
Fællesrådet for Sabro-Fårup 
ønsker sine medlemmer 
samt Informationsavisens 
læsere et godt og 
lykkebringende nytår med 
tak for det gamle år-ti! 

Blå Iris væk 
Mange har spurgt efter den blå Irisbusk 
i gadekæret i Sabro. 

Den blev ikke fjernet med oprensnin-
gen af krebsekloen den 12. september. 

Men under regn og storm den første 
weekend i oktober, rev den sig løs fra 
bunden og lå efterfølgende skyllet ind til 
bredden af gadekæret, hvorfra den så er 
blevet fjernet. 

Formanden for Boligforeningen Fagbo 
Afd. 23, Børge T. Skovsende, bad fælles-
rådet forsøge at få etableret et fodgæn-
gerfelt på Vistoftvej, hvor den øst-
vestgående hovedsti krydser Vistoftvej. 

Vagn Bødker og Birgit Lund orientere-
de om det kommende etage-byggeri på 
Lokalcentret. 

Vagn Bødker takkede herpå for god ro 
og orden. 

Formanden takkede dirigenten, for 
både god ro, orden og debat. 

Aftenen endte med en times hygge 
omkring kaffebord med walesbrød fra 
Kvottrupparret Mai og Tommy Christen-
sens Tilst Bageri. 

Ønske fra Tilst 
Efter omdeling af sidste Informations-
avis, skrev en borger i Tilst følgende til 
fællesrådet: 

”Tak for en dejlig Informationsavis, 
det er rart at kunne læse, hvad der rører 
sig i vores område, jeg bor godt nok i 
Tilst, men min have støder op til Sorte-
vej og dermed til Mundelstrup St. 

Min opfordring skulle være dette: Tag 
en kontakt til grundejerforeningerne på 
Stenkelbjergvej, Søbakkevej og Toderup-
parken om de ville være med til at dæk-
ke området i og omkring Blomsterkvar-
teret og Mundelstrup Stations By sam-
men med jer. 

Håber ideen falder i god jord”. 

Vi svarede tilbage: 
”Tak for din pæne omtale af vores 

informationsavis! 
Ja, skellet mellem Fårup Sogn og Tilst 

Sogn ligger lidt unaturligt midt i Stati-
ons Byen. Men fællesrådenes områder 
følger jo typisk sogneskel og skoleskel. 

Geding hører under Tilst Sogn, men 
har skolebus til Sabro-Korsvejskolen. 

Derfor sagde vi ja til Gedings ønske 
om at flytte fra Tilst Fællesråd til vores 
fællesråd. 

Vi vil muligvis også se seriøst på en 
anmodning om medlemskab fra kvarte-
ret mellem Tilst Vestervej og Sortevej, 
men ikke selv forsøge at "tage" området 
fra fællesrådet i Tilst.” 
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Formandens beretning omhandlede 
ønske fra Tilst om optagelse i vores fæl-
lesråd, den blå Iris’ stormforlis i gade-
kæret, manglende lys på Larixvej, 
manglende vedligeholdelse af Thujavej, 
ny protest mod mast på Sabro Skolevej 
23, rundtur med politikere på valg, og 
færre busser efter nytår. 

Punkterne er beskrevet i artikler her i 
bladet. 

Formanden for Vistoftgårdens Jorder, 
Jørgen Lakjer, pressede på for at fælles-
rådet forfulgte vedligeholdelse af Thuja-
vej. 

Beretningen blev godkendt. 
Der var ingen indkomne forslag. 
Næste ordinære repræsentantskabs-

møde blev fastsat til mandag den 19. 
april 2010. 

Under punktet ”eventuelt” varslede 
lederen af dagplejen i Sabro, Helle Hei-
kendorf, møde i november måned om 
frigivelse af 1,3 milliarder kr. i RULL-
midler i Århus Kommune til leg ude og 
inde for 0 til 18-årige. 

 Fællesrådsformanden mente, at med 
26 ansøgende fællesråd, måtte der kun-
ne blive 50 millioner til hvert fællesråd 
for den 10 års periode, som midlerne 
gælder for. 

Repræsentantskabsmødet 26. oktober 
Vagn Bødker blev foreslået af flere som dirigent. Han konstaterede repræsentant-
skabsmødet for lovligt varslet og 20 fremmødte repræsentanter ved optælling og 
godkendelse af repræsentantskabet. 



Fodgængerfelter 
Den 1. december skrev vi følgende til 
Vejkontoret: 

”På repræsentantskabsmødet i fælles-
rådet for Sabro-Fårup blev der fremsat 
ønske om et fodgængerfelt, hvor skole-
hovedstien krydser Vistoftvej i Sabro, da 
forældre og børn ikke er trygge ved at 
krydse den trafikerede Vistoftvej på bi-
lernes præmisser på dette sted. 

I Mundelstrup ønsker vi også et fod-
gængerfelt over Gammel Viborgvej ved 
de to skolebus-stoppesteder mod Sabro, 
da børnene fra kvarteret syd for Gam-
mel Viborgvej har svært ved at komme 
over vejen til disse skolebus-stoppeste-
der om morgenen, hvor op til 15 biler i 
minuttet suser ad Gammel Viborg-
vej som gennemfartsvej i stedet for på 
den overordnede Viborgvej udenom 
byen. 

I øvrigt ser man tit en bil suse venstre 
om et helleanlæg på Gammel Viborgvej 
- akkurat som ved dødsulykken i Tilst i 
aftes.” 

Den 18. december svarede Vejkontoret 
tilbage: 

”I følge vejreglerne må fodgængerfelt 
uden signalregulering kun etableres, 
hvor både den kørende og den gående 
færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er 
nødvendigt for en rimelig afvikling af 
den gående trafik. 

Fodgængerfelt bør endvidere ikke 
etableres, hvor der i en stor del af dagti-
merne kun er få fodgængere, da bilister-
ne mister respekten for fodgængerfeltet, 
hvis de ikke normalt observerer fodgæn-
gere, der skal krydse vejen. 

Da det vurderes at der ikke er en jævn 
strøm af fodgængere i dagtimerne på de 
steder I foreslår etableret fodgængerfel-
ter, er det ikke steder Trafik og Veje vil 
etablere fodgængerfelter. 

Hvis vi forstår det rigtigt angående 
Vistoftvej, går ønsket på et fodgænger-
felt, hvor der er etableret en indsnæv-
ring af kørebanen. Alternativet kunne 
være en midterhelle, men som I selv gør 
opmærksom på i slutningen af jeres 
mail, er der risiko for at bilister kører 
venstre om helleanlæg. 

Det er en politimæssig opgave at skri-
de ind overfor ulovligheder som at køre 
venstre om helleanlæg, men da de ikke 
kan være derude i døgndrift, er det 
svært at fange dem på fersk gerning.” 

Omorganiseringen har dog ligget stille 
hen over kommunevalget. 
Men sløret blev løftet for en omfattende 
omlægning og beskæring til et overord-
net A rutenet, der betjener de større ind-
faldsveje, og et mindre B rutenet til be-
tjening af alt andet ind imellem. 

For at være på forkant med udviklin-
gen lavede Kurt Ærenlund følgende 
skrivelse for os, hvilken vi den 29. no-
vember i fællsesskab med Trige-Ølsted 
Fællesråd sendte til Kollektiv Trafik, 
Trafik og Veje ved Teknik og Miljø: 

”Vi har set på de fremlagte planer 
omkring den kommende kollektive tra-
fik i Århus Kommune. Og vi har undret 
os over, at vores områder endnu engang 
ikke indgår i planlægningen. 

Vi frygter, at de planlagte A-bus ruter, 
som er det eneste element i den nye 
plan, der fremlægges i høringen, udgør 
den del af planen, hvor der kan bruges 
penge, mens resten af planen - som vel 
må følge senere - udelukkende består af 
besparelser i forhold til den nuværende 
busdækning. 

I så fald vil vi herude udelukkende 
kunne påregne besparelser! Det er ellers 
befolkningen i kommunens yderområ-
der, som både praktisk og økonomisk er 
mest afhængig af den kollektive trafik. 

Men vi håber naturligvis, at vor frygt 
er ubegrundet, og at der stadig vil være 
en god busdækning af vores områder 
med udvidelsesmuligheder efter behov. 

Men den fremlagte plan må vi desvær-
re tage forbehold overfor, da vi jo på 
ingen måde kan se, hvorledes den på-
virker busdækningen af vores områder. 

Vi skal derfor anmode om en hurtig 
redegørelse for, hvorledes de fremtidige 
planer for den kollektive trafik i Århus 
Kommune kommer til at berøre vore 
områder!  

Vi ser frem til at modtage denne rede-
gørelse så betids, at vi kan nå at ytre os 
i sagen og dermed påvirke udviklingen. 

Desværre har vi hidtil haft dårlige 
erfaringer. Sidst, der blev lavet køre-
plansændringer, fjernede Midttrafik de 
sene busser til og fra Sabro, så Sabro nu 
er det eneste bysamfund af sin størrelse 
i Århus Kommune, hvor borgerne ikke 
har mulighed for at bruge kollektiv tra-
fik sent på dagen f.eks. i forbindelse 
med rejser eller overværelse af kulturelle 
arrangementer i Århus. - Og dette skete 
vel at mærke uden, at hverken vi eller 
andre i området var orienteret på for-
hånd! 

En henvendelse til kommunen resulte-
rede kun i en henvisning til Midttrafik 
som ansvarlig for ændringen. Denne 
henvisning er vi imidlertid ikke enige i. 
Vi bor - måske til stor overraskelse for 
midtbyen - i Århus kommune, hvortil vi 
også betaler skat! Derfor er det Århus 
kommunes ansvar, at der er hensigts-
mæssig dækning med kollektiv trafik 
også i vores områder! 

På den baggrund må vi også anmode 
om i fremtiden at blive inddraget - både 
af vor egen kommune og af Midttrafik - 
når der planlægges ændringer i vores 
områder”. 

Den 30 november fik vi følgende svar 
på skrivelsen: 

”Tak for rådets (fællesrådets) hørings-
svar om principperne for Kollektiv Tra-
fikplan Århus. 

Jeres synspunkter vil indgå i det videre 
arbejde med trafikplanen. 

Til orientering indeholder rutekortet i 
den udsendte folder alene det skitserede 
A-busnet. Et supplerende bybusnet skal 
dække områder mellem og udenfor de 
områder, som dækkes af A-busnet-
tet.  Det supplerende bybusnet er endnu 
ikke planlagt. 

Et samlet forslag til det fremtidige 
busnet vil blive fremlagt i en offentlig 
høring i starten af 2010.” 

Færre busser 
fremover 
Både under borgmesterdysten på lokalcentret den 29. september 
og på vores næstformandsmøde mellem Teknik og Miljø og Århus 
Kommunes fællesråd den 6. oktober 2009 på Bautavej, blev der 
taget hul på en omorganisering af busdriften. 



For os fra fællesrådet var det et af de 
bedste møder, vi har haft med politikere 
uden embedsmænd, selv om der var 
valgflæsk med i mødet. 

Så vi vil anbefale alle i vores område 
at stemme på Ejgil eller Ango for deres 
interesse for området, frem for at stem-
me på borgmesterkandidater, som nor-
malt får rigeligt med stemmer og næppe 
kan gavne et lokalområde så godt, som 
de lokalvalgte politikere kan. 

Lys og 70 km zone 
I forbindelse med etableringen af lysre-
gulering i krydset Viborgvej/Vistoftvej er 
det tidligere mørke kryds nu blevet op-
lyst af vejlamper på Viborgvej. Sammen 
med lysreguleringen skulle det også 
gøre det mere trygt for gående at krydse 
vejene ad de to nye fodgængerfelter. 

Samtidig er 70 km zonen på Viborgvej 
udvidet fra vest for Sabro Korsvej til det 
nyregulerede kryds. Det kan forhåbent-
lig også bevirke lidt mindre trafikstøj på 
denne del af Viborgvej.  

Mangler langs Vistoftvej 
Den 12. oktober skrev fællesrådet på 

opfordring fra formanden for Grundejer-
foreningen Vistoftgårdens Jorder, Jørgen 
Lakjer, følgende korte besked til teknik 
og Miljø: 

”Vi har fået besked om, at hele 3 ga-
delygter på den korte Larixvej i Sabro 
ikke fungerer. 

Derudover beklager vores medlemmer 
sig over, at det mest skæmmende områ-
de i Sabro er den korte blinde Thujavej 
til vestsiden af børneinstitutionen Ga-
laksen, der er så dårligt vedligeholdt og 
flyder med affald, at det kan tiltrække 
rotter.” 

Kommunen har som ved lignende 
henvendelser ikke svaret, men kun kvit-
teret for modtagelse af henvendelsen, 
og ordnet lyset på Larixvej.  

Forvalg 
En sætning om vores indsigelser til Ejgil 
Rahbek og Ango Winther til Kommune-
plan 2009 på forsiden af juni udgaven 
af Informationsavisen faldt de to politi-
kere for brystet.  

Sætningen lød: "Så må vi se, om de 
kan klare sagerne for os og er værd at 
genvælge til kommunalvalget til efter-
året i år." 

Fællesrådet blev kontaktet herom af 
den ene af de to politikere i slutningen 
af september måned. 

De to politikere ville gerne bevise de-
res værd og inviterede sig selv på by-
vandring hos os sidst på eftermiddagen 
torsdag den 22. oktober med Aarhus 
Stiftstidendes journalist Søren Malm-
kjær Willumsen fra Borum, og var klar 
til at holde valgmøde med os efterføl-
gende. 

Selv om det var valgflæsk, burde vi 
tage ordentligt imod dem, og følge dem 
rundt. 

Vi, fællesrådets formand og næstfor-
mand mødtes med begge politikere, og 
diskuterede forholdene om en Netto-
butik ved møbelhuset i Sabro og den 
trafikale situation ved krydset Viborg-
vej/Vistoftvej. 

Derpå begav vi os ud på en halv times 
køretur, hvor vi så den store tomme 
JME grund i Mundelstrup, som beboer-
foreningen klipper græsset for, og på 
den gennemkørende trafik i Mundel-
strup. 

Vi undlod besøg i parken i Mundel-
strup, som beboerforeningen vedligehol-
der, men kørte ad Fårupvej for at se 
naturområdet mellem Mundelstrup og 
Fårup som Byplanafdelingen vil udstyk-
ke. 

Efter en vending i Fårup By kørte vi 
videre op ad den smalle smutvej Grøn-
vej, og så på udstykningsområdet Røn-

nevangen, og den truede Sabro Ride-
klub lige ved siden af. 

Efter en afstikker ind i udstyknings-
området Rønnevangen, med foreløbig 
30 postkasser, drejede vi nordpå ad Sa-
brovej, så på Rideklubbens grønne om-
råde mod Sabro og muligheden for at 
udstykke nord for dette område. 

Så drejede vi sydpå ad Vistoftvej og så 
gadekæret, som fællesrådet nu står for 
det meste af vedligeholdelsen af, og 
som Ango og Ejgil syntes så godt ud.  

Vi kørte videre ad Damvej og Viborg-
vej hen til Sabro Korsvej og ad Stilling-
vej for at se det ønskede område til by-
park vest for Stillingvej. 

Herfra ind på Sabro-Korscejskolen, 
hvor vi havde en halv times møde med 
dem om områdets fremtid. 

Fra starten af turen fik Ango og Ejgil 
også forelagt de nuværende manglende 
ungdomsskole-tilbud, i forhold til tidli-
gere år - efter John Ejsings afgang. 

Det gør en stor forskel i mange unges 
tilværelse. 

Vi forelagde også de to politikere den 
misvisende statistik hos kommunen, 
der fejlagtigt angiver Sabro-Korsvejsko-
len at være fri for vandreklasser. 

Ango bad som trafikplanlægger os om 
at se på muligheden for en ringvej øst 
for Sabro, som busserne kan betjene 
direkte fra Mundelstrup uden kørsel på 
Viborgvej. 

 
 

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 februar, juni 

og oktober. 



Møde om RULL-midler 
Fællesrådets forretningsudvalgsmedlem 
Hanne Lunden var den 9. november til 
møde hos kommunen om de 1,3 milliar-
der kr. i RULL-midler i Århus Kommune 
til leg ude og inde for 0 til 18 årige. 

Foreløbig snakker kommunen om 
principper for tildeling, men har allige-
vel reserveret de første 300-400 millio-
ner kroner af puljen til midtbyen.  

Fællesrådet vil gerne have forslag til 
projekter i vores område, dog ikke for-
slag om bypark vest for Stillingvej og 
kulturhus med kombi-bibliotek, som vi 
puslede med på sidste møde før jul.  

Forslag kan mailes til Hanne Lunden 
på hac@privat.dk eller Johannes Riis på 
riis@riis.mail.dk 

Masten kan samle store mængder islag, 
og alle i nærheden vil være udsat for 
nedstyrtende islag fra de store flader på 
masten.”  

Ny maste-protest 
Kommunen respekterede vores tidligere 
protest mod en mast i form af en 37 cm 
tyk flagstang ved Lokalcenter Sabro, 
men i starten af oktober var kommunen 
klar med en ny placering af en 24 meter 
høj rørmast i det sydvestlige hjørne af 
Lokalcentrets grund. 

Efter at have modtaget kopier af pro-
testskrivelser fra Sabro Skolevej og ori-
entering om underskrifter mod masten 
fra hele Sabro Skolevej, fandt vi det 
passende at støtte Grundejersammen-
slutningen Klostergårdens Jorder med 
følgende korte protest til kommunen: 

”Fællesrådet for Sabro-Fårup er virke-
lig forundret over ikke at blive hørt om 
opstilling af en større mast på et ret 
umuligt sted i Sabro. 

Det virker forkert, at kommunen går 
udenom sine egne fællesråd, der så skal 
hente informationerne andet steds fra. 

Det tåler dårligt dagens lys. 
Men det hænger vel sammen med det 

tidligere afslag til masten ved Lokalcen-
ter Sabro, som vi heller ikke blev orien-
teret om som lovet. 

Den nye placering og størrelse er da 
også endnu værre end første forsøg: 

Udover mastens visuelle skæmning i 
det smukke område, er kombinationen 
af ældreboliger, parkeringsplads og vej 
med cykelbane klods op af masten helt 
forkert. 

Læs her om byrådets intentioner med 

Rum til Leg og Læring (RULL) 
Byrådet har besluttet, at der under givne 
forudsætninger over en 10-årig periode 
skal investeres op til 1,3 mia. kr. i for-
bedring af de pædagogiske og tekniske 
inde- og udemiljøer i Århus Kommunes 
skoler, dag- og fritidstilbud, under for-
udsætning af at den økonomiske balan-
ce bevares. Ude- og indemiljøerne skal i 
højere grad inspirere børn og unge til 
aktiv brug af deres kroppe og sanser og 
stimulere deres kreativitet og inviterer til 
leg og læring. Dette projekt omtales som 
RULL-projektet, der er en forkortelse af 
RUm til Leg og Læring. 

Formålet med at investere i bedre og 
mere visionære fysiske rammer i skoler, 
dag- og fritidstilbud er at sikre, at de 
fysiske rammer bliver fremtidssikret og 
dermed i højere grad medvirker til at 
understøtte Børn og Unges fire overord-
nede effektmål for børn og unge (læring 
og udvikling, rummelighed, trivsel og 
sundhed og forældreinddragelse) og 
Tænketankens 6 principper for godt 
børnebyggeri. 

Byrådet besluttede i april 2008 følgen-
de om udmøntningen af RULL-
midlerne: 

1. at "Børn og Unge inden udgangen 
af 2008 fremsender forslag til rammer-
ne for konkret udmøntning af aftalen 
om "Fremsyn for Århus" , herunder en 
konkret vurdering af behovet for moder-
nisering på skoler og dag- og fritidstil-
bud i Århus." 

2. at "Børn og Unge fremsender for-
slag til, hvordan man arbejder videre 
med prioritering af de i alt 500 mio. kr., 
der over en 10-årig periode skal investe-
res i tekniske og pædagogiske moderni-

seringer af inde- og udearealer i kom-
munens skoler, dag- og fritids-tilbud." 

Den forventede effekt: 
RULL-projektet skal give fremtidssikre-
de rum til leg og læring i Århus kommu-
nes, dag- og fritidstilbud samt skoler. 

Dette forventes at ske ved, at RULL 
tænkes ind i alle projekter, der vedrører 
udbygning, udearealer, omstilling og 
modernisering. Udover den løbende 
vedligeholdelse, der er tildelt de enkelte 
tilbud som driftsmidler, og dermed ind-
går i de decentrale budgetter, er der i 
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Oplag: 1600 eksemplarer 
Tryk: Huset, Århus C. 

Børn og Unge afsat midler til anlægsud-
gifter i forbindelse med ekstraordinær 
vedligeholdelse, modernisering, pladsju-
steringer, omstruktureringer, funktions-
mæssige genopretninger, toiletrenove-
ring, legepladsrenovering mm. 

RULL-midlerne vil således sammen 
med ovennævnte midler være med til at 
sikre, at de fysiske rammer i skoler, dag- 
og fritidstilbud ikke blot vedligeholdes, 
moderniseres og udbygges; men at de 
også ændres til spændende og fremtids-
sikrede læringsrum. 

Møde om RULL-midler 
Fællesrådets forretningsudvalgsmedlem 
Hanne Lunden var den 9. november til 
møde hos kommunen om de 1,3 milliar-
der kr. i RULL-midler i Århus Kommune 
til leg ude og inde for 0 til 18 årige. 

Foreløbig snakker kommunen om 
principper for tildeling, men har allige-
vel reserveret de første 300-400 millio-
ner kroner af puljen til midtbyen.  

Fællesrådet vil gerne have forslag til 
projekter i vores område, dog ikke for-
slag om bypark vest for Stillingvej og 
kulturhus med kombi-bibliotek, som vi 
puslede med på sidste møde før jul.  

Forslag kan mailes til Hanne Lunden 
på hac@privat.dk eller Johannes Riis på 
riis@riis.mail.dk 



 
Den lille positive 

Fællesrådet har midt i januar været til det årlige møde med Trafik og Veje, hvor 
vores ønsker til forbedringer af de trafikale forhold diskuteres, og vi får status 
fra kommunen på projektønskerne. Forventningerne er altid meget lave, da 
budgettet er begrænset, og der er mange som skal deles om det. 

I 2009 kunne vi dog glæde os over, at vi fik lysregulering på Viborgvej ved 
udkørslen fra Vistoftvej.  

Og for 2010 er der også godt nyt. På Sabrovej laves en dobbeltrettet 
cykelsti på østsiden og fortov i rundkørslen. Endeligt kommer der også slidlag 
på vejen. 

Det er faktisk lidt en sejr for os, at vi får nogle halvstore projektønsker 
udført to år i træk, da vi ikke har været forvænt med, at vores ønsker er 
blevet hørt. 

Vi vil forsøge at være mere konkrete om projektet ved Sabrovej i næste 
nummer af Informationsavisen. 

Som de fleste ved har der gennem mange år været meget snak om 
Viborgsvejs flytning (også kaldet forlægning). 

Nu er det første skridt i gang med en såkaldt økonomiundersøgelse, 
som skal være afsluttet ultimo marts. Denne er basis for beslutning en 
VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). 

VVM-undersøgelsen danner beslutning for om Viborgvej forlægges og med 
hvilken linieføring. 

Så der er et stykke vej endnu, men vi vil orientere via Informationsavisen. 

I 1200 tallet stavede man navnet SA-

HEBROCH. I 1300-tallet stavedes det 
SAUEBROCH. I 1400-tallet SAUGBRO. I  
1500-tallet SAWUBRO. I 1600-tallet 
SABROW.  I  1800-tallet stavedes det SA-

BROE.  Omkring  årsskiftet til 1900-tallet 
ændrer man det til SABRO, som vi kender 
det i dag. 

Som man kan se, har man rationalise-
ret på stavemåden op gennem tiderne. 
Navnet er blevet kortere med tiden. Hvis 
vi fortsat skal rationalisere på bynavnet 
Sabro, kunne vi med lidt god fantasi 
forestille os, at vi i vores tal-rige tidsal-
der, kunne nøjes med at skrive 8471 på 
vejskiltene. 

Hvad er det så navnet Sabro hentyder 
til? 

Det hentyder til et sumpområde - et 
vadested - en overgang. Hentydninger-
ne passer ganske godt til Sabros place-
ring i området. 

Sabro er placeret på det, man med 
rette kunne kalde for et næs. Mod nord 
er der ca. 50 meter ned til Lilleåen. Mod 
vest er der også ca. 50 meter ned til 
Lilleåen. Mod syd er der ca. 50 meter 
ned til Storkesig bæk ved sogneskellet 
til Borum. Tilsvarende er der også ca. 50 
meter ned til Mundelstrup Station. De 
forholdsvis stejle nedstigninger mod 
nord, vest og syd, skal sammenholdes 
med den betydeligere flade nedstigning 
mod øst. Lad os kalde østsiden for op-
kørselsrampen til Næsset. 

Det højeste punkt i Sabro ligger i kote 
97, og er området omkring toppen af 
Sabro Kirkevej. Det betyder, at det høje-
ste punkt i Sabro ligger 97 meter over 
middelvandstanden i Aarhus havn. 

Hvis nogen vil kommentere dette lille 
indlæg, er man velkommen til at kon-
takte undertegnede. 

På vegne af Sabro Fårup Lokalhistori-
ske Samling: Vagn Bødker telefon 
86948493, eller e-mail agva@mail 
                                   v.b.       

Bynavnet Sabro 
De fleste bynavne i Danmark, har gennem tiderne ændret stavemåde. 
Bynavnet Sabro er ikke nogen undtagelse. Det har siden 1200-årene skiftet stavemåde  hele 7 gange 

Fra arkivet i Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 

Nuværende 
Astervej 

Nuværende 
Kirkevej 

Sabro bykort ca. 1794 



Sabro Bibliotek har åbent mandag og 
torsdag fra 14-19, onsdag fra 10-15 og 
lørdag fra 10-13. 

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

Venlig hilsen Personalet   

Så hvis du har svært ved at nå de 
normale åbningstider, er der en mulig-
hed mere nu. 

Tag godt imod de frivillige, som gerne 
vil gøre et stykke arbejde for dig og dit 
bibliotek. 

Januar 2009: 
1000 kr. nr.168 Kaj Jensen, Sabro  
 500 kr. nr.  70 N. J. Sørensen, Lyngby 
 200 kr. nr.  59 Elisabeth Sandvad, Sabro 
 200 kr. nr.  33 Frank Udengaard, Sabro 
 200 kr. nr.  17 Lene Ravn, Sabro 
 200 kr. nr.257 Jens Bruunsgaard, Sabro 
 200 kr. nr.207 K. Johnsen, Sabro 

Februar 2009: 
1000 kr. nr.172 Søren Madsen, Borum 
 500 kr. nr.  88 Grillen, Sabro 
 200 kr. nr.193 Jørn Larsen, Sabro 
 200 kr. nr.  35 Per Christensen, Sabro 
 200 kr. nr.179 Nicolajsen, Borum 
 200 kr. nr.178 Inge Arboe, Sabro 
 200 kr. nr.155 Anders Pedersen, Sabro 

Marts 2009: 
1000 kr. nr.126 Torben Nielsen, Sabro 
 500 kr. nr.104 Morten Jespersen, Sabro 
 200 kr. nr.  66 Randi Pedersen, Foldby 
 200 kr. nr.194 Leif Frederiksen, Skjoldelev 
 200 kr. nr.  35 Per Christensen, Sabro 
 200 kr. nr.296 Helle Skandshus, Sabro 
 200 kr. nr.  65 Yelva Therkildsen, Tilst  

April 2009: 
1000 kr. nr.180 Alex Jeppesen, Sabro 
 500 kr. nr.139 Lotte Ulrik, Århus 
 200 kr. nr.289 Ivar Clausen, Sabro 
 200 kr. nr.232 O. Johansen, Sabro  
 200 kr. nr.  53 Inga Møller, Sabro 
 200 kr. nr.207 K. Johansen, Sabro 
 200 kr. nr.214 Mette Kristiansen, Borum 

Maj 2009: 
1000 kr. nr.300 Kent Jeppesen, Sabro 
 500 kr. nr.139 Lotte Ulrik, Århus 
 200 kr. nr.  39 Camilla Blomster, Sabro 
 200 kr. nr.241 Lone Udengaard, Sabro 
 200 kr.  nr.247 Troels Schmidt, Sabro 
 200 kr. nr.  55 K. V. Larsen, Sabro 
 200 kr. nr.246 Enid Kristensen, Søften 

Juni 2009: 
1000 kr. nr.289  Ivar Clausen, Sabro 
 500 kr. nr.    7 Else Beck, Sabro 
 200 kr. nr.140 Jonny Gaardsted, Sabro  
 200 kr. nr.  71 Troels Smidt, Sabro 
 200 kr. nr.215 Kim Agerbæk, Sabro 
 200 kr. nr.260 Åse Poulsen, Yderup 
 200 kr. nr.134 Lis Poulsen, Sabro 

Juli 2009: 
1000 kr. nr.  99 Birgit Lund, Sabro 
 500 kr.  nr.169 Vibeke Hansen, Sabro 
 200 kr.  nr.255 Kate Skov, Sabro 
 200 kr. nr.  29 Grillen, Sabro 
 200 kr. nr.296 Helle Skandshus, Sabro 
 200 kr. nr.  25 Erik Sejer, Sabro 
 200 kr. nr.166 Jan Gamborg, Sabro 

August 2009: 
1000 kr. nr.260 Åse Poulsen, Yderup 
 500 kr. nr.100 Christophersen, Lading 
 200 kr. nr.237 Signe Rasmussen, Sabro 
 200 kr. nr.161 Tove Christensen, Sabro 
 200 kr. nr.107 Willy Nielsen, Skjoldelev 
 200 kr. nr.146 Elin Lindhøj, Sabro 
 200 kr. nr.129 Kock Poulsen, Sabro 
September 2009: 
1000 kr. nr.  56 Karen Marie Lykke, Sabro 
 500 kr. nr.  61 M.C.Sport, Sabro 
 200 kr. nr.  74 Niels Sørensen, Borum 
 200 kr. nr.258 Thorkild Jepsen, Fårup 
 200 kr. nr.129 Lotte Ulrich, Sabro 
 200 kr. nr.164 Lisbeth Koch, Sabro 
 200 kr. nr.277 Jeppesen, Sabro 

Oktober 2009: 
1000 kr. nr.260 Åse Poulsen, Yderup 
 500 kr. nr.  66 Randi Pedersen, Foldby 
 200 kr. nr.  30 Karen Søndergaard, Sabro 
 200 kr. nr.154 Berit Kolind, Mundelstrup 
 200 kr. nr.245 Rita Jørgensen, Sabro 
 200 kr. nr.299 Lis Thylkjær, Sabro 
 200 kr. nr.192 Anette Pedersen, Trige 

November 2009: 
1000 kr. nr.  17 Lene Ravn, Sabro 
 500 kr. nr.173 John Østergård, Sabro 
 200 kr. nr.180 Alex Jepsen, Sabro 
 200 kr. nr.138 Jette Bøje, Sabro 
 200 kr. nr.129 Koch Poulsen, Sabro 
 200 kr. nr.160 Egon Dam, Sabro 
 200 kr. nr.141 Jan Gamborg, Lading 

December 2009: 
1000 kr. nr.  35 Peer Christensen, Sabro 
 500 kr. nr.123 Marianne Søjberg, Sabro 
 200 kr. nr.233 Bent Coord, Sabro 
 200 kr. nr.  19 Alf Thomsen, Sabro 
 200 kr. nr.131 Thomas Parsberg, Sabro 
 200 kr. nr.106 Hardy Kirkegård, Lading 
 200 kr. nr.  47 Lars H. Nielsen, Borum 

Lottogevinster 
i Sabro IFs venners støttelotto 

Deltagere i Biblioteket-kommer-ord-
ningen aftaler med bibliotekaren, hvad 
man gerne vil låne og hvor meget ad 
gangen. Man kan altid ringe eller skrive 
til bibliotekaren om specielle ønsker - 
eller f.eks. om aflysning af levering, hvis 
man ikke er hjemme på leveringsdagen. 

Biblioteket bringer gratis de ønskede 
materialer til bopælen én gang om må-
neden, på et forud aftalt tidspunkt. 
Samtidig tages det materiale, der blev 
lånt forrige måned, med tilbage til bib-
lioteket. 

Ring eller skriv til biblioteket, hvis du 
gerne vil med i ordningen. 

Forårets arrangementer er næsten på 
plads. Vi lægger ud onsdag 10. februar, 
hvor der står Sæsonens Bøger på pro-
grammet. Det er Suzanne Bang og Nina 
Wegner fra Horsens, som vil præsentere 
et udvalg af de nye romaner, krimier og 
biografier, bøger som de selv kan lide og 
gerne vil anbefale. Og de gør det med 
engagement og humor, så der er en 
underholdende aften at glæde sig til. 

I 2010 fylder Chopin 200 år. Det mar-
kerer vi med et besøg af Claus Jørgen-
sen, som holder foredrag om Chopins liv 
i Warszawa, i Paris og på Mallorca ind-
rammet af en perlerække af hans mest 
iørefaldende klaverstykker. 

Dette arrangement finder sted onsdag 
24. marts. 

Begge dage starter vi kl. 19. Tilmel-
ding nødvendig. 

Sabro Bibliotek er ikke lukket i sko-
lens vinterferie i uge 7. Tværtimod star-
ter vi det traditionelle vinter-bogsalg i 
denne uge. Så kom og gør en god han-
del, før de andre gør det! 

Husk Sabro Biblioteks Venners forsøg 
med lørdagsåbent med frivillig beman-
ding på Sabro Bibliotek. 

Der holdes åbent alle lørdage i biblio-
tekets normale åbningsperioder fra kl. 
10 til kl. 13. Det er meningen, at forsø-
get skal løbe frem til sommerferien 
2010. På bibliotekets hjemmeside og på 
opslag på biblioteket kan man se hvilke 
lørdage, det præcis drejer sig om. 

Da den frivillige ikke har en bibliote-
kars ekspertise, må lånerne dog forven-
te et lavere serviceniveau end normalt. 

Der kan primært lånes og afleveres, og 
bibliotekets publikums PC’ere vil være 
åbne. 

Vinter på Sabro Bibliotek 
Vi vil gerne minde om vores Biblioteket-kommer-ordning. Den henvender sig især til ældre og handi-
cappede mennesker, der er afskåret fra selv at komme  på biblioteket. 


