
Borgermøder 
om rute A26 
Vejdirektoratet har afholdt tre velbe-
søgte møder i Hammel, Viborg og Sabro 
fra den 9. til den 11. november om en 
ny rute A26, Viborgvej. 

Den første time gik med at høre om 
økonomiundersøgelsens resultater. 
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”Forslag til afvikling af daglige tra-
fikkøer på A26 fra nordvest mod 
E45:  

 

I morgentimerne er der store trafikale 
afviklingsproblemer på A26 fra Sabro 
mod Århus. 

I vores optik er der to specifikke for-
hold, der skaber problemerne: 

1) Opmarchbås til E45 mod syd er for 
kort. 

2) Afkørsel til E45 mod syd styres af 
trafiklys med grøn pil. 

Set i lyset af, at der i øjeblikket er for-
undersøgelser i gang på en ny forbindel-
se fra E45 til Viborg, vil en løsning med 
længere opmarchbås være både dyr og 
måske ikke fremtidssvarende. 

En ændring af lysreguleringen i kryd-
set A26, Borumvej og tilkørsel E45 mod 
syd vil løse størsteparten af de kødan-
nelser, der dagligt skabes på A26. 

Trafikken til E45 mod syd dirigeres 
med særskilt tidsbestemt rød/grøn pil. 

Selvom der er meget lidt trafik ved grønt 
lys mod Viborg, holder køretøjer fra 
modsatte side opmarcheret i den meget 
korte afkørsel på A26 til E45 mod syd 
og afventer grøn pil. 

Når nu en meget stor andel af trafik-
ken fra A26 skal til E45, sker der bagud 
en stor ophobning af biler, idet også 
køretøjer mod Århus kan ikke komme 
forbi, fordi den ensporede kørebane er 
rimelig smal på dette sted. 

De daglige kødannelser på stræknin-
gen får de mange til, uden stop for grøn 
pil, at vælge kørsel ad Gl. Viborgvej gen-
nem Mundelstrup og får derved forkør-
selsret i rundkørslen i Tilst, hvilket yder-
ligere sinker afviklingen af trafikken på 
A26 mod Århus. 

Fællesrådet for Sabro-Fårup foreslår 
derfor, at grønt lys mod Århus i krydset 
A26, Borumvej og tilkørsel E45 samti-
dig giver grønt lys mod E45 syd, 
(selvfølgelig med det forbehold, at de 

Forslag mod trafik-kø 
På opfordring fra fællesrådets sekretær, Erik Steen Christensen, 
har fællesrådet midt i december 2010 spurgt Vejdirektoratet, om de vil tage nedenstående simple 
tiltag i brug for at få gled i trafik-køerne på A26 

Fællesrådet for Sabro-Fårup 
ønsker alle medlemsgrupper 
og læsere i Geding, Kvottrup, 

Fårup, Mundelstrup st., 
Mundelstrup og Sabro et godt og 
lykkebringende nytår med tak for 

det gamle. 

venstresvingende skal holde tilbage for 
færdsel på A26 mod Viborg, som de jo 
også let gør ved svinget fra A26 ind på 
Gl. Viborgvej). Dvs. at rød/grøn pileregu-
lering i krydset A26, Borumvej og tilkør-
sel E45 sættes ud af kraft i retning mod 
Århus. 

Den bestående rød/grønne pileregule-
ring, der regulerer trafik mod Borumvej, 
kan fortsætte. 

Sådan var reguleringen også tidligere, 
og fællesrådet erindrer ikke, at der op-
stod sammenstød og lignende. 

Derimod skete trafikafviklingen fly-
dende og afstedkom ikke de kødannel-
ser, som vi oplever nu. Venstresvings-
signalet er sikkert monteret i bedste 
mening, men har virket modsat og 
stærkt hæmmende for al trafik vestfra 
på A26. 

At forslaget samtidig medfører, at den 
massive trafik gennem landsbyen Mun-
delstrup minimeres, er en stor sidege-
vinst for bl.a. de skolebørn, der hver dag 
skal krydse Gl. Viborgvej for at komme 
med skolebussen mod Sabro.”  

Den 16. december fik vi følgende fore-
løbige svar fra Vejdirektoratet: 

”Tak for jeres henvendelse. Vejdirekto-
ratet vil nu behandle den og vende tilba-
ge med svar snarest muligt.”  

Den 7. januar svarede Vejdirektoratet, 
at de er klar over, der er køproblemer på 
stedet og igangsætter derfor i den kom-
mende tid en analyse af signalregulerin-
gerne ved E45 for at undersøge, om det 
er muligt at forbedre trafikafviklingen 
signalteknisk og uden de store anlægs-
mæssige ændringer af krydsene. 
Når analyseresultaterne foreligger, vil 
man vende tilbage. 

Efter en pause med sodavand var der 
afsat knap en time til spørgsmål og 
debat. Denne blev forlænget med endnu 
en time af hensyn til de mange indlæg 
og spørgsmål. 

Her fremlagde en borger fra den 
sydlige del af Sabro forslag om at føre 
en kommende motorvej fra Anbæk til 
Herning-motorvejen ved Harlev. 

Omvendt forsvarede mange folk fra 
Skivholme naturen i deres område og 
foreslog vejen ført nord om Lading og 
Sabro til E45 syd for Søften. 

Vejdirektoratet vil nu gå i gang med 
en VVM undersøgelse og før næste 
vinter vende tilbage med 4-5 
linjeføringsforslag til en ny række 
borgermøder i området. 



Lokalcentrets køkken 
Den 1. november skrev fællesrådet føl-
gende brev til rådkvinden for sundhed 
og omsorg, Dorthe Laustsen: 

”Med begrundelse i en ombygning i 
nabofløjen, er der forslag fra din afde-
ling om at lukke køkkenet i Lokalcenter 
Sabro i mere end et halvt år, da man 
forventer færre end 30 brugere i ombyg-
ningsperioden. Det er også muligt, fordi 
nogle af ældreboligerne i Sabro meget 
upraktisk bespises fra Lokalcenter Hav-
kær i Tilst. 

 En evt. lukning af køkkenet i Lokal-
center Sabro kommer til at gå ud over 
mange ting på centret, lige fra den friske 
bespisning af de ældre med bl.a. person-
lige menuer til beboere med diabetes og 
lign., til arrangementer og møder med 
bespisning eller kaffeborde i lokalcente-
rets sale for centrets beboere, områdets 
pensionister og egnens foreninger, bl.a. 
højskoledage. 

Vi håber derfor, at du vil sætte dette 
upraktiske luknings-forslag i bero.”  

Da der en måned senere ikke var kom-
met svar, rykkede vi for det. 

Der viste sig at have været en misfor-
ståelse mellem to kommunale afdelin-
ger. 

Men den 13. december modtog vi føl-
gende svar: 

”Tak for henvendelsen til mig, hvor I 
beder om, at lukningen af køkkenet på 
Lokalcenter Sabro i forbindelse med om-
bygningen sættes i bero. 

 Jeg har bedt om en nærmere redegø-
relse om sagen ved lokalcentret, og her-
fra oplyses det, at der ganske rigtigt er 
tale om en midlertidig lukning af caféen 
pga. ombygning med virkning fra d. 1. 
januar 2011. Dette er en helt almindelig 
procedure i forbindelse med en ombyg-
ning. De 35 plejeboliger er under ombyg-
ningen reduceret til ti plejeboliger. 

Vedrørende produktionskøkkenet af-
venter lokalcentret, at en arbejdsgruppe 
i forvaltningen udarbejder forslag til, 
hvordan køkkenområdet skal drives 
fremadrettet i Sundhed og Omsorg. Den-
ne rapport forventes færdig primo janu-
ar 2011. 

I perioden, hvor der er midlertidig luk-
ning, vil lokalcentret gerne invitere fæl-
lesrådet sammen med brugerrådsfor-
mand Birgit Lund til et møde, hvor I kan 
drøfte, hvordan I fremadrettet kan få en 
rentabel drift af caféen på Lokalcenter 
Sabro. På mødet deltager ligeledes områ-
dechef Jette D. Harreskov og teamleder 
Helen G. Hermansen. 

 Der indbydes til mødet, når køkken-
rapporten er modtaget. 

 Hvis der er behov for yderlig uddyb-
ning, er man velkommen til at rette hen-
vendelse til daglig koordinerende teamle-
der Helen G. Hermansen på telefon nr. 
87486905.” 

Med venlig hilsen 
Dorthe Laustsen, rådmand. 
 
Fællesrådet har fået tilsagn fra Vagn 

Bødker om at deltage i mødet om den 
fremtidige drift af caféen på Lokalcenter 
Sabro. 

For blot tre år siden lovede byplan-
afdelingens chef Bjarne Knudsen Sabro 
Rideklubs tidligere formand Erik 
Knudsen, at kommunen ikke ville røre 
rideklubbens arealer, hvis kommunen 
ikke samtidig stod med tilsvarende og 
tilstødende erstatnings-areal til Sabro 
Rideklub. 

Det ville han også få på plads med 
rådmanden. 

Derfor skrev vi den 21. november til 
byplanafdelingens rådkvinde Laura Hay 
og medlem af teknisk udvalg Ango 
Winther, at vi fandt det utroligt, at 
byplanafdelingen nu tilsyneladende 
kører videre med skyklapper og døve 
ører og sender os planer for bl.a. det 
areal, som Sabro Rideklub anvender, og 
som vi i mange år tydeligt har 
signaleret, at vi ønsker friholdt som 
grønt område imellem de nye 
byområder i Sabro. 

Området har tilmed det tyndeste lerlag 
i miles omkreds, hvorfor grundvandet i 
netop dette område er yderst sårbart 
over for bygge-projekter. 

Så vi bad om at få strøget den 
nederste halvdel af planen, der berører 
det areal, som Sabro Rideklub an-
vender. 

Og vi bad om at få flyttet rammerne 
for det åbne lave byggeri i den sydlige 
halvdel af planen til den nordlige 
halvdel af planen, i stedet for tæt lavt 
byggeri i denne halvdel, bl.a. fordi 
"Beverly Hills-planen" for de 254 boliger 
syd for Grønvej, hvoraf kun en sjettedel 
er bygget, har forskudt det efterstræbte 
50-50 procent forhold i vores område 
mellem tæt-lavt og åbent-lavt byggeri 
langt over i overvægt af tæt-lavt 
byggeri. 

Kommunen vil bryde aftale 
Omkring 1. november sendte kommunens byplanafdeling 
os planer om udstykning til boliger nord for Grønvej i Sabro 

Udhængskab 
Da Kamille Blomster i efteråret 2010 
flyttede fra Larixvej til den østlige ende 
af det tidligere posthus overfor Dagli' 
Brugsen blev fællesrådets udhængskab 
taget ned til fordel for et skilt for Kamille 
Blomster. 

Indehaveren af det tidligere posthus 
Uffe Aggergren i Fajstrup lovede at gen-
placere udhængskabet på bygningen. 

 Det er ikke sket endnu, men vejret 
har også været lidt koldt til det. Vi hå-
ber, at skabet senest kommer op i løbet 
af foråret. 



midler til kulturelt arrangement. Han 
omdelte som repræsentant for Eshøj-
spillet en pjece fra Borum over Eshøj-
plateauets ca. seks kvadratkilometer og 
spurgte til fællesrådets holdning til 
linjeføringerne i økonomiundersøgelsen 
fra Vejdirektoratet. Fællesrådet svarede, 
at man ikke brød sig om den nordlige 
linje gennem Bjørnkær, men heller ikke 
den sydlige linjes nærhed til Borum 
Eshøj. 

Eshøjforeningerne gjorde rede for, at 
de ikke ville tage stilling til, om en 
linieføring nord eller syd om Lading sø 
skulle foretrækkes eller var mulig. 

Men de havde gjort Vejdirektoratet 
opmærksom på, at direktoratet til-
syneladende ikke havde kendskab til 
den kulturarvsbeskyttelse, som kul-
turarvsstyrelsen havde forsynet Eshøj-
området med.  

Repræsentantskabsmødet den 25. oktober 
21 repræsentanter fra fællesrådets 40 medlemsgrupper mødte op på Lokalcenter Sabro 

mandag den 25. oktober til repræsentantskabsmødet 

Formanden for Boligforeningen Fagbo 
afd. 23 på Ranunkelvej Børge T. 
Skovsende blev valgt som kompetent 
ordstyrer og konstaterede repræsen-
tantskabet rettidigt indkaldt mellem tre 
og fem uger før mødet. 

Flemming Thisted blev valgt som 
referent og noterede sig under ordstyre-
rens optælling, at der var to fremmødte 
repræsentanter fra Sabro-Fårup Beboer-
forening, Boligforeningen Fagbo afd. 
23, Grundejerforeningen Damgårdens 
Jorder, Brugerrådet ved Lokalcenter 
Sabro samt Eshøjforeningerne. Og en 
fremmødt repræsentant fra Geding Be-
boerforening, Sabro Spejdercenter, Sa-
bro Kunstforening, Boligforeningen 
Fagbo afd. 14, Grundejersammen-
slutningen Klostergårdens Jorder, 
Repræsentantskabet Grønagerparken, 
Grundejerforeningen Vistoftgårdens 
Jorder, Sabro-Mundelstrup Social-
demokratisk Forening, Sabro-Fårup 
Venstrevælgerforening, Sabro-Fårup 
Fælles Menighedsråd samt Bibliotekets 
Venner. 

Formandens beretning omhandlede:  
Fællesrådets 3000 kr. årlige pul-

jemidler, kommunens puljemidler til 
stier, byrum og grønne motionsom-
råder, rundtur i området med rådkvinde 
Laura Hay, Sabro gadekærs bedre 
tilstand, lufthavnsforslag ved Århus 
havn og ved Galten, Ib Jensens tekniske 
møder om kommunale planer og planer 
på vejområdet. Ny rute A26 og lukning 
af Lokalcenter Sabros køkken fra nytår 
til eftersommeren 2011. 

Det ønskede grønne område vest for 
Lokalcenter Sabro blev drøftet. 

Carsten Christiansen opfordrede os til 
at presse flere ønsker på rådkvinde Lau-
ra Hay under hendes besøg i området. 
Carsten har fået Galten Elværk til at 
love at flytte et kabelskab fra en plads 
ved gadekæret efter at have hørt om det 
skæmmende skab ved gadekæret på 
repræsentantskabsmødet. 

Ib Jensen fortalte om ønskerne til en 
byport nord for T-krydset Stillingvej/
Sabro Kirkevej og til en sti fra Sabro 
kirke til Grusbjerg skov. 

Flemming Thisted oplyste, at Eshøj-
foreningerne overvejer at søge pulje-

Nyt fra Sabro Bibliotek 
 

På denne årstid, hvor sneen falder tom-
metykt, kan det være ekstra svært at 
komme ud af døren og hen på bibliote-
ket. 

Vi vil gerne minde om vores ’Bib-
lioteket-kommer’-ordning. Den henven-
der sig til ældre og handicappede men-
nesker, der er afskåret fra selv at kom-
me på biblioteket. 

Deltagere i ’Biblioteket-kommer’-ord-
ningen aftaler med bibliotekaren, hvad 
man gerne vil låne og hvor meget af 
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. 

I marts er temaet på alle byens biblio-
teker ’Rejser’. Vi skal på rejse med Her-
man Bang. Det foregår 23. marts, og 
vores guide er skuespiller Jens Pedersen. 
Det var ikke af rejselyst, Herman Bang 
ofte drog udenlands. Det var nærmest 
en flugt. Tidens karikaturtegnere viste 
stor opfindsomhed og kreativitet, når 
det gjaldt om at latterliggøre forfatteren, 
journalisten, essayisten, anmelderen, 
instruktøren, oplæseren, foredragshol-
deren, skuespilleren, skribenten og leve-
manden Herman Bang. Som digter min-
der han ikke om nogen anden. Hans 

Den valgte hovedlinieføring måtte 
flyttes. 

Møde med medarbejdere fra kultur-
arvsstyrelsen på arealet og senere møde 
med medarbejdere fra Vejdirektoratet. 

Birgit Lund redegjorde for den mid-
lertidige lukning af køkkenet i Lokal-
center Sabro og fik støtte til at gå videre 
med protester mod denne midlertidige 
lukning. 

Der var ikke indkommet forslag til 
repræsentantskabsmødet. 

Næste ordinære repræsentantskabs-
møde blev fastsat til mandag den 4. 
april kl. 19.30 på Lokalcenter Sabro. 

Efter punktet eventuelt takkede 
ordstyrer Børge T. Skovsende og for-
manden forsamlingen for et godt møde 
og bød på kaffe, kanelstænger og hygge 
i en times tid. 

sprog- og replikkunst er i verdensklasse. 
Begge dage starter vi kl. 19. Tilmel-

ding er nødvendig. 
Forårets bogsalg starter i vinterferien, 

nemlig mandag 14. februar. 
Vi har åben mandag og torsdag fra 

14-19 og onsdag fra 10-15. 
Og lørdag fra 10-13 med frivillig be-

manding. Sig det gerne videre til venner 
og bekendte. 

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

 

              Venlig hilsen fra personalet 

Herman Bang (fotografen ukendt) 



Tekniske møder 
Fællesrådets næstformand Ib Jensen har 
været til to møder med kommunen. 

På Bautavej den 5. oktober, hvor kom-
munen berettede om Planstrategi 2010, 
cykelhandlingsplan og friluftsplaner. 

Derefter den 14. oktober på kommu-
nens vejkontor på Grøndalsvej i Viby. 

Her fik Ib skubbet et par ønsker frem. 
Dels en byportshelle på Stillingvej 

nord for Sabro Kirkevej, og dels en sti 
fra Sabro kirke til den eneste skov, vi 
har nær Sabro, nemlig Grusbjergskoven. 

Et lyskryds mere på Viborgvej ved 
Sabrovej og flere fartdæmpere på Gl. 
Viborgvej. Her ønsker Vejkontoret at 
afvente udviklingen af den nye rute 26 
mellem Viborg og Århus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: hac@privat.dk 
 
 

Informationsavisen udgives af fællesrådet. 
Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.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: 
Johannes Riis.  

 

Oplag: 1650 eksemplarer 
Tryk: Huset, Århus C. 

Glidebane  
ved Hvidtjørnvej 
 

På Sabrovej ved Hvidtjørnvej har der i 
efteråret været en sø på vejen i flere 
dage efter regnvejr. Sabro Vandværks 
formand Axel Thorsen fortalte os, at det 
ikke var et vandrør, men nærmere et 
beskadiget drænrør til vejen eller mar-
ken bagved, der ledte vandet op i rabat-
ten bag skiltet til Hvidtjørnvej og videre 
ud på kørebanen. 

Også formanden for Grundejerforenin-
gen Vistoftgårdens Jorder Jørgen Lakjer 
kunne forudse et problem for trafikken, 
når koldere vejr ville ændre forholdene 
fra undervognsskylning af biler til skøj-
tebane for biler under opbremsning mod 
Viborgvej. 

Selv om der er et godt autoværksted 
på Hvidtjørnvej til også at rette buler ud, 
skrev vi til Vejkontoret om problemet. 

Den 29. november svarer Niels Chr. 
Johnsen fra Vejkontoret med følgende 
positive svar: 

”Jeg har undersøgt årsagen til vand-
problemet det angivne sted, og der er 
sandsynligvis tale om et ødelagt dræn-
rør, udbedring er bestilt til udførelse 
hurtigst muligt.  

Jeg har endvidere bestilt opsætning af 
skilte til at advare trafikanter.” 

Referater og snerydning 
I efteråret 2010 blev referaterne fra de 
sidste repræsentantskabsmøder lagt på 
fællesrådets hjemmeside: www.sabro-
faarup.dk. 

Og mellem jul og nytår fik fællesrådets 
webmaster Poul Øxenholdt også lagt 
nogle tunge kort i PDF-format med vej-
kontorets planer for snerydning i vores 
område på fællesrådets hjemmeside. 
 

Oprydning på Thujavej 
På opfordring og med hjælp fra forman-
den for Grundejerforeningen Vistoftgår-
dens Jorder Jørgen Lakjer lykkedes det 
at få kommunens vejkontor til at love at 
rydde op i bunkerne af affald på Thuja-
vej i Sabro. 

Det holdt hårdt, Vejkontoret var klar 
til at pålægge de ellers afskærmede na-
boer til Thujavej hele udgiften, men gav 
sig til sidst efter flere skriverier.  

Sidste år i oktober foretog kommunen oprensning af gadekæret i Mundelstrup.  
Ting og sager åbenbarede sig, da vandet blev pumpet væk, og nogle levende fisk 
måtte lade livet. 

 
 

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. 



En aftale mellem Aarhus Kommunes 
Biblioteker og TDC er ophævet pr. 1. 
januar 2011. Det indebærer, at Sabro-
Fårup Lokalhistoriske Samling har fået 
ny e-mailadresse. 

Fremover kan man maile til samlin-
gen på: safa.lokhist@gmail.com 

Endvidere kan der mailes til lederen af 
samlingen Vagn Bødker på adressen: 
agva@mail.dk 

Forsøgsordningen, hvor personer til-
knyttet Sabro Biblioteks Venner holder 
biblioteket åbent lørdage fra kl. 10 til  
13 har været en pæn succes og er nu 
gjort til en mere permanent ordning. 
Med den nye brugerbetjente åbningstid 
håber vi at endnu flere får mulighed for 
at benytte Sabro Bibliotek. 

I april forventer vi at kunne invitere til 
forfatteraften med vores tidligere lokale 
krimiforfatter Gretelise Holm, som har 
taget Møgkællingerne med den aften. 
Gretelise Holm er journalist og forfatter 
og har udgivet flere bøger, bl.a. Nedtæl-
ling til mord, Under fuld bedøvelse, 
Robinsonmordene og Paranoia. Hun fik 
i 2000 Det Danske Kriminalakademis 
debutantpris for Mercedes-Benz syndro-
met. Påbegyndte i 2000 en ny krimiserie 
med den midaldrende journalist Karin 
Sommer som hovedperson. Møgkællin-
ger er 5. bind i serien om Karin Som-
mer. 

Nærmere oplysninger fremsendes 
senere. 

 Århus kommune har netop godkendt 
en ny Borgerservice- og Bibliotekspolitik 
for 2011-2014. Et væsentligt element er 
at bibliotekerne udvikles således, at der 
også vil være borgerserviceopgaver, der 
skal løses af bibliotekarerne. Sabro Bib-
lioteks Venner har indsendt høringssvar 
i den forbindelse, hvor vi ser frem til 
denne mulighed for vores bibliotek, men 
også påpeger at det nødvendigvis må 
betyde tildeling af ekstra ressourcer så-
ledes at det ikke forringe den egentlige 
biblioteksopgave. 

Efterfølgende har kommunen i decem-
ber fremsendt et sparekatalog, hvor det 
væsentligste for os er en ny ledelses-
struktur med færre områdeledere for 
lokalbibliotekerne og omlægning/cen-
tralisering af de opgaver vores lokale 
bibliotekar hidtil har udført.  Her har vi 
ligeledes indsendt et høringssvar, hvor 
vi påpeger nødvendigheden af - som et 
minimum - at fastholde den nuværende 
åbningstid og de ressourcer der pt. er 
tildelt Sabro Bibliotek (bibliotekar og HK 
tidsforbrug). 

 Vi følger fortsat op på ønskerne om 
bedre fysiske rammer for vort bibliotek. 
I øjeblikket er de bedste muligheder i 
tildeling af RULL-midler (udvikling af 
Rum for Leg og Læring) fra Børn & Un-

Fra Sabro Biblioteks Venner 
Nyhedsbrevene fra Sabro Biblioteks Venner har holdt en lille pause, men det betyder ikke, 

at der er stille i foreningen. Hermed de aktuelle informationer om vores aktiviteter 

ge, Århus Kommune. Vi har gennem 
hele 2010 støttet op omkring og bidra-
get med input til den ansøgning som 
fremsendes fra vores lokalområde og 
afspejler samarbejdet mellem skolen, 
institutioner og foreninger i området. 

I december 2010 fik Sabro Biblioteks 
Venner ganske uventet et tilskud på 
5.000 kr. til foreningens aktiviteter. 
Tilskuddet kom fra Borum Fonden, der 
med udgangspunkt i den tidligere Bo-
rum Sparekasse uddeler midler til gavn 
for aktiviteter i lokalområdet. Mange tak 
til Borum Fonden for det store tilskud. 

   
Sabro Bibliotek - foråret 2011: 

 Onsdag 23. februar kl. 19: Sæsonens 
bøger. 

Læsehestene Lida Wengel og Jette 
Holst fra Horsens Bibliotek vil præsen-
tere et udvalg af de nye romaner, krimi-
er og biografier, bøger, som de to kan 
lide og gerne vil anbefale. Her kan hen-
tes mange gode ideer til læsning. Og det 
gøres med engagement og humor, så 
der er en underholdende aften at glæde 
sig til. 

Tilmelding senest 21. februar. 
Onsdag 23. marts kl. 19: Herman 

Bang. 
Skuespiller Jens Pedersen besøger 

Sabro Bibliotek og fortæller om og læser 
tekster af en af de største romankunst-
nere i dansk litteratur. 

Det var ikke af rejselyst, Herman Bang 
ofte drog udenlands. Det var nærmest 
en flugt. Tidens karikaturtegnere viste 
stor opfindsomhed og kreativitet, når 
det gjaldt om at latterliggøre forfatteren, 
journalisten, essayisten, anmelderen, 
instruktøren, oplæseren, foredragshol-
deren, skuespilleren, skribenten og leve-
manden Herman Bang. 

Tilmelding senest 21. marts. 
 Forårets bogsalg starter i vinterferien, 

mandag 14. februar. 

 Januar: Prærieindianere. 
Kjell Norin og Naja Geraae fra Borum 

udstiller indianerting, som de selv har 
fremstillet. - Meget flot! 

Til arrangementerne er der tilmelding 
(telefon 86948480), mens udstillingerne 
kan ses i bibliotekets åbningstid. 

Såfremt du ikke i fremtiden ønsker at 
modtage et nyhedsbrev fra os bedes du 
kontakte os på t.ras@mail.dk 

 Sabro Biblioteks hjemmeside: 
http://www.aakb.dk/sw12368.asp 

 

På vegne af Sabro Biblioteks Venner 
                               Jytte Rasmussen   

 

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. 

Det tidligere alderdomshjem på Ristrupvej 



Lottovindere i 2010 i Sabro IFs venners støttelotto 
Januar 
1000 kr. nr.100 Christophersen, Lading 
 500 kr. nr.251 Harboe Andersen, Sabro 
 200 kr. nr.273  Lonnie Schmidt, Sabro 
 200 kr. nr.  39 Kamilla Blomster, Sabro 
 200 kr. nr.  65 Yelva Therkildsen, Tilst 
 200 kr. nr.  79 Helle Bredahl, Sabro 
 200 kr. nr.  55 K.V.Larsen, Sabro 

Februar 
1000 kr. nr.282 Maibritt Larsen, Sabro 
 500 kr. nr.  77 Jørgen Stephansen, Geding 
 200 kr.  nr.  17 Lene Ravn, Sabro 
 200 kr.  nr.192 Anette Pedersen, Trige 
 200 kr. nr.277 Axel Jeppesen, Sabro 
 200 kr. nr.178 Inge Arboe, Sabro 
 200 kr. nr.190 Jette Nielsen, Sabro 

Marts 
1000 kr. nr.210 Lisbeth Helledie, Fårup 
 500 kr. nr.289 Ivar Clausen, Sabro 
 200 kr.  nr.237 Signe Rasmussen, Sabro 
 200 kr. nr.  28 Vibeke Simonsen, Bøstrup 
 200 kr.  nr.110 Carsten Nielsen, Borum 
 200 kr. nr.258 Thorkild Jepsen, Fårup 
 200 kr. nr.273 Lonnie Schmidt, Sabro 

April 
1000 kr. nr.  75 Mette Udengaaard, Bryrup 
 500 kr. nr.139 Sonja Dahl, Foldby 
 200 kr. nr.267 Marianne Udengaard, Sabro 
  200 kr. nr.  20 Erik Nielsen, Sabro 
 200 kr. nr.227 Kurt Hansen, Sabro 
 200 kr. nr.187 Helle S. Nielsen, Sabro 
 200 kr. nr.  23 Henny Mikkelsen, Sabro 

Maj 
1000 kr. nr.  19 Alf Thomsen, Sabro 
 500 kr. nr.209 Per Nielsen, Sabro 
 200 kr. nr.128 Hanne Lassen, Sabro 
 200 kr. nr.229 Lis Thylkjær, Sabro 
 200 kr. nr.285 Inger Jeppesen, Sabro 
 200 kr. nr.188  Erik Lorentzen, Sabro 
 200 kr. nr.116 Stig Jacobsen, Sabro 
Juni 
1000 kr. nr.  85 Svend Erik Nielsen, Borum 
 500 kr. nr.  71 Troels Schmidt, Sabro 
 200 kr. nr.141 Jan Gamberg, Sabro 
 200 kr. nr.  39 Kamille Blomster, Sabro 
 200 kr. nr.244 Jens Kvist, Randers 
 200 kr. nr.214 Mette Kristiansen, Sabro 
 200 kr. nr.  81 Lotte Wind, Sabro 

Juli 
1000 kr. nr.  90 Niels Lempert, Borum 
 500 kr.  nr.  54 Jens Gundahl, Sabro 
 200 kr.  nr.267 Marianne Udengaard, Sabro 
 200 kr. nr.245 Rita Jørgensen, Sabro 
 200 kr. nr.204 Vagn Nielsen, Sabro 
 200 kr. nr.  38 Hanne Villadsen, Sabro 
  200 kr. nr.  24 A. M. Christensen, Sabro 

August 
1000 kr. nr.  24 A. M. Christensen, Sabro 
 500 kr. nr.283 Ulla Forsing, Sabro 
  200 kr. nr.  13 Jens Nielsen, Sabro 
 200 kr. nr.214 Mette Kristensen, Borum 
  200 kr. nr.  52 Helle Sørensen, Borum 
 200 kr. nr.106 Hardy Kirkegaard, Sabro 
 200 kr. nr.258 Thorkild Jepsen, Fårup 
September 
1000 kr. nr.    8 Benny Jensen, Sabro 
 500 kr. nr.282 Maibritt Larsen, Sabro 
 200 kr. nr.244 Jens Kvist, Randers 
 200 kr. nr.271 Else Buus, Brabrand 
 200 kr. nr.  17 Lene Ravn, Sabro 
 200 kr. nr.191 Inge Merete Møller, Sabro 
 200 kr. nr.  42 Tage Nielsen, Sabro 

Oktober 
1000 kr. nr.258 Thorkild Jepsen, Fårup 
 500 kr. nr.  85 Svend Erik Nielsen, Borum 
 200 kr. nr.134 Lis Sørensen, Sabro 
 200 kr. nr.190 Jette Nielsen, Mundelstrup 
 200 kr. nr.270 Karin Poulsen, Sabro 
 200 kr. nr.192 Anette Pedersen, Trige 
 200 kr. nr.176 Alice Benjaminsen, Sabro 

November 
1000 kr. nr.270 Karin Poulsen, Sabro 
 500 kr. nr.  10 Joan Mikkelsen, Sabro 
 200 kr. nr.213 Marianne Knudsen, Sabro 
 200 kr. nr.  37 Søren Karl Rasmussen, Sabro 
 200 kr. nr.197 Tina Jespersen, Sabro 
 200 kr. nr.    2 Tina Møller, Sabro 
 200 kr. nr.121 Kim Sønderbek 
December 
1000 kr. nr.  55 K. V. Larsen, Sabro 
 500 kr. nr.  28 Vibeke Simonsen, Bøstrup 
 200 kr. nr.187 Helle Sund Nielsen, Sabro 
 200 kr. nr.209 Per Elkjær Nielsen, Sabro 
 200 kr. nr.232 Ole Johansen, Sabro 
 200 kr. nr.  25 Erik Sejer Pedersen, Sabro 
 200 kr. nr.194 Leif Frederiksen, Skjoldelev 

Brev til Midttrafik 

Den 16. januar sendte vi, med Kurt 
Ærenlunds assistance, følgende brev 
til Midttrafik: 

 

Vi skal hermed spørge, om der kan 
forventes ændringer i køreplanerne for 
buslinierne 111, 114 og 116 fra juni 
2011? 

Er der planer om ændringer, skal Fæl-
lesrådet for Sabro-Fårup anmode om at 
blive inddraget i arbejdet med de ændre-
de planer. 

Vi skal i den forbindelse minde om, at 
vi har følgende ønsker til forbedring af 
de eksisterende planer: 

Bedre forbindelser i de sene aftentimer: 
Man skal kunne nå bussen, hvis man 

kommer sent ind med bus, tog eller fly, 
eller hvis man har deltaget i kulturelle 
arrangementer i Musikhuset, teatret el.l. 
Det er helt uacceptabelt, at Sabro ikke 
kan få sene afgange, der svarer til, hvad 
lignende områder har. 

Et passende tidspunkt for afgang fra 
Aarhus vil være mellem 23.30 og 24.00. 

Vi har tidligere peget på følgende mu-
ligheder for at opnå dette: 

1.  En ekstra omgang med de eksiste-
rende busser, gerne linie 111. (Vort pri-
mære ønske). 

2.  En senere afgang fra Aarhus med 
linie 114, som i så fald bør køre ind 
gennem Sabro. (Vil også komme beboe-
re i Hammel til gode). 

3.  At lade den nye linie 3A, evt. linie 
19, fortsætte til Sabro på en sen afgang. 
(En meget billig løsning for Midttrafik). 

Tidlige afgange - også på søndage: 
Borgere med morgenarbejde, eller som 

skal på rejse med bus, tog eller fly eller 
med andre ærinder, skal kunne bruge 
bussen. 

Ankomsten til Aarhus må ikke ligge 
senere end 7.30. 

Flere og bedre forbindelser 
til Hinnerup: 

Hinnerup er det nærmest liggende 
større bysamfund for borgere i Sabro. 
Mange har læge, tandlæge fysiotera-
peut, bank m.v. her. Ligeledes er der et 
stigende antal kunder fra Sabro i Hinne-
rups forretninger. 

Skal brugere af faciliteterne i Hinne-
rup føle det attraktivt at bruge bussen, 
må der ikke - som nu - være en hel time 
mellem afgangene, og slet ikke i læge-
husenes og forretningernes åbningsti-
der. 

     Med venlig hilse Fællesrådet for Sabro-Fårup  
                                                Johannes Riis 

Fra Borum Eshøj 


