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Bedst som vi - efter påtvunget byggeri af 
255 boliger øst for Sabrovej - troede os 
fredede for mere belastende byggeri til 
veje, skole og institutioner, før der var 
sket lovede forbedringer af især de trafi-
kale forhold omkring Viborgvej, lancerer 
Århus Kommune nu planer for tusind-
vis af boliger nord for Grønvej og Aster-
vej og syd for Viborgvej i Sabro, samt 
nord, syd og øst for Mundelstrup. 

Samtidig med udgivelsen af planerne 
fik Sabro Rideklub en opsigelse på leje 
af kommunalt jord nord for Grønvej. 

Indsigelse mod kæmpe byplaner 

Rideklubbens tidligere mangeårige for-
mand, Erik Knudsen, tog sammen med 
sin hustru Gitta Knudsen affære, opsøg-
te kommunens markforvalter og fik 
opsigelsen annulleret indtil videre. 

Kommunens planer truer netop på 
sigt med helt at kvæle Sabro Rideklub 
på dens hidtidige veletablerede lokalitet. 

Det har alt sammen fået Fællesrådet 
til at gøre indsigelse mod de voldsomme 
planer forud for høringsperioden her i 
efteråret. 

Med en kommunal anbefalet udbyg-
ning på 35 boliger om året i hele Sabro-
Korsvejskolens distrikt, mener vi, at 
med de nuværende 255 kommende 
boliger øst for Sabrovej, bør der tidligst 
tages nye arealer i brug om ca. 8 år, og 
da kun til parcelhusbyggeri i et tilsva-
rende antal for at opveje den skævvrid-
ning væk fra 50/50 procent-forholdet 
mellem åben lavt og tæt lavt byggeri, 
som de seneste lokalplaner har medført. 

Byrådet har med forslag til sin Planstrategi 2008 lagt en overordnet og langsigtet strategi for by-
ens og det åbne lands udvikling frem til debat. 
Der er tale om en overordnet ramme for udviklingen, som skal sikre, at Århus fortsat kan vokse og 
samtidig være en velfungerende og attraktiv by, hvor vi både tænker nyt og bevarer de kvaliteter, vi 
kender. 
Hvad strategien kan betyde for vort område fremgår af ovenstående skitse. 



Julemarked i Spejderhytten 
 

Første weekend i Advent, lørdag den 1. 
og advents-søndag den 2. december fra 
kl. 11 til kl. 15, afholder KFUM og K-
Spejderne traditionen tro julemarked i 
Spejderhytten på Damvej i Sabro, hvor 
man kan købe såvel juletræer, pynte-
gran som julepynt, og nyde gløgg og 
æbleskiver. 

 

Fællesrådet for Sabro Fårup 
 

kan kontaktes via e-mail på adressen: 
faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

 

Stof til Informationsavisen 
 

Artikler, læserbreve m.v. 
som ønskes optaget i Informationsavisen 

skal være redaktøren i hænde senest  
den 15. i måneden forinden 
udgivelserne i januar, maj 

og september. 

Repræsentantskabsmøde fastlagt 
 

For første gang i Fællesrådets 13 årige 
historie, blev fastsættelsen af efterårets 
repræsentantskabsmøde på opfordring 
fra dirigent Vagn Bødker på repræsen-
tantskabsmødet i foråret overladt til 
senere beslutning af fællesrådets forret-
ningsudvalg. 

De bestemte sig på sidste forretnings-
udvalgsmøde for at fastsætte datoen til 
mandag den 29. oktober kl. 19,30 på 
Lokalcenter Sabro. 

Medlemsgruppernes repræsentanter 
må derfor gerne nu skrive denne dato i 
deres kalender. 

Lidt erfaring med snegle 
I år er Sabro Legeplads gået over til at 
maskinklippe de nærmeste græsarealer 
tættere, end man gjorde i fjor med 
håndkraft. 

Det har gjort en forskel i antallet af 
dræbersnegle på arealet fra i fjor til i år. 

Adam Hesager fortæller, at sneglene 
var overalt i fjor, men i år kan de kun 
findes under træstammer på jorden i 
udkanten af Legepladsen. 

Han mener, at sneglene ikke kan fin-
de fugtige steder at opholde sig, når 
man holder græsset kortklippet og trim-
mer kanter med græs langs huse og 
lignende. 

Også hønsene på legepladsen har 
tilsyneladende en del af æren for udryd-
delsen af dræbersneglen i det område, 
idet de i deres søgen efter supplerende 
føde skraber dræbersneglens æg ud fra 
fugtige steder, hvorved æggene udtørrer 
og dør. 

Spejl ud for Astervej 
 

Beboerne på Vistoftgårdens Jorder er 
meget interesserede i at få et spejl ud for 
Astervejs tilslutning til Vistoftvej, så 
man kan se kommende trafik sydfra. 
Fællesrådet har tidligere bedt om denne 
løsning, men fået afslag. 

Gert Düring tilbyder nu Århus Kom-
munes Vejkontor et spejl finansieret af 
beboerne på Vistoftgårdens Jorder og 
håber så at få Vejkontorets tilsagn om 
opstilling af dette spejl. 

I sommer udspandt der sig en ”sjov” 
episode desangående: 

En beboer fra Ranunkelvej holdt for 
enden af Astervej, konstaterede fri bane 
til begge sider af Vistoftvej og drejede til 
venstre ud på Vistoftvej. 

I det samme kom en bil på Vistoftvej 
syd fra og bremsede op. Bag denne bil 
kom en politibil og bremsede op. 

Politibilen vendte rundt og kørte efter 
beboeren fra Ranunkelvej hen til Daglig-
Brugsen, hvor betjentene fortalte ham, 
at han havde lavet en hasarderet udkør-
sel fra Astervej. 

Beboeren bad betjentene køre samme 
strækning for at se, om de kunne gøre 
det mindre hasarderet. Og hvis de derpå 
ville ham mere, kunne de komme tilba-
ge og finde ham i Daglig-Brugsen. 

Betjentene ville gerne afprøve hans 
påstand, afprøvede ruten, men kom 
ikke tilbage igen til beboeren fra Ranun-
kelvej med nogen modsat påstand. 

Den 17. august svarede Vejkontoret, 
at man ikke sætter spejle op i Århus 
Kommune, men at man vil se på over-
sigtsforholdene og se, om man kan ryk-
ke hajtænderne for enden af Astervej 
længere ud på Vistoftvej. 

Det har man gjort for flere år siden, så 
vi rettede i mellemtiden henvendelse til 
ejeren af huset på hjørnet af Astervej og 
Vistoftvej om at få den høje hæk klippet 
ned til ca. en meters højde, for bedre at 
kunne se de sydfra kommende biler på 
Vistoft-vej og undgå det stigende antal 
farlige situationer ved udkørsel fra As-
tervej til Vistoftvej. 

Ejeren kiggede straks velvilligt på 
muligheden, men kunne se, at det des-
værre ikke ville gavne muligheden for at 
se de sydfra kommende biler.  

Han anbefalede som mangeårig bru-
ger af krydset, at man i stedet for den 
lille advarselstavle fik en kraftigere skilt-
ning ved T-krydset. 

Det håber Fællesrådet også at få gen-
nemført, indtil de mangeårige vejplaner 
om at forbinde Sabrovej, Ristrupvej og 
Sabro Kirkevej nordøst for Sabro kan 
aflaste Astervej.  

 

To jubilæer 
 

Det social-pædagogiske opholdssted 
”Bakkegården” i Mundelstrup fejrede 
fredag den 24. august 10 års jubilæum 
med en 3 timer lang reception, hvor der 
var afsat tid til at studere de lokaliteter, 
der siden starten i 1997 er kommet til, 
bl.a. ved pres på institutionen fra Århus 
Kommune om anbringelse af flere unge 
på institutionen. 

Med 70 ansatte som områdets største 
arbejdsplads efter Dalton Betonelement-
fabrik, og de mange anbragte unge er 
det blevet knap så let for institutionen 
at fortsætte sin tidligere nærmest pletfri 
historie. 

Området føler sig også mættet af insti-
tutions-afdelinger og beder om, at frem-
tidige udvidelser sker andre steder. Bak-
kegårdens ledelse er enig heri. 

 

Lokalcenter Sabro fejrer søndag den 
23 september 30 års jubilæum med et 
åbent hus arrangement: 

Kl. 12,00 vil Århus pigegarde marche-
re fra Daglig-Brugsen til lokalcentret. 

Kl. 12,30 vil Århus pigegarde musice-
re på pladsen foran lokalcentret. 

Kl. 13,30: Velkomst. Centret er vært 
ved et lettere traktement i festsalen, 
hvor Frede Ørskov hygger med taffel-
musik. 

Herunder vil der være lejligheder til 
evt. taler. 

I festsalen vil lokalhistorisk samling 
lave en udstilling - med billeder og tekst 
- om centrets historie gennem de sidste 
30 år. 

Færdiggørelse af volden mod Sabrovej 
Formanden for Grønagerparken Jør-

gen Lakjer, har i de sidste år forgæves 
forsøgt at få Boligview til at færdiggøre 
støjvolden ud mod Sabrovej. 

Ved sidste repræsentantskabsmøde 
lovede fællesrådet at presse Boligview, 
og skrev til dem, at de burde udnytte 
situationen med byggemodning øst for 
Sabrovej og mulig gratis overskuds-jord 
derfra. 

Grundejerforeningen Vistoftgårdens 
Jorder, pressede tillige Boligview i sa-
gen. 

Det fik i forsommeren Boligview til at 
færdiggøre volden, ikke med overskuds-
jord, men med masser af barkflis. 

 

 



 

Informationsavisen udgives af 
Fællesrådet for Sabro-Fårup 

 

Mail: fællesrådsabrofaarup@aarhusmail.dk 
Hjemmeside: http://www.sabro-fårup.dk 

 
Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen. 

Hvis ikke andet fremgår, er layout, fotos og 
illustrationer udført af Ivan Cramer. 

 
Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven er 

Johannes Riis.  
Oplag: 1650 eksemplarer 

Tryk: LB-offset, Voel 

Sagen blev sendt retur til Kulturudval-
get, og i den anledning ønskede fælles-
rådet foretræde for udvalget, idet vi 
fandt Sabro Biblioteks overgang fra 
fællesbibliotek til familiebibliotek under-
prioriteret såvel økonomisk som areal-
mæssigt. 

På udvalgsmødet den 20. august gav 
vi udtryk for vores mening omkring 
disse forhold og ønskede – som det ses 
af nedenstående afleverede bemærknin-
ger til Kulturudvalget - de økonomiske 
rammer ændret fra det i oplægget tek-
nisk udtrykte halve C til et helt C, hvilket 
ville forbedre de økonomiske rammer 
med godt 0,6 mio. kr. ligesom vi med-
bragte tegninger til en ønsket udvidelse 
af de arealmæssige forhold fra nuvæ-
rende 150 kvadratmeter til 450 kvadrat-
meter. 

 

Foretræde for Kulturudvalget 
Et Familiebibliotek defineres som ”en 

videreudvikling af de nuværende kom-
bibiblioteker - en slags ”Generation 2”-
kombiblioteker, som det der findes i 
Egå, Hjortshøj, Kolt-Hasselager og Tri-
ge. Et familiebibliotek er altså en fusi-
onsenhed, der indebærer en hel eller 
delvis integration mellem et folkebiblio-
tek og et skolebibliotek. 

Følgende biblioteker er nævnt under 
denne kategori: Kolt-Hasselager, Trige, 
Hjortshøj, Egå, som alle er etablerede 
kombibiblioteker. 

Desuden nævnes Solbjerg, Harlev, 
Beder-Malling, Skødstrup og Sabro som 
kommende familiebiblioteker. 

1. Sabro Fællesbibliotek er det eneste 
familiebibliotek i Århus Kommune, som 
ikke har fået eller får tildelt bygnings-
mæssige udvidelser. 

2. Sabro Fællesbibliotek har små loka-
leforhold på ca. 150 m2. 

De andre familiebiblioteker på ½ C 
med samme indbyggertal har 400- 500  
m2. 

3. Sabro Fællesbibliotek er, hvad an-
går pladsforhold, det mindste familie-
bibliotek i Århus Kommune. 

4. Sabro Fællesbibliotek kan, på grund 
af pladsmangel, ikke leve op til de gode 
intentioner i en familieprofil, hvor der er 
fokus på børnefamilier og gruppen af 
seniorer. 

Sabro Fællesbibliotek skal engang i fremtiden 
omdøbes til at være et familiebibliotek 
 

Den 15. august havde Århus Byråd en principindstilling om ny struktur for betjeningssteder for Borgerser-
vice og biblioteker i Århus Kommune til førstebehandling. 

5. Skolebiblioteket har i gennemsnit 
besøg af 50 elever pr. lektion.  Derfor 
er der ikke plads til mange bruger-
grupper på samme tid - specielt vil det 
være et problem at imødekomme seni-
orerne og besøg af grupper fra børne-
institutionerne. 

Når der er besøg af f.eks. børneinstitu-
tioner,  fører Skolebiblioteket lav profil 
og henlægger funktionen til andre tids-
punkter, hvilket ikke er hensigtsmæs-
sigt, da et læringscenter skal være til-
gængeligt i alle lektioner. 

6. Sabro Fællesbibliotek kan på grund 
af pladsmangel ikke leve op til ideen 
bag familiebiblioteker med hensyn til 
synergieffekt, når det drejer sig om bed-
re ressourceanvendelse med hensyn til 
personale. 

På grund af pladsproblemer er der for 
få arbejdspladser for personalet på Sa-
bro Fællesbibliotek. 

Dette medfører, at skolebibliotekarer-
ne i folkebibliotekets administrations- 
og åbningstid 3 gange om ugen, må 
flytte arbejdsfunktionerne til skolens 
pædagogiske værksted, som ligger et 
andet sted på skolen. 

7. Skoleforvaltningen udarbejdede den 
12.4.2000 en lokaleudviklingsplan for 
Sabro-Korsvejskolen med forslag til 
nybyggeri i forbindelse med pædagogisk 
servicecenter/fællesbibliotek med et 
samlet areal på ca. 450 m2. 

Nybyggeriet blev begrundet i, at det 
nuværende skolebibliotek/fællesbib-
liotek er ikke særlig stort og vil med de 
stigende elevtal, ikke kunne honorere 
de krav, der stilles til et velfungerende 
pædagogisk servicecenter/fællesbiblio-
tek. 

Elevtallet er nu 7 år efter på godt 600 
elever - og nybyggeriet er stadig ikke 
igangsat - selvom der blev udarbejdet 
arkitekttegninger med henblik på at på-
begynde nybyggeriet hurtigst muligt i 
forbindelse med Sabro-Korsvejskolens 
og Skoleforvaltningens ønske om at 
overgå fra fællesbibliotek til kombiblio-
tek. Byggeplanerne blev imidlertid 
standset i sidste øjeblik på grund af 
akutte økonomiske problemer i Skole-
forvaltningen.    Mange  skolebiblioteker  

har  allerede i   Skolevæsenets  regi  fået 
udvidelser på 400-500 m2 .  

8. På trods af ovennævnte problemer 
er Sabro Fællesbibliotek i praksis et 
velfungerende kombibliotek, fordi skole 
og folkebibliotek har villet samarbejdet. 
Vi er overbeviste om det innovative i, at 
en fusion mellem skole og folkebibliotek 
er til glæde for alle. 

9. Kombibibliotekerne i Århus Kom-
mune har arbejdet med forskellige ledel-
sesformer: 

- enstrenget ledelse ved en skoleleder 
(Egå Kombibibliotek) 

- enstrenget ledelse ved en afdelingsle-
der fra biblioteksvæsenet (Trige Kombi-
bibliotek) 

- tostrenget ledelse ved hhv. skoleleder 
og afdelingsleder fra biblioteksvæsenet 
(Hjortshøj Kombibliotek). 

Den enstrengede ledelse er evalueret 
af Danmarks Evalueringsinstitut i 2006. 
Konklusionen viser, at ledelsesformen 
ikke har altafgørende betydning for 
kombibibliotekets succes. Men de for-
skellige ledelsesformer indeholder for-
skellige muligheder for at handle (se 
http://www.eva.dk/Default.aspx?ID=9&
q=kombibibliotek). 

Sabro Fællesbibliotek har ligesom 
Hjortshøj Kombibiliotek fungeret med 
en tostrenget ledelse ved hhv. skoleleder 
og afdelingsleder fra biblioteksvæsenet. 

10. Sabro Fællesbibliotek har meget 
gode erfaringer med den tostrengede 
ledelsesform, da den indeholder mulig-
heder for at bevare en flad struktur, 
hvor medarbejderne har stor indflydelse 
på at implementere nye initiativer og 
løse de forhåndenværende problemer, 
som opstår, når to forskellige kulturer 
skal tilgodeses under samme tag. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand: 
Johannes Riis 

Gl. Viborgvej 106, Mundelstrup, 8471 Sabro 
Telefon 86244025 

Mail: riis@riis.mail.dk 
 

Næstformand: 
Gert Düring 

Ranunkelvej 359, 8471 Sabro 
Telefon 50478891 

Mail: gdyring@hotmail.dk 
 

Sekretær: 
Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 
Telefon 86948580 

Mail: charlie1@post10.tele.dk 
 

Kasserer: 
Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 
Telefon 86948599 

Mail: mulbjerg-jensen@webspeed.dk 
 

Uden portefølje: 
Karen Marie Lykke 

Stillingvej 101, 8471 Sabro 
Telefon 86949049 

Mail: karen.marie.lykke@gmail.dk 

At biblioteket er meget mere end bøger 
er måske de fleste bekendt. 

På Sabro Bibliotek har vi et lille ud-
valg af dvd’er og videokassetter, både 
for børn og voksne. 

Udlånstiden på disse materialer er 
kun 7 dage, men det er jo også væsent-
lig mere end Blockbuster kan tilbyde. 

Så hvis man kunne tænke sig at til-
bringe en efterårsaften i sofahjørnet i 
selskab med Ringenes herre, Caribiens 
pirater, Asterix eller noget helt fjerde, så 
kom og tjek vores udvalg. 

Hvis vi ikke lige har det ønskede, kan 
vi skaffe en hel del fra andre biblioteker. 

Sabro Bibliotek kører i samarbejde 
med områdets børneinstitutioner en 
filmklub, som har 6 forestillingsdage 
om året, nemlig den sidste onsdag i 
september, oktober, november, januar, 
februar og marts. 

Forestillingerne for de 1-3 årige og de 
3-6 årige finder sted på Sabro Lokalcen-
ter. 

Filmene for de 6-10 årige vises på 
SFO’en ved Sabro Korsvejskolen. 

Filmklubben er for alle. Bliv meldt ind 
og få et program på biblioteket. 

I løbet af efteråret kommer der flere 
andre arrangementer. 

Vi planlægger formiddagsarrangement 
for børn, og som noget nyt pønser vi på 
at lave et par aftenarrangementer for 
voksne. 

Følg med på vores hjemmeside eller i 
ugepressen, så du ikke går glip af nogle 
hyggelige og sikkert også oplysende 
timer. 

Hvis du har lyst til at udstille din sam-
ling af gamle legetøjsbiler, mønter eller 
hvad som helst, der kan være i vores 
montre, vil vi meget gerne høre fra dig. 

Eller du frembringer måske selv noget, 
som fortjener at ses af flere? 

Vores montre kan aflåses, så dine ting 
er beskyttet mod små pilfingre. 

Vi har planer om en udstilling fra lo-
kalhistorisk samling, men ellers er der 
frit slag. Så kom forbi og lav en aftale. 

Husk vores sædvanlige bogsalg som 
starter i skolernes efterårsferie, hvor der 
ekstraordinært holdes åbent til kl. 17 
om onsdagen. 

Vi har åbent normalt mandag og tors-
dag fra 14 – 19 og onsdag fra 10 – 15. 

Kig også ind på bibliotekets hjemme-
side http://www.aakb.dk/sabro 
                        Venlig hilsen Personalet 

Film  
på Sabro Bibliotek  

Støtte til sti-bomme 
 

På seneste forretningsudvalgsmøde 
midt i august måned meddelte Gert 
Düring, at boligforeningerne under 
Grundejerforeningen Vistoftgårdens 
Jorder, er klar til at hjælpe med projektet 
"Stibomme" i form af kontakt, samarbej-
de og bidrag til fodhegn langs stierne 
ved bommene for at forhindre forbikør-
sel der. 

Steen Christensen vil nu forsøge at 
komme videre med sti-bommeprojektet. 

Vi håber, at han med udmeldingen om 
medhjælp fra Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder nu kan få projek-
tet hjulpet på vej gennem formand for 
Teknisk Udvalg, Ango Winther.  

Manglende græsslåning 
 

På Fællesrådets forretningsudvalgsmø-
de midt i august fortalte Jan Jensen, at 
det kommunale græs langs skolestien i 
Sabro nord for boldbanerne ved Sabro-
Korsvejskolen tilsyneladende endnu 
ikke var blevet slået i år, selv om Århus 
Kommune har lovet, at de endnu evner 
at slå det to gange om året. 

Derfor sendte vi straks en besked til 
kommunen om at få slået det glemte 
areal. 

Den 17. august svarede Natur og Mil-
jø med følgende tekst: 

”Natur og Miljø har ikke ansvaret for 
at slå det pågældende græsareal. Vi har 
ganske vist slået arealet tidligere, men 
blev for et par år siden ved en gennem-
gang af de grønne områder i Sabro op-

mærksom på, at arealet ikke er vores. 
Det blev dengang aftalt med en beboer 
på Solbærvej, at vi slog græsset ned en 
sidste gang, hvorefter de selv skulle 
overtage græsslåningen”. 

Fællesrådets kasserer Jan Jensen fandt 
ved ”en tur” på Århus Kommunes GIS-
portal ret hurtigt ud af det, som han 
søgte, nemlig at arealet, matrikel nr. 7x, 
Sabro By, tilhører Århus Kommune. 

Det meddelte vi straks Naturforvalt-
ningen og tilføjede: 

 ”Derfor mener vi, at vi straks skal se 
bort fra den svævende aftale med en 
beboer på Solbærvej og bede jer om 
snarest at slå det kommunale græs nord 
for boldbanerne ved Sabro-Korsvej-
skolen”. 

Den 24. august fik så følgende typiske 
kommunale svar fra en skov og land-
skabsingeniør: 

” Jeg skal hermed bekræfte modtagel-
sen af din mail af 22. august 2007. Jeg 
har ikke nået at se nærmere på sagen 
endnu, og går i dag fra på ferie. Jeg er 
tilbage mandag d. 10. september 2007, 
hvorefter jeg vil se nærmere på din hen-
vendelse”. 

Se dit varmeværk 
 

Sabro-Fårup Beboerforening inviterer i 
samarbejde med Østjysk Halmvarme 
alle interesserede til en rundvisning 
med forfriskning på halmvarmeværket 
på Hvidtjørnvej nr. 1 i Sabro søndag 
den 16. september kl. 14,00. 

Rengøring af Sabrovej 
Formanden for Vesterbos Afdeling 24, 

Gert Düring påtalte på sidste forret-
ningsudvalgsmøde i fællesrådet, at Sa-
brovej trængte til at blive fejet for grus 
og lignende. Vi sendte straks en anmod-
ning til Århus Kommunes vejkontor om 
at få det gjort. 

Om vejen så er blevet fejet ren eller 
svinet yderligere til, når denne avis ud-
kommer, vil vi ikke spå om. 


