
genvalgtes som revisorsuppleant. 

Næste ordinære repræsentantskabs-
møde blev fastsat til mandag den 10. 
oktober i år. Samtidig blev forretnings-
udvalget opfordret til at koordinere for-
årets repræsentantskabsmøde med 
Dagli´Brugsen i Sabro, så dennes gene-
ralforsamling ikke afholdes samme dag, 
som det var tilfældet ved dette repræ-
sentantskabsmøde. 

Under punktet ”Eventuelt” blev de for 
sent indkomne forslag fra Vesterbos af-
deling 24 læst op og debatteret. 

Det første forslag gik ud på at få løst 
adgangen til Viborgvej her og nu, hvis 
en forlægning af Viborgvej lod vente på 
sig i flere år. Det andet gik ud på at få et 
egentligt parkområde indarbejdet i Sa-
bros udvikling. 

Lis Sørensen rejste spørgsmålet om 
nytten af, at boligforeningerne under 
Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jor-
der faktisk er dobbelt repræsenteret i 
fællesrådet i kraft af deres eget medlem-
skab og deres overordnede medlemskab 
gennem Grundejerforeningen Vistoftgår-
dens Jorder. 

Willy Jensen fra Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder klagede over lyd-
forholdene i lokalcentrets store sal, der 
mere end normalt kræver, at alle taler 
højt og tydeligt. 

Ordstyrer Niels Ravnborg sluttede 
med at takke for god ro og orden og en 
rigtig god debat. 

Formanden takkede Niels Ravnborg 
for god ledelse af mødet. 

Kaj Jensen fik stor tak af både Lis Sø-
rensen, Willy Jensen og formanden for 
hans entusiasme i fællesrådssager, lige-
som han bød Gert Düring velkommen i 
fællesrådets forretningsudvalg med på-
skønnelse af hans hidtidige ideer til ud-
valget. 

Aftenen sluttede med knap en times 
efterfølgende samvær omkring kaffebor-
dene.  

Repræsentantskabsmøde i fællesrådet 
 

Mandag den 25. april afholdt fællesrådet repræsentantskabsmøde på lokalcentret i Sabro 

Informationsavisen udgives af Fællesrådet for 
Sabro-Fårup. Artikler uden mærke er skrevet 
af redaktionen. Redaktør og ansvarlig i hen-

hold til presseloven er Johannes Riis. 
Opsætning: Ivan Cramer. 
Oplag: 1500 eksemplarer. 

Tryk: LB-offset, Voel. 

 

Når koen 
sin middag i kløveren gumler . . . 
 

Det er måske et lignende billede, Holger 
Drachmann har set for sig, da han 
skrev Midsommervisen til eventyrkome-
dien ”Der var engang”. 
 

Billedet af køerne er også fra ”der var en-
gang”, nemlig fra ”Valborgsminde” i 
Mundelstrup. Køerne kan ikke nøjes med 
kløverens saft, men må supplere væske-
behovet. 
 

Billedet er taget i 1978 af Ivan Cramer 



 

 

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

faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

 

Natteravne 
 

Fællesrådet for Sabro-Fårup er med få 
måneders mellemrum blevet kontaktet 
af Natteravnenes Landssekretariat med 
henblik på et samarbejde om at etablere 
Natteravne i Sabro. 

Det har der i fællesrådets forretnings-
udvalg ikke været stemning for at delta-
ge i.  

Dels har vi et velfungerende SSP-
netværk og samarbejde i området. Og 
dels er det forretningsudvalgets erfa-
ring, at problemer ikke skal takles pas-
sivt som med Natteravnene, men mere 
direkte, aktivt og konsekvent. 

Om andre fællesråd har samme hold-
ning, tør vi ikke sige, men forleden læ-
stes på ”nettet”, at Natteravnene ikke 
havde fået fodfæste i Århus. 

”Sabro 
i nutid og fremtid” 
 

Kort før sin udtræden af fællesrådets 
forretningsudvalg har Kaj Jensen lavet 
en manual under overskriften ”Sabro i 
nutid og fremtid” for sammenhold, en-
gagement og initiativer for fællesrådet, 
dets medlemmer og beboerne i vores 
område. 

Opskriften går på oplæg og ideskitser 
fra fællesrådet til alle medlemskredsens 
bestyrelser arbejdende frem mod studie-
kredse, stormøder, politikermøder og 
byrådskontakt, ved at de enkelte besty-
relser udvikler netop deres oplæg efter 
netop deres behov og visioner for frem-
tiden, men med fokus på samfundshel-
heden. 

Det kan ske ved at opfordre den enkel-
te bestyrelse til at sætte fokus på netop 
lokalsamfundets sociale miljø, kulturel-
le miljø, fysiske miljø og relationer til 
det omgivende samfund. 

Den enkelte bestyrelse opfordres til at 
arbejde ud fra følgende formål: 

Skabe en samfunds- og byudvikling, 
der bevarer landsbymiljøets sociale, kul-
turelle og trivselsmæssige værdier og 
engagement hos lokalsamfundets bor-
gere. 

Dette kræver:  
En gennemtænkt samfundsplanlæg-

ning. 
En udviklingstakt som nuværende og 

kommende borgere kan følge med til 
miljø- og trivselsmæssigt. 

En samtidighed i udviklingen af tids-

Udskiftning i fællesrådet 
 

Efter næsten 11 år i fællesrådets forret-
ningsudvalg, siden stiftelsen den 6. juni 
1994, har Kaj Jensen valgt at træde ud 
af forretningsudvalget. Han har dog lo-
vet at stå klar til at påtage sig ad hoc 
opgaver m.m., hvis fællesrådet skulle 
ønske det. 

Kaj har i fællesrådets forretningsud-
valg bl.a. været med til at redde Sabro 
bibliotek fra lukning, skaffe Sabro dob-
belt så mange børneinstitutioner, holde 
en ny storlufthavn fra området og man-
ge andre ting. 

Vi kommer til at savne Kaj i fællesrå-
det. Vi er meget taknemmelige for hans 
medvirken helt fra starten, og ønsker 
ham nu held og lykke fremover med alle 
de gøremål, han ellers er involveret i. 

Skoleprognose 
 

Formanden for Sabro-Korsvejskolens 
bestyrelse, John Futtrup, har venligst vi-
deregivet en kopi af skoleprognoserne 
for Sabro-Korsvejskolen til fællesrådet 
forretningsudvalg, så vi her kan have 
fingeren på pulsen i den udvikling, der 
foregår i Sabro. 

Det er interessant at være bekendt 
med den samlede oversigt over antallet 
af kommende og nuværende elever på 
Sabro-Korsvejskolen.  Den del stoler vi 
på. 

Men det er skuffende at se, når man 
kommer til den egentlige prognose for 
antallet af børn født efter 2004, under-
vurderer Århus kommune os typisk og 
fortsætter ikke med det normale høje 
fødselstal for vores forstadsområde, 
men skifter brat til det lavere fødselstal, 
der formentlig er gennemsnittet for År-
hus, inklusiv midtbyen. Så den del af 
prognosen stoler vi ikke på. 

Grundejerforeningen Sabro 
blev til 
Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder 
 

På generalforsamlingen i marts måned i 
år i Grundejerforeningen Sabro vedtog 
generalforsamlingen bestyrelsens for-
slag om at skifte navn fra Grund-
ejerforeningen Sabro til Grund-
ejerforeningen Vistoftgårdens Jorder. 
Det gjorde man bl.a. af to grunde: 

Nok er det Sabros største grundejerfor-
ening, men den dækker ikke hele Sabro.  

Det nye navn er i overensstemmelse 
med de tre andre grundejerforenings-
navne i Sabro, nemlig Grundejerfor-
eningen Damgaardens Jorder, Grund-
ejersammenslutningen Klostergaardens 
Jorder og den hvilende Grundejersam-
menslutning Sabro Overgaards Jorder.  

Disse har alle navn efter deres jorders 
tidligere tilknytning til bestemte gårde i 
Sabro. 

Generalforsamlingen var også stemt 
for at opstille bænke langs stisystemet i 
deres område. 

Grundejerforeningens bestyrelse søger 
nu at realisere dette ønske fra general-
forsamlingen. 

Høring om service i magistratens 
2. afdeling 
 

Til et seminar for Århus kommunes fæl-
lesråd her i maj måned har magistra-
tens 2. afdeling bedt Fællesrådet for Sa-
bro-Fårup udfylde et skema, hvor vi 
vurderer samarbejdet og resultatet i det 
forløbne år inden for magistratens an-
svarsområder.  

Da der i det forløbne år reelt kun har 
været tale om et samarbejde på veje- og 
stiområdet, har vi svaret magistratens 
2. afdeling, at vi har haft et eksempla-
risk samarbejde ved møderne med Vej-
kontoret og rådmanden. 

Og vi skriver om resultatet, at det har 
været delvist godt, idet det væsentligste 
mangler, nemlig udførelsen af vores øn-
sker. Og vi slutter med at sige, at vi har 
rådmandens ord for, at vores ønsker 
skal udføres før alt andet, hvilket vi 
selvfølgelig regner med at kunne stole 
på. 

svarende og fremtidstilpassede: 
-  sikre trafikale forhold til og fra lo-

kalsamfundet 
- gode frekventeringsforhold mellem 

centerby og landsbyer 
- skole- og børneinstitutioners ramme-

mæssige tilstrækkelighed 
- fritidsfaciliteternes alsidige tilstræk-

kelighed for alle generationer 
- og styrket netværk omkring for-

eningslivets alsidighed og trivsel. 
Fællesrådets forretningsudvalg opfor-

drer hermed folk til at tage en erfaren 
mands ord i anvendelse. 

 


