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Undersøgelsen har arbejdet med 4 linje-
føringer, hvoraf de to ligger i vores om-
råde som linje-føringer henholdsvis 
nord og syd om Lading Sø. 

I undersøgelsen har Vejdirektoratet 
flyttet vejen længere sydpå end i det 
tidligere snart 40 årige forslag fra star-
ten af 70-erne, så vejen nu løber tættere 
på sogneskellet mellem Sabro og Bo-
rum. 

Det betyder færre gener for nogle ejen-

Vore puljemidler 

Siden år 2000 har det været muligt for 
fællesrådets medlemskreds at ansøge 
om pengebeløb til almennyttige aktivite-
ter fra en speciel konto i fællesrådet. 
Beløbets størrelse kan max. udgøre 50 % 
af medlemskredsens kontingent pr. år. 
Da denne praksis ikke umiddelbart er at 
finde i fællesrådets vedtægt fremsætter 

Rundtur med rådmand 

Rådmand Laura Hay tilbød ved et fæl-
lesråds-seminar på rådhuset den 3. 
marts i år at komme på besøg hos fæl-
lesrådene. 

Det tilbud tog vi straks imod og invite-
rede hende til et møde torsdag den 19. 
august kl. 15,00. 

Hun kom veloplagt med Michael Kirk-
feldt fra Trafik og Veje. 

Fællesrådets formand og næstfor-
mand tog dem med ud på en køretur i 
området. 

Først så vi på ønsket om at få forlæn-
get Sabro Kirkevej med sti til Bjørnkær. 

Derpå kørte vi til det farlige T-kryds 
Viborgvej/Sabrovej, hvor vi på et halvt 
minut trak en kø på en halv kilometer 
bagud mod Sabro Korsvej, da vi ventede 
på at kunne svinge til venstre ind på 
Sabrovej. 

Herfra kørte vi til Sabro Rideklub, som 
vi ønsker bevaret i området. 

Vi fortsatte ad Grønvej og Fårupvej til 
Mundelstrup, hvor vi så på den tidligere 
JME-grund på ca. 2 hektar, som vi me-
ner bør udstykkes til 20-30 boliger før 
andet udstykkes ved Mundelstrup. 

Rundturen sluttede med en times mø-
de i Grønnegården på Sabro Korsvej-
skolen om aktuelle emner som veje, 
busplaner og lign. 

Laura Hay skulle før kl. 17 videre til 
møde i København. På det tidspunkt var 
der en svag duft af gylle i Sabro. Vi 
spurgte, om det kunne være et problem 
at tage gylle-duften med sig i toget til 
København. Hun svarede med et smil: 
”Det tager københavnerne ingen skade 
af!” 

Ny Rute 26 

Tirsdag den 17. august sendte Vejdirektoratet i København os et link 
til resultaterne af økonomiundersøgelsen for en udbygning af Rute 26, 
Viborgvej, fra Mundelstrup til Viborg. 

domme, men flere gener for andre ejen-
domme på linjen. Fællesrådet er også 
bekymret for vejens forløb ved Eshøj 
Huset. 

Vejdirektoratet har i starten af septem-
ber måned afholdt møder med berørte 
ejendomme i Sabro og Mundelstrup 
området, men lod ved den lejlighed vi-
de, at der stadig kan komme yderligere 
linje-førings-forslag, før planerne skal 
være på plads om et års tid. 

vi nok et forslag til godkendelse senest 
på repræsentantskabsmødet i april må-
ned 2011. 

Vi påtænker at præcisere reglerne for 
tildeling af støtte til medlemmer med 
følgende tekst i vedtægternes § 11, Øko-
nomi, efter sætningen ”Forretnings-
udvalget kan søge om tilskud til kultu-
relle og sociale beboeraktiviteter”: ”Efter 
ansøgning fra medlemskredsen kan 

forretningsudvalget bevilge tilskud til 
kulturelle og sociale beboeraktiviteter på 
max. 50 % af medlemskredsens indbe-
talte kontingent pr. år.” 

 

Fællesrådet for Sabro-Fårup 
kan kontaktes via forretningsudvalget, 

se kolofonen på bagsiden. 
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Artikler, læserbreve m.v. 
som ønskes optaget i Informationsavisen 

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

og oktober. 

Nødråb fra Legepladsen 

Legepladsen i Sabro døjer med samme 
problem som Sabro-Fårup Beboerfor-
ening gør med parken i Mundelstrup. 

Fordi man har en bålplads betyder det 
ikke, at man skal modtage andres have-
affald. 

Det er der nogle, der har utroligt svært 
ved at forstå. 

Men måske skulle man spørge, om 
man synes, at ens nabo skal modtage 
affald blot fordi han har en bålplads. 

Nogle mener åbenbart, at affald ligger 
mere passende for dem på legepladser-
ne end hjemme hos dem selv eller på 
genbrugs-stationen. 

Det kan tage flere timer at rydde op 
efter de dovne, så græsset atter kan slås 
på normal vis de pågældende steder.  

Folk skulle hellere interessere sig for 
at rense fortove og rabatter, så deres 
kvarterer fremstår pæne og ryddelige. 

Puljemidler 
Fællesrådet søgte i juli 
puljemidler til 3 projekter 
 

1. Siden 90-erne har der været ønske 
om udnytte det blinde stykke, der tidli-
gere udgjorde den nordlige ende af Rød-
kærvej midt i Mundelstrup, til at lave et 
længe ønsket lille byrum med en bænk 
eller cirkel af siddesten omkring et op-
stammet lindetræ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arealet ligger på hjørnet af Rødkærvej 
og Gammel Viborgvej i Mundelstrup og 
stammer fra da man flyttede Rødkær-
vejs tilslutning til Gammel Viborgvej 
mod sydøst for at få et forskudt kryds til 
Fårupvej på modsatte side af Gammel 
Viborgvej. 

Vi søger et beløb på 50.000 kr. ex. 
moms. Til busk- og jord-rydning af hjør-
net Gl. Viborgvej/Rødkærvej, levering, 
og ”montering” af lindetræ, bænk, el. 6 
sidde-sten og levering og lægning af 
sand og fliser på ca. 50 kvm. 

2. At få retableret den gamle vej fra den 
vestlige ende af Sabro Kirkevej til Ure-
bjerg og Bjørnkær som en farbar sti til 
Urebjergvej i den smukke Lilleå Dal. 
 

 
 
 
 
 
 

Det er en gammel fællesvej til marker, 
arealer til græsning og tørvegravning 
ved Lilleåen i Bjørnkær. 

Vi søger også her et beløb på 50.000 
kr. ex. moms til afskrabning af den tidli-
gere vej og pålægning af stabilt grus i 
minimum en meters bredde. 

3: At få et grønt område på jorden til 
de to nedlagte ejendomme Stillingvej 78 
og 82 vest for Stillingvej tæt på bl.a. 
skole og lokalcenter i Sabro. 

Et område, der forhåbentlig vil blive 
meget benyttet til at studere naturen, 

motionere i, nyde og give et bedre miljø 
i det forblæste område. Også for Sabro 
Kro og dens gæster. 

 
 
 
 
 
 
 
Arealet skal kultiveres, have anlagt 

grusstier og beplantes med lave træer og 
buske, så man samtidig beholder udsy-
net fra Bjørnkær-bebyggelsen over om-
rådet. 

Den ene matrikel, Stillingvej 78 i Sa-
bro, har tilhørt kommunen siden 1968 
og er i dag forpagtet af en landmand i 
Årslev.  

Den anden matrikel, Stillingvej 82 i 
Sabro, tilhører Brundt A/S, Borumvej 
105, 8471 Sabro. 

Vi søger om 800.000 kr. ex. moms  til 
opkøb af 4 hektar harvet landbrugsjord 
under Stillingvej 82, anlæg af 750 meter 
sti med stabilt grus i minimum en me-
ters bredde og levering og plantning af 
ca. 1000 stk. lave buske og træer a 1 m.  

Flot første år 
for fitnesscenter i Sabro 
Sabro IF’s fitnesscenter i Sabro Hallen 
fejrede 1 års fødselsdag lørdag d. 11. 
september. Medlemmerne og andre inte-
resserede var inviteret til åbent hus med 
konkurrencer og fødselsdagslagkage. 
Og stort set alle var på vægten for at 
tjekke deres bodyAge. 

Lagkagen var stor, indbydende og 
ikke særlig helseagtig, da Sabro IF Fit-
ness fejrede sit første år som fuldt ud-
styret fitnesscenter. Mange nuværende 
medlemmer lagde vejen forbi for at få et 
stykke kage og en kop kaffe. Men også 
en del nysgerrige tog centret i øjesyn. 

Sabro IF Fitness er fuldstændigt base-
ret på frivillighed og vores formål er at 
tilbyde et lokalt træningstilbud, hvor 
kvaliteten er høj, priserne er konkurren-
cedygtige og samtidig kan man møde 
resten af lokalområdet. Og heldigvis er 
der mange, der synes at det er et fornuf-
tigt tilbud. Vi har i hvert fald haft cirka 
500 medlemmer, som har prøvet vores 
træningstilbud det første år, siger Flem-
ming Poulsen, formanden for Sabro IF 
Fitness. 

Ca. 40 frivillige sørger for at fitness-
centret har åbent fra 6.00 til 23.00 hver 
dag året rundt. Og at der kører over 15 
spinninghold om ugen, når det går vil-
dest for sig. Sidste skud på stammen er 
et holdtilbud kaldet ”Bedre livsstil”. Her 
får 10 deltagere et 12 ugers træningsfor-
løb inklusiv undervisning for at få en 
sundere livsstil. 

Alle rygter om, at frivilligheden ikke 
eksisterer mere, kan vi aflive i Sabro IF 
Fitness. Både i opstarten og i den dagli-
ge drift har der været stor interesse for 
at støtte op om projektet. Og heldigvis 
har rigtig mange taget godt imod mulig-
heden for at træne tæt på, hvor de bor. 
Men vi er som foreningsbaseret fitness-
center også opmærksom på, at vi hele 
tiden skal udvikle og forbedre os. Kon-
kurrencen er benhård fra de kommerci-
elle centre - både på pris og kvalitet. 
Derfor har vi også lige investeret i en 
vægt, der kan fortælle stort set alt om 
ens fysiske form. Blandt andet ens Bo-
dyAge - et mål for ens kropsalder. Og 
det synes vores gæster i lørdags var en 
rigtig sjov måde, at få målt hvor godt 
eller skidt det stod til med ens fysiske 
form, afslutter Flemming Poulsen. 

Et helt års fri adgang til fitnesscentret 
inklusiv spinning koster 1.800 kr. hos 
Sabro If Fitness. Der er flere oplysninger 
på www.sabrofitness.dk 



 

Repræsentantskabsmøde 
i Fællesrådet for Sabro-Fårup 

den 25. oktober kl. 19.30 
i lokalcentret  

Der har været tanker fremme om en City 
Lufthavn på Østhavnen i Århus. 

Fællesrådet for Sabro-Fårup har dis-
kuteret disse tanker - ud fra holdningen 
i ”Netværket Mod en Lufthavn i Århus 
Området”. 

Vi mener, at der er tale om to forskelli-
ge modeller i henholdsvis den tidligere 

City Lufthavn 

model med en ny storlufthavn ved År-
hus, og den mindre nye model med en 
City Lufthavn. 

Vi er derfor vågne overfor, at man nu 
bruger City Lufthavns-modellen som et 
springbræt til endnu engang at forsøge 
at få en storlufthavn i nærmeste opland 
ved Århus. 

Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder 
- Der er så dejligt ude i området - 

Det lyder næsten som indledningen til 
en roman af Morten Korch, men passer 
nu egentlig meget godt som en beskri-
velse af grundejerforeningens store re-
kreative områder, med stier der går fra 
Sabrovej og helt frem til hovedstinettet i 
Sabro og til Astervej. 

På grundejerforeningens hjemmeside 
på Internettet: www.vistoftgaardens.dk 
kan man blandt andet se referat af ge-
neralforsamlingen, foreningens ved-
tægt, regnskab og budget, samt forenin-
gens miljøpolitik, som beskriver hvilke 
tiltag der er iværksat for at værne om 
miljøet i området. 

Desværre har vi i den senere tid mod-
taget flere klager over vild knallertkørsel 
på stierne og sågar på græsarealerne, 
hvilket har været til stor gene for de 
mange besøgende i området. 

Vi vil derfor gerne opfordre knallertkø-
rerne til at vise behørigt hensyn overfor 
alle, når der køres på stierne i området. 

Vi skal alle kunne færdes trygt på 
stierne! 

 

Husk! - hunden i snor og medbring plastic-
pose til efterladenskaberne!  
 

Mange lufter deres hunde i forenin-
gens område, men glemmer desværre 
ofte at have hunden i snor og – frem for 
alt - at fjerne hundens efterladenskaber. 
Vi beder derfor hundeejerne om at re-
spektere reglerne for luftning af hunde i 
foreningens områder. Reglerne fremgår 
med al tydelighed på de mange opsatte 
skilte.    

Ansøgning 
om maskinværksted 

Den 4. juni skriver bygningsinspektora-
tet til fællesrådet om en ansøgning om 
at opføre et maskinværksted på ca. 350 
kvm. i industrizonen på Hvidtjørnvej, 
umiddelbart vest for Preben Rasmus-
sens autoværksted. 

Ansøgeren vil bearbejde jern, rust-
frit, plast, aluminium, messing og 
kobber, som underleverandør til sto-
re virksomheder.  

Grundejerforeningen Vistoftgårdens 
Jorder og Parcelforeningen Rødtjørnvej 
fandt ingen grund til afvise ansøgnin-
gen, hvorfor fællesrådet heller ikke har 
gjort indsigelser mod ansøgningen. 

Kunstprojekt 
I starten af juni modtog fællesrådet en 
ansøgning fra Sabro Kunstforening på 
1000 kr. til et kunstprojekt med udstil-
ling og deltagelse fra 7-9 klasse på Sa-
bro-Korsvejskolen i december. 

Uge 46 på skolen er international uge 
og en gruppe elever vil under ledelse af 
formningslærer Birthe Jason Witt arbej-
de med emnet ”Jeg er en verdensbor-
ger”.  

Kunstforeningen har inviteret eleverne 
til at udstille deres værker i lokalcentret 
med fernisering fredag den 10. decem-
ber kl. 17. 

Man vil gerne give eleverne mulighed 
for at udstille deres værker for en større 
forsamling, for at knytte bånd mellem 
skole og lokalcenter, og for at give ele-
verne et positivt forhold til begrebet 
kunstudstilling og kunstforening. 

Forældre og kammerater forventes at 
dukke op til ferniseringen, hvor der vil 
blive sunget, talt og serveret en forfrisk-
ning, som man plejer at gøre til en ferni-
seringer. Normalt bliver der også budt 
på et glas vin. 

”Til de unge mennesker ville vi gerne 
byde på æbleskiver, sodavand eller saf-
tevandsgløgg. Vi søger om penge til 

servering - måske kommer der 60 men-
nesker - og foreningen har ikke på bud-
gettet penge til den slags. Vi sørger for 
at avertere om begivenheden, i aviser, 
hjemmeside og på plakater i lokalområ-
det” hedder det i ansøgningen fra Sabro 
Kunstforening. 

Fællesrådet finder, at det er et godt 
arrangement, der favner bredt, og har 
derfor bevilget det ansøgte beløb. 



Onsdag 6. oktober kl. 19 får vi besøg 
af forfatteren Henrik Ventzel, som 
sidste år debuterede med bogen 
”Dødemandsbjerget”. Han vil fortælle 
om bogen og de virkelige personer 
bag historien, som foregår på Skagen 
– før malerne opdagede stedet. 
Onsdag 27. oktober kl. 19 kan man 
få en fin introduktion til nogle af de 
nyeste bogudgivelser. 

Boghandler Hanne Møller fra Kri-
stian F. Møllers Boghandel og biblio-
tekar Jens Hjøllund giver inspiration 
til efterårets læsning ved at fortælle 
om sæsonens mest spændende bøger 
- både de store velkendte navne samt 
nye og mindre kendte. 

Biblioteket er vært ved en kop kaffe 
eller te. 

Hver måned er der en ny udstilling 
i vores montre – ligeligt fordelt mel-
lem emner for voksne og ting for 
børn.  

I oktober udstiller som sædvanlig 
Lokalhistorisk Samling.  Emnet i år 
er Sabro Brugsforening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brugsforeningen blev dannet i 
1889. Den første brugs lå på Astervej 
- på den tid Sabros handelscentrum. 
Den nuværende beliggenhed på 
Vistoftvej fik brugsen først i novem-
ber 1969. Kom og se de mange 
spændende protokoller, fotos og me-
get mere. 

Onsdag 24. november kl. 19 byder 
vi på Saxofonhistorier. Det er Musi-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand: 
Johannes Riis 

Gl. Viborgvej 106, Mundelstrup, 8471 Sabro 
Telefon 86244025 

Mail: riis@riis.mail.dk 
 

Næstformand: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
 

Kasserer: 
Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 
Telefon 86948599 

Mail: mulbjerg-jensen@webspeed.dk 
 

Sekretær: 
Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 
Telefon 86948580 

Mail: charlie1@post10.tele.dk 
 

Uden portefølje: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 

Mail: lunden.hanne@gmail.com 
 
 

Informationsavisen udgives af fællesrådet. 
 
 

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: 
Johannes Riis.  

 

Oplag: 1600 eksemplarer 
Tryk: Huset, Århus C. 

Julemarked 
i Spejderhytten 
 

 
 
 
 
 

 

Traditionen tro afholder Spejderhytten, 
Damvej 110A i Sabro julemarked med 
salg af juletræer, pyntegran, gløgg, æb-
leskiver m.m. den første lørdag i Ad-
vent, lørdag den 27. november fra kl. 10 
til kl. 16. 

20. november 1969 tog uddeler Tage Mikkel-
sen imod de første kunder i den nye brugs på 
Vistoftvej. 

ker, komponist og tidligere program-
vært på DR Karsten Vogel, som for-
tæller historierne.  

Dette foredrag kommer naturligt i 
høj grad til at handle om jazz og jaz-
zens verden. Historierne og anekdo-
terne er dels rent underholdende men 
også og især tankevækkende. 

Karsten Vogel illustrerer ordene 
med musikeksempler på cd og med-
bringer desuden et par saxofoner, 
som han da også spiller på. 

Fra mandag 8. november står den 
på børnekunst. Det er dagplejebørne-
ne i Sabro, der sammen med billed-
pædagog Kirsten Gylling har frem-
bragt en masse fantasifulde ting, så 
kom endelig og kig. Udstillingen vil 
være at se november måned ud. 

Onsdag 17. november kl. 10 står 
den på hattesjov i SFO Sydgårdens 
hal. 

Det er Onkel Ranukel, der kommer 
med kufferten fuld af sjove hatte. 
Han inviterer børnene på scenen, 
hvor de selv kan vælge en hat og en 
rolle - og så skal der laves teater. 

Sammen med børnene improviserer 
Onkel Ranunkel små sjove teater-
stykker, optrin og forestillinger. Det 
er sjovt og finurligt - og de fleste 
børn får lyst til at blive stjerner for 
en stund i Onkel Ranunkels Hattetea-
ter. 

Forestillingen er for de 2-5 årige og 
varer ca. 45 min.  

Til alle arrangementerne er det 
nødvendigt at tilmelde sig på biblio-
teket, mens udstillingerne kan ses i 
bibliotekets åbningstid. 

Husk at vore bogsalg starter i sko-
lernes efterårsferie, hvor vi altså hol-
der åbent. Det er fra 18. oktober. 

Vores frivillige holder stadig åbent 
om lørdagen fra kl. 10-13. Ordnin-
gen er nu permanent. Vi har normalt 
åbent mandag og torsdag fra 14-19 
og onsdag fra 10-15. Og nu også 
lørdag fra 10-13. Sig det gerne videre 
til venner og bekendte. 

Kig ind på bibliotekets hjemmeside 
http://www.aakb.dk/sabro 

Efterårshilsen fra 
bibliotekspersonalet 

Efterår på Sabro Bibliotek 
Så er efterårets arrangementer på plads, 
og der er noget at glæde sig til 


