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Lokalplaner 
Da Byplanafdelingen fortsat ville bry-
de det kun tre år gamle løfte til Sabro 
Rideklub, skrev vi den 13. februar til 
afdelingen: 

”Fællesrådet for Sabro-Fårup finder 
det både yderst betænkeligt og proble-
matisk:  

At Planlægning og Byggeri påtænker 
at forkaste aftalen med Sabro Rideklub 
om erstatningsjord, blot fordi man ik-
ke har fundet erstatningsjord. 

At Planlægning og Byggeri derfor for-
langer, at den velfungerende Sabro Ri-
deklub skal fraflytte jorden før den 1. 
oktober 2011.  

At Planlægning og Byggeri erklærer at 
have indtryk af, at rideklubben er 
tilfreds hermed.  

At Århus Kommune således også på-
tænker at trodse egne principper om at 
tage afstand fra byggeri på arealer med 
så ekstremt tyndt lerlag til beskyttelse af 
grundvandet som ved Sabro Rideklub 
(eksempelvis hentes grundvand til 
brygning af de kendte WinterCoat Øl 
kun en god halv kilometer sydøst her-
for)”. 

30 dage senere, den 15. marts, fik vi 
følgende svar fra Byplanafdelingen: 

”Jeres bemærkninger til sagen vil ind-
gå i det fælles beslutningsgrundlag, der 
til den tid vil blive forelagt byrådet i den 
indstilling om lokalplanen, der skal 
udarbejdes.” 

Samme aften fulgte vores næstfor-
mand Ib Jensen den 3 dobbelt til dørs på 
fællesrådsseminaret i rådhushallen ved 
at forelægge den først for de øvrige fæl-
lesråd, og derpå på opfordring fra de 
øvrige fællesråd overfor byplansgrup-
pen, og til sidst overfor hele forsamlin-
gen, så borgmesteren og Laura Hay 

måtte kommentere det, og endte med at 
love Rideklubbens fortsatte eksistens. 

I mellemtiden har Byplanafdelingen 
sendt en ny lokalplan-forundersøgelse 
ud for Mundelstrup. 

Det er også OK at lokalplanlægge den 
2 hektar store kran-grund midt i Mun-
delstrup, men ikke hele Mundelstrup, 
der har det fint i landzone. Det har vi 
meddelt Byplanafdelingen midt i marts 
med den ret korte og kontante melding: 

”Bortset fra det 20.000 kvm. store 
Linden Kran-areal midt i Mundel-
strup, hvortil der ligger planer for opfø-
relse af ca. 30 stk. 0-energihuse, som 
forbillede for kommunens CO2 politik, 
vil vi ikke have Mundelstrup inddraget i 
byzone og gjort unuanceret af lokalpla-
ner.  

 Mundelstrup ligger 10 km. fra Århus 
og dermed meget længere væk fra År-
hus end andre landsbyer i Århus Kom-
mune. 

Man er forhåbentlig også bekendt 
med, at enhver ekstra bil fra udvidelser 
af Mundelstrup, med bilens forkørsels-
ret i den overbelastede rundkørsel halv-
vejs mod Århus i Todderup, medvirker 
til blokering for den overordnede trafik 
på A26 mellem Århus og Viborg. 

 Ejendommene i Mundelstrup funge-
rer i forvejen optimalt med deres typiske 
status af blandet bolig og erhverv. 

Beboerne ønsker også fortsat at kun-
ne holde dyrehold i form af heste og 
fjerkræ med tilknytning til de omgiven-
de marker. 

En ændring til byzone med mere byg-
geri vil også hurtigt forstyrre den yderst 
følsomme bestand af råvildt, havørne 
og fiskeørne i de unikke hegn mellem 
Mundelstrup og Fårup”. 

Repræsentantskabsmøde 
Mandag den 4. april afholdt Fællesrå-

det for Sabro-Fårup repræsentantskabs-
møde på Lokalcenter Sabro. 

Carsten Aae Christiansen blev valgt 
som ordstyrer, konstaterede de kun 15 
fremmødte repræsentanterne rettidigt 
indkaldte. 

Formandens beretning omhandlede 
emnerne i denne Informationsavis. 

Kassererens regnskab viste et over-
skud på 2267 kr. 

Der var ikke indkommet forslag til 
repræsentantskabsmødet. 

Kontingentet fastholdtes for 18. år på 
150 kr. pr. medlemsgruppe. 

Kasserer Jan Mulbjerg Jensen blev 
også genvalgt for 18. år, lige som Han-
ne Aae Lunden genvalgtes. 

Søren Rasmussen og Berit Rousing 
valgtes som suppleanter. 

Jane Søgaard og John Futtrup gen-
valgtes som revisorer. 

Bodil Smidt genvalgtes som revisor-
suppleant. 

Næste repræsentantskabsmøde blev 
fastsat til mandag den 31. oktober 
2011. 

Under debatten blev den trafik, der 
ubetænksomt benytter Sabro Skolevej 
frem for Stillingvej debatteret. 

Mødet sluttede med kaffebord med et 
udvalg af lækre kager fra Kvottrup-
parret May og Tommy Christensens 
”Tilst Bageri”. 

Puljemidler 
Før 1. maj søgte vi igen kommunens 

puljemidler for at få et grønt motions-
område vest for Stillingvej.  

Og en sti fra T-krydset Sabro Kirkevej/
Stillingvej vest-over markerne til Bjøn-
kær. 

Samt et byrum i Mundelstrup med en 
lind og en bænk overfor det tidligere 
bageri. 

Foto: 
En del af den 2 hektar store grund i Mundelstrup 
som Linden Kraner byggede i 70’erne 



Støtte til Kunstprojekt 
I december 2010 støttede vi ferniserin-
gen af et kunstprojekt, der var et samar-
bejde mellem Sabro Kunstforening og 
Sabro-Korsvejskolen.  

Formanden for Sabro kunstforening, 
Julie Arent har berettet følgende:   

Til ferniseringen var vi ca. 40 deltage-
re, deriblandt en del forældre og elever. 

De sang et par sange og formanden 
talte om udlængsel, skolegang og de 
muligheder, de unge har i dag, med 
udgangspunkt i Jeppe Åkjærs sang "Ole 
sad på en knold og sang".  

Lærer Birthe Witt Jason, der undervi-
ser i kunst og kreativitet og som var 
igangsætter og planlægger for udstillin-
gen, fortalte om fremstillingen og inspi-
rationen til kunstværkerne. 

Derpå blev der serveret lune æbleski-
ver med syltetøj og flormelis, en stor 
grydefuld krydret hyldebærgløg m. rosi-
ner og mandler og man gik rundt og så 
på udstillingen.  

Der var fotomontager, lavet over por-
trætter. Der var collager, og malede por-
trætter. En fin og meget varieret udstil-
ling. Og der kom små røde flag (det 
betyder solgt) på mange billeder. 

 Man var meget glade for donation fra 
fællesrådet. Og man fandt det hyggeligt 
med serveringen, og rart at man ikke 
skulle kræve penge for det.  

I så fald havde de heller ikke lavet så 
flot en servering, sagde de. 

Til generalforsamlingen takkede for-
manden for Sabro Kunstforening fælles-
rådet i beretningen. 

Udstillingen var resultatet af en emne-
uge på Sabro Korsvejskolen i oktober, 
hvor man i grupper arbejdede med em-
net ”Verdensborger”. 

Seminar og busser 
Tirsdag den 15. marts fra kl. 17 til kl. 
22 var fællesrådets sekretær, næstfor-
mand og formand til fællesrådsseminar 
på rådhuset i Århus med formøde med 
de øvrige fællesråd i kommunen, ståen-
de spisning i rådhushallen, samt temaer 
og debat med embedsmænd, borgme-
ster Nicolai Wammen, og rådkvinde for 
Teknik og Miljø, Laura Hay. 

På mødet opfordrede Midttrafik til, at 
man melder ind til dem, hvis noget ikke 
fungerer som f.eks. bus-kapacitet og 
lign. når alle busser i Midttrafik mandag 
den 8. august skifter til de nye kørepla-
ner med A og B linjer. 

Lokalcentrets køkken 
Fællesrådet skulle have været til møde i 
starten af det nye år om lokalcentrets 
køkken. 

Da der ikke skete noget, skrev vi igen i 
marts til ældrerådmanden. 

Hun svarede den 24. marts : 
”Mange tak for din fornyede henven-

delse til mig omkring ombygningen på 
Lokalcenter Sabro og konsekvenserne 
for caféen i den forbindelse. Når der ikke 
har været indkaldt til mødet som aftalt, 
skyldes det, at der har været en tidsfor-
skydning i beslutningsoplægget til en 
samlet plan for madproduktionen i Ma-
gistratsafdelingen for Sundhed & Om-
sorg. 

Jeg har dog aftalt med Jette Harreskov, 
at man indkalder fællesrådet til en drøf-
telse på trods af den uafklarede situati-
on. 

 Du hører derfor nærmere fra lokal-
centret inden længe.”  

I mellemtiden har Fællesrådet for Sa-
bro-Fårup foreslået Århus Kommune at 
maden til børneinstitutionerne i Sabro 
ikke køres fra Galten, men fra Lokalcen-
ter Sabros køkken for at understøtte 
dette. 

Mandag den 2. maj oplyste forman-
den for Brugerrådet ved Lokalcenter 
Sabro, Birgit Lund, om at der nu var 
arrangeret et møde midt i maj, hvortil 
Vagn Bødker har lovet at repræsentere 
Fællesrådet for Sabro-Fårup. 

Kampagne for  
vort rene drikkevand 

I den forløbne vinter og forår er fælles-
rådet  med i en kampagne for rent drik-
kevand, der kører i samarbejde med 
Sabro Vandværk, Århus Vand, en grøn 
guide fra Folkeligt Oplysningsforbund 
og Sabro-Fårup Beboerforening  

Den går i korte træk ud på, at folk 
skal bruge hakkejernet frem for sprøjten 
i især private haver, men også ved land-
bruget. 

I april omdeltes en pjece om kampag-
nen sammen med Sabro-Fårup beboer-
forenings medlemsinformation til de ca. 
1550 husstande i vores område. 

Møde 
om trafik i landsbyer 

Onsdag den 9. marts var fællesrådet 
inviteret til sandwich-møde hos Vejdi-
rektoratet i Skanderborg om trafikken 
gennem landsbyer. 

Vi videregav invitationen til Kvottrup 
og Geding, der er plaget af gennemkø-
rende trafik på den gennemsnitligt lige 
linje mellem Hinnerup, Søften og Tilst. 

Johannes Riis tog til mødet i Skander-
borg som repræsentant herfra. 

I april blev nogle figurer med en prins 
og en prinsesse med teksten ”Pas på 
vores prinser og prinsesser” opstillet  i 
de plagede landsbyer. 

Desværre evnede primitive unge ikke 
at lade figurerne stå i fred i blot nogle få 
dage. 

 
 
 
 
 
er i gang med at anlægge en hjem-

meside. Her i indkøringsfasen er lidt 
tekst og billeder lagt ind, fremover 
kommer mere til og adressen er: 

http://sabro-faarup-
lokalhistoriskesamling.dk/ 

 

Man kan maile til samlingen på 
adressen: safa.lokhist@gmail.com 

 

eller til lederen af samlingen 
Vagn Bødker på adressen: 

agva@mail.dk 

Axel Thorsen en glad og tilfreds formand for 
Sabro Vandværk samler sammen på de mange 
poser med mælkebøtter. De mange mælkebøtter 
endte med at fylde en hel bil og blev til stor glæde 
for lokale geder, som fik et festmåltid. 

Sabro Brugs 
formand Allan Søndergaard cyklede 1. 
og 2. maj godt 15.000 kroner ind til 
Børneafsnit E1 på Århus Sygehus med 
612 km på Brabrandstien på 24 timer. 



de insekter og vi kan bevare rent drikke-
vand til fremtiden. 

Der var masser af aktivitet på pladsen 

foran Brugsen fredag eftermiddag. Det 
væltede ind med store sække med mæl-
kebøtter. Vi havde medbragt 24 fugle-
kasser og forventede at have rigeligt, 
men i Sabro er man glad for at stikke 
mælkebøtter. Så vi måtte notere yderli-
gere 32 flittige ”mælkebøtte-stikkere”, 
som vil få efterleveret deres fuglekasse. 
Ud over at bytte mælkebøtter til fugle-
kasser, var der også mulighed for at så 
frø af solsikke eller agurk, og det var der 
også rigtig mange som benyttede sig af 
og fik dermed startgrundlaget for en lille 
økologisk produktion med sig hjem. Nu 
skal frøet i sin potte bare passes og ple-
jes hen over sommeren, og så får man 
enten store flotte solsikker (med masser 
af fuglefrø) eller lækre skoleagurker lige 
til at putte i madpakkerne. 

Det er både som haveejere og som 
forbrugere, vi kan være med til at sikre 
vores grundvand. Som haveejere ved at 
lade sprøjtegiftene stå i butikkerne og 
som forbruger ved at købe de økologi-
ske varer. Jo flere økologiske varer der 
sælges, jo flere landmænd vil stoppe 
med at bruge sprøjtegifte. 

Bag vandkampagnen i Sabro står 
Vandplanudvalget (en sammenslutning 
af alle vandværker i Aarhus) i samarbej-
de med Sabro Vandværk, Daglig’Brug-
sen, Sabro-Fårup Beboerforening og 
Fællesrådet for Sabro-Fårup, Sabro Bib-
liotek og daginstitutionerne i Sabro.  

Se mere på www.vpu-aarhus.dk 

Stof til Informationsavisen 

 

Artikler, læserbreve m.v.som ønskes optaget i 
Informationsavisenskal være redaktøren i 
hænde senest den 15. i måneden forinden 

udgivelserne i februar, juni og oktober. 

Svar fra Vejdirektoratet 
Den 21. marts har Vejdirektoratet 

afsluttet deres undersøgelse af trafikken 
på A26 og svarer os - at der er størst 
problem om eftermiddagen - at de vil 
forlænge et par svingbaner - og at køen 
ind mod Århus i morgentimerne hoved-
sageligt skyldes den videre trafik på 
kommunale veje ind mod Århus. 

Hertil svarede vi samme dag tilbage til 
vejdirektoratet, at for os er det tydeligt, 
at kø-problemerne på A26, vest for E45 
ind mod Århus i morgentimerne, skyl-
des den grønne pil til motorvejen, der 
kun er aktiveret 1/10 af tiden, og resten 
af tiden spærrer for al trafik på vejen, 
også den mod Århus. 

Dagen efter svarede Vejdirektoratet:  
”Ja, denne grønne pil får også ekstra 

grøn tid. 
I morgenperioden er der flere proble-

mer: 
Kørsel i østgående retning bliver gene-

reret af kødannelse fra rundkørslen.  
Dette er specielt gældende for ligeud 

trafikken vest for dette "vestlige anlæg" 

og den venstresvingende trafik fra nord 
(fra motorvejen). 

Og problemer for den venstresvingen-
de trafik kommende fra vest i henhold 
til skrivelse. 

Det vi konstaterede ved besigtigelsen 
var, at det var kø fra rundkørslen, der 
generede kørslen i østgående retning, og 
således også trafikken vest for dette 
vestlige anlæg.  

Som trafikant i denne østgående kø-
kørsel vil det nok føles som om, at det 
er venstresvingspilen, der er årsagen, 
men jeg tror, at der fortsat vil være pro-
blemer om morgenen, når trafikken 
ikke kan blive afviklet - "sendt ud af 
krydset"   

 Det nye morgenprogram bliver længe-
re og grøntids-andelen bliver bedre for 
de ovennævnte retninger.”  

Dertil har vi svaret med følgende korte 
kommentar: 

”Ja, rundkørslen i Todderup er den 
næste alvorlige prop på A26 mod År-
hus. 

Og de værste trafikanter skaber den 
selv ved at dreje af A26 efter Sabro mod 
Århus, suse igennem Mundelstrup 
og komme tilbage til A26 i rundkørslen 
i Todderup med forkørselsret, frem for 
forkørselsret for hovedtrafikken mod 
Århus på 26.  

Med denne strøm af biler til rundkørs-
len i Todderup fra Mundelstrup hvert 5. 
sekund, formår de at blokere rundkørs-
len for hovedtrafikken på A26 mod År-
hus”. 

Masser af nye boliger 
i Sabro 

Ingen boligmangel for musvitter og 
skovspurve. I forbindelse med Vand-
kampagnen – ”Rent drikkevand – med 
din indsats” er der nu kommer over 55 
nye boliger til småfuglene i Sabro. Fre-
dag eftermiddag d. 29. april havde kam-
pagnen arrangeret, at alle som kom 
forbi Dagli’Brugsen med en stor pose-
fuld mælkebøtter med rod kunne få den 
byttet til en fuglekasse. Men hvad er lige 
sammenhængen mellem fuglekasser og 
rent drikkevand? 

For at sikre tilstrækkeligt rent drikke-
vand i fremtiden er det selvfølgeligt 
vigtigt at begrænse vores vandforbrug. 
Brugsen har her vist vejen ved etablerin-
gen af deres nye vaskehal, som renser 
vandet helt og derefter genbruger det og 
dermed bruger væsentligt mindre nyt 
vand. Men den vigtigste faktor, for at 
sikre vores rene drikkevand til fremti-

den er, at vi ikke forurener vores grund-
vandsmagasiner med sprøjtegifte. Både 
landmændene og haveejerne kan være 
årsag til at grundvandsmagasinerne 
forurenes. På landsplan lukkes der ca. 
100 boringer om året pga. sprøjtegifte, 
ca. lige mange boringer lukkes på grund 
af sprøjtegifte fra landmænd og fra ha-
veejere.  

Og så kommer endelig svaret på sam-
menhængen mellem mælkebøtter og 
fuglekasser. Når vi som haveejere stik-
ker vores mælkebøtter op med rod, und-
går vi at bruge sprøjtegifte, og når vi 
sætter fuglekasser op i haven, så har vi 
nogle trofaste hjælpere til at tage sig af 
nogle af de skadedyr, som vi kan få i 
haverne. Så op med fuglekasser og afle-
ver dine sprøjtegifte på genbrugsstatio-
nen som farligt affald. Fuglene bliver 
glade og kan få deres unger på vingerne 
uden at de er blevet fodret med forgifte-

Så blev den første fuglekasse udleveret  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Bus 114 
Den 17. januar skriver Midttrafik, at 

bus nr. 114 ikke længere skal betjene 
Mundelstrup, men køre udenom. 

Den næste måned skriver jeg frem og 
tilbage med Midttrafik, da jeg ikke kan 
se den gevinst ved at lade Bus nr. 114 
køre udenom Mundelstrup, som Midt-
trafik kan. 

Det giver til sidst pote, da Midttrafik 
den 22. februar skriver følgende til os: 

”Midttrafik vil indstille til regionen, at 
rute 114 i 2011/12 fortsat betjener 
Mundelstrup. 

 Baggrunden er primært, at det er 
svært for os at dokumentere en større 
køretidstidsmæssig gevinst i myldreti-
den ved at køre udenom Mundelstrup – 

Nyt fra  
Sabro Bibliotek 

Det er måske indlysende, men allige-
vel vil vi godt slå et ekstra slag for vores 
tilbud til børn. 

Vi bor sammen med skolebiblioteket, 
som stort set står for indkøb af bøger for 
børn mellem 7 og 16 år. 

Sabro Bibliotek er en sjælden størrel-
se. Vi er et fællesbibliotek og ikke et 
kombi-bibliotek, som det de f.eks. har i 
Harlev. Det betyder, at vi blot bor sam-
men, og deler lånere, materialer og loka-
ler. Organisatorisk hører vi ikke sam-
men. Men alligevel arbejder vi tæt sam-
men og supplerer hinandens tilbud til 
børn. 

Det er ikke så tit, at skolens elever 
viser sig på biblioteket efter skoletid. Tit 
tager de skolebussen hjem, og færdes 
slet ikke i nærheden af skolen, før de 
skal møde igen. 

Deres behov for at låne materialer får 
de dækket ved klassens ugentlige besøg 
på biblioteket, eller de besøger bibliote-
ket efter timerne. 

Det er OK for dem at låne vores dvd’er 
og CD’er på skolelånerkortet. Også at få 
skaffet materialer fra kommunens øvri-
ge biblioteker, hvis vi ikke selv har det, 
de ønsker. 

Men hvis man som forælder gerne vil 
have lidt styr på disse lån, var det må-
ske en idé, at følges hele familien på 
biblioteket på en af vores sene åbnings-
dage eller om lørdagen. 

Mange går til sport på skolen, sports-
pladsen eller den nærliggende sportshal. 
Hvad med at kigge indenfor? 

Mange børn under skolealderen kom-
mer hos os på vores tidlige dag sammen 
med deres institution eller dagplejer. 

Til den aldersgruppe har vi mange 
lette pegebøger og billedbøger. Og ikke 
mindst oplæsningsbøger. Vi har også 
CD’er med børnemusik og film for de 
yngste.  

Men vi ville gerne se mange flere af 
denne aldersgruppe sammen med far 
eller mor. Det er muligt at få sit eget 
lånerkort, så snart man kan legitimere 
sig med et personnummer! 

Så kig ind og få masser af gode ople-
velser med hjem. Vi bor lige ved siden af 
Rema1000. 

Hvis der alligevel ikke er luft i en travl 
hverdag, så er der jo tilbuddene på net-

tet. Der er netop lanceret en biblioteks-
hjemmeside for børn mellem 8 og 12 år 
– www.PallesGavebod.dk 

Her kan børnene få inspiration til 
læsning og lytning mmm. De kan kom-
mentere, se sjove videoer og deltage i 
quizzer og konkurrencer. 

Det er et sikkert internetmiljø for bør-
nene, for man skal være låner på biblio-
teket for at oprette en profil. 

Al lovgivning der vedrører formidling 
af filmklip, musik, spil, bøger og inter-
netmateriale samt chatregler til denne 
målgruppe er overholdt. 

Med tiden vil man også kunne bestille 
materialer på sit lokale bibliotek direkte 
fra siden. 

Besøg sitet og bliv modtaget af de 
sjove medarbejdere, som er med til at 
skabe en humoristisk stemning på 
”arbejdspladsen”. 

Vores frivillige holder stadig åbent om 
lørdagen fra kl. 10 – 13. De holder dog 
fri lørdag i Kr. Himmelfartsferien og 
pinselørdag. På disse dage er biblioteket 
altså lukket. 

Vi holder sommerferie i hele juli må-
ned. Til gengæld er der forlænget låne-
tid på bøger lånt i juni, så kom bare ned 
og tøm hylderne. 

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

Og altså de fleste lørdage fra 10 – 13. 
Sig det gerne videre til venner og be-
kendte. 

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

              Sommerhilsen fra Personalet 

uagtet at der efter Midttrafiks opfattelse 
vil være en betydelig positiv psykologisk 
virkning for kunder, som rejser mellem 
Viborg/Hammel og Aarhus.  

 Men vi indstiller altså, at ruten fort-
sætter som nu – i hvert fald frem til det 
næste køreplanskifte, hvor vi vil vurdere 
sagen igen. 

 Med hensyn til natbusbetjeningen af 
Sabro forventer vi, at rute 114 nat efter 
fredag/lørdag vil slå et smut ind igen-
nem Sabro, således at Sabro (og Mun-
delstrup) vil være natbusbetjent fra Aar-
hus kl. ca. 1.25 og 3.25, og fra Hammel 
mod Aarhus kl. ca. 0.20 og 2.20. 

 Det bemærkes, at den endelige beslut-
ning om køreplanerne træffes af Region 
Midtjylland.” 


