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På baggrund af fællesrådets henvendel-
ser til rådmand Dorthe Laustsen, frem-
satte Jette Harreskov nogle synspunkter, 
vedrørende en kommende drift af køk-
kenregionen på Sabro Lokalcenter.  

 Jette Harreskov gjorde det helt klart, 
at ud fra de erfaringer, man for længst 
har indhøstet med hensyn til køkken-
drift på centre og plejehjem i Aarhus 
kommune, kan et center med Sabros 
beboerunderlag ikke alene drives øko-
nomisk forsvarligt.                                                                                                    

Rådmanden har derfor nedsat et ud-
valg, som har fået til opgave, at finde 
alternative muligheder for at drive en 
økonomisk forsvarlig køkkendrift på 
Sabro Lokalcenter. Det kunne være 
samdrift med andre centre. Det kunne 
være mad ud af huset til andre former 
for institutioner. Et alternativ kunne 
også være, at købe maden ude i byen. 
Udvalget har fået pålagt, at frem-
komme med en redegørelse af deres 
undersøgelser en gang i november.  
Indtil da er der ingen afklaring af køk-
kenproblematikken. 

Hvis resultatet bliver at køkkenet luk-
kes, skal der naturligvis findes en mad-
leverandør. En model kunne være, at 
maden bliver leveret 1 gang om ugen. 
Ikke som nogen har forestillet sig, at 
maden bliver leveret til et køleskab hos 
den enkelte beboer. Maden bliver i så 
fald leveret til kølerum i centrets køk-
ken. Centrets personale, vil herfra stå 
for opvarmningen og servering af ma-
den, præcis som hidtil, i den fælles spi-
sestue. Hvis nogle beboere ønsker det, 
kan de også få maden bragt til deres 
stue. Centrets personale er indstillet på, 
at beboerne får den samme fælles mad-
oplevelse som tidligere. Forskellen er 
bare den, at maden bliver tilberedt uden 
for centret og skal nu blot opvarmes.    

Der blev også på mødet drøftet cafe- 
drift. I lighed med den usikkerhed der i 
øjeblikket hersker på køkkenområdet, 
kan der heller ikke her tilrettelægges en 
endelig cafeplan. Men det er et inderligt 
ønske fra ledelsen, at en cafe i en eller 
anden form prioriteres meget højt. En 
endelig cafeplan kan først blive en reali-
tet, når man kender planerne for den 
kommende køkkendrift. 

I område nord, har man arbejdet sig 
frem til en cafedrift, der efter sigende 
fungerer rigtig godt. Der er netop arran-
geret et møde med de involverede parter 
i område nord, hvor Sabro er inviteret 
med. Man vil her blive gjort bekendt 
med de erfaringer, som de har indhø-
stet. Når man drøfter cafedrift, så ligger 
det helt klart, at det stort set drives af 
frivillige, hvilket også bliver tilfældet for 
Sabros vedkommende. 

Vi må indtil videre bevæge os med 
tålmodighed og håbe på, at slutresulta-
tet bliver til alles tilfredshed. 

                                 Vagn Bødker 

Referat fra køkken/café-møde 17. maj 
på Sabro Lokalcenter 
Mødedeltagere var områdechef Jette Harreskov, 
teamleder Helen Hermannsen, brugerrådsformand Birgit Lund, 
Fællesrådet for Sabro Fårup var repræsenteret ved Vagn Bødker 

Svar til ”Haveby” 
Den 17. august har formanden for Fæl-
lesrådet for Sabro-Fårup og Sabro-Fårup 
Beboerforeningen indsendt høringssvar 
til opførelse af 75 tæt-lave ejerboliger på 
Krangrunden i Mundelstrup. 

Svaret følger høringssvaret fra lokal-
plan-forundersøgelsen for Mundelstrup 
i foråret, citeret på forsiden af sidste 
Informationsavis, men med en tilføjelse 
om at følge områdets regel for nybyggeri 
med 50 % tæt lavt byggeri og 50 % åbent 
lavt byggeri, da det også kan begrænse 
50% forøgelsen af antal boliger i Mun-
delstrup By, som lokalplanen ellers læg-
ger op til. 

”Snak” 
med Vejdirektoratet 
Den 19. august meddelte vi til Vejdirek-
toratet i Skanderborg, at vi har kunnet 
spore en positiv virkning af regulerin-
gen af krydset Viborgvej/E45, men ikke 
en blivende problemfri virkning. 

Vi har her i sommer set mænd med 
refleks-veste måle op på stedet og vil 
gerne spørge om, hvad der sker, og 
hvad der skal ske af flere mulige udvi-
delses-foranstaltninger, for at den lange 
kø på Viborgvej til den korte venstre-
svingsbane til motorvejen mod syd ikke 
skal fortsætte med at blokere for den 
overordnede trafik lige ud på Viborgvej 
mod Århus? 

Den 22. august svarer Vejdirektoratet: 
”Vi er glade for, at der kan mærkes en 

positiv virkning efter vores ændringer af 
signalerne i krydsene ved E45 og rute 
26. 

Det er rigtigt, at vi har fået krydsområ-
det opmålt. Det er med henblik på at 
skitsere/projektere om der er muligt at 
gennemføre nogle geometriske ændrin-
ger inden for begrænsede midler, så 
afviklingen af trafikken kan forbedres 
endnu mere. 

Der er dog endnu ikke bevilliget penge 
til en geometrisk ombygning.”  



 
 
 
 
 
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 

Hjemmeside-statistik 
I 2009 var der gennemsnitligt 16 dagli-
ge besøg på fællesrådets hjemmeside. 

I 2010 var tallet steget til 52 besøg om 
dagen, og i år til 66 besøgende om da-
gen. 

Det skal bemærkes, at fællesrådets 
kalenderservice også er et tilbud til for-
eninger, der ikke er medlem af Fællesrå-
det for Sabro-Fårup. 

Pengene er kommet fra Mærsks 15 
millioner tilskud til "Oldtiden i Landska-
bet". 

Dette projekt - styret af kulturarvsty-
relsen -  kører mange steder i landet - så 
der er lavet en fælles standard, som 
gælder stil og styling på standere og et 
fælles præg på formidlingen. 

De er således også alle med tekster på 
såvel dansk, tysk og engelsk. 

2 standere står ved parkeringspladsen 
- 1 med en generel information og en 
anden noget højere med 3 flotte plan-
cher, der fortæller om fundene og perio-
den. 

Med alt, hvad vi ved om stedet, kunne 
vi sagtens forestille os, at der burde stå 
endnu mere - men der er det jo så de 
professionelle formidlere fra Kulturarvs-
styrelsen og Moesgård, der har været 
ind over - og det er vi så nødt til at stole 
på er rigtigt valgt. 

Den tidligere oplysningstavle ved sel-
ve Borum Eshøj er væk -  men en ny 
mere omfattende er sat op i lidt afstand 
fra højen - ind mod skel - så man har 
baggrunden med Lading Sø at se på 
samtidigt - igen i bevidst afstand fra 
højen så der ikke er skilte på, når man 
tager billeder. 

 I maj, juni og igen i august har der 
været udgravningsaktiviteter i den vest-
ligste del af den gamle højrest. Der har 
været afdækket den gamle højs ydre 
stenrand og store trappetrin ind i højen 
har været finpudset, så man kunne se 
de forskellige faser i højens historie.  

Flere steder var det helt tydeligt at se 
de enkelte græstørv, som sådanne høje 
er sammensat af. 

 

Der har medgået op mod en million 
enkelte græstørv til den oprindeligt 8-9 
meter høje og 40 meter brede høj. 

Et landbrugsareal svarende til 7 fod-
boldbaner er blevet lagt øde derved – 
jorder som ikke kunne dyrkes på i flere 
generationer herefter. 

Ca. 1-1½ meter nede så man tydeligt 
den orange/okker ”jernkappe” der kan 
dannes i sådanne høje, og som er bag-
grunden for at der i 1870erne kunne 
findes så velbevarede person- og dragt-
fund. 

Laget af jernforbindelser lukkede som 
i en dåse ilt væk fra den vandfyldte høj, 
så en normal forrådnelse ikke kunne 
finde sted. 

Om Borum Eshøj 

21. september blev højen lukket igen. 
Moesgård Museum og Århus Universitet 
håber på at kunne fortsætte udgrav-
ningsaktiviteter til næste år – men man-
ge ting skal falde på plads inden da. 

I mellemtiden kan vi glæde os til at 
høre hvad prøver fra forskellige højlag 
kan fortælle. 

Pollenprøver vil f. eks. fortælle om, 
hvilke planter, der groede ved de mar-
ker, hvor tørvene stammer fra. 

Som det sidste inden højen blev luk-
ket, blev der taget afstøbninger af dele 
af profilerne på ”trappetrinene”. 

Disse profiler vil vise de forskellige lag 
i højen – og vil indgå i Moesgår Muse-
ums broncealderudstilling, når museet 
åbner i de nye meget rummelige ram-
mer som er under opførelse her i år. 

 
Eshøjforeningerne: 
Kontakt 
flemming.thisted@skolekom.dk 
eller 40 15 21 95 hvis I vil vide mere.  

Siden fredag den 10. juni har der været standere 

ved parkeringspladsen på Borum Eshøj med oplysninger om stedet 



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. 

Julemarked 
i Spejderhytten 
 

Traditionen tro afholder Spejderhyt-
ten, Damvej 110A i Sabro julemar-
ked med salg af juletræer, pynte-
gran, gløgg, æbleskiver m.m. den 
første lørdag i advent, lørdag den 
26. november fra kl. 10.00 til kl. 
16.00. 

Ønsker til vejkontor 
Den 18. august behandlede vi vores 
ønsker til det årlige møde på Vejkonto-
ret d. 5. oktober. 

Vi indstiller: 
Byportshelle på Stillingvej nord for 

Sabro Kirkevej og bymæssig hastighed 
på strækningen mellem byporten syd 
for Sabro korsvej og den nye byport i 
nord. 

Hastighedsdæmpende foranstaltnin-
ger på Sabro Kirkevej og Damvej/
Larixvej ønskes konverteret til en gene-
rel 40 km byzone fra byskiltene på 
Ristrupvej, Astervej, indkørsel fra Vi-
borgvej til Vistoftvej, indkørsel fra Vi-
borgvej til Damvej og indkørsel fra Stil-
lingvej til Sabro Skolevej samt indkørsel 
fra Stillingvej til Sabro Kirkevej. Samtli-
ge indkørsler til området forsynes med 
ændret belægning i vejbanen 
(indsnævring/og eller dækstøj samt 
skiltning). 

Dette forslag vil i nogen grad også 
eliminere behovet for en forlængelse af 
Sabro Kirkevej til en forlængelse af 
Sabrovej. 

Forslaget om 40 km/t byzone har væ-
ret fremført tidligere. 

Sti fra Sabro Kirke til Grusbjerg Skov. 
Hvis foregående projekt gennemføres vil 
dette stykke befinde sig indenfor 40 km/
t grænsen, da byskiltet står ved Grus-
bjerg skov. 

Yderligere hastighedsdæmpende for-
anstaltninger på Gammel Viborgvej 
gennem Mundelstrup ønskes konverte-
ret til en løsning med en lukning/
bussluse i den vestlige ende.  

Fortov/sti på Fårupvej fra Grønvej/
Blåvej mod Mundelstrup.  

Signalregulering Viborgvej/Sabrovej. 
Komplette fortovsramper ved Sabro 

Korsvej. 

På Grundejerforeningen Vistoftgårdens 
Jorders (GVJ) årlige generalforsamling 
den 27. april, blev GVJ Miljøpris 2010 
tildelt Orla Vinther, Højagerparken 19, 
8471 Sabro.  Orla Vinther fik prisen for 
sin store indsats med at opsamle affald 
i foreningens grønne områder, hvilket i 
høj grad har været medvirkende til at 
forskønne området.  

Orla Vinther kunne desværre ikke 
komme til generalforsamlingen. Miljø-
prisen blev derfor først overrakt ved en 
reception, som blev afholdt onsdag den 
31. maj i Vistoftparkens fælleshus i 
Sabro.  

Udover et flot diplom for indsatsen 
var der også både blomster og gaver til 
Orla Vinther, som i en kort takketale 
lagde vægt på, hvor vigtigt det var, at 
alle bidrog til at holde områderne rene 
for affald.  

Uddeling af en miljøpris vil fremover 
blive et fast punkt på dagsordenen for 
grundejerforeningens årlige generalfor-
samlinger. Prisen vil blive uddelt til en 
eller flere personer, der ved en særlig 
indsats i løbet af året har medvirket til 
at forbedre miljøet i foreningens grønne 
områder.  

GVJ Miljøpris 2010 

Grundejerforeningens formand Jørgen Lakjer 
overrækker GVJ Miljøpris 2010 diplom til Orla 
Vinther. 

Nyt hegn om Kobbeldam 
På Grundejerforeningen Vistoftgårdens 
jorders generalforsamlingen den 27. 
april blev det vedtaget, at udskifte heg-
net omkring søen i den sydlige ende af 
foreningens område. Mange af hegns-
pælene var knækkede, og store dele af 
hegnet var svært beskadiget. 

Det nye hegn set fra syd-enden af søen. 
 
Opsætning af det nye hegn blev påbe-

gyndt den 7. juli, dagen efter området 
var blevet ryddet. Afbarkede 2 meter 
høje Robinie hegnspæle, som har en 
levetid på ca. 30 år, blev banket ca. 80 
cm. i jorden, med en indbyrdes afstand 
på ca. 2 meter. Det nye hegn blev der 
efter sat op ca. 10 cm. over jorden, så 
det nu er muligt at fjerne ukrudt med en 
buskrydder, i stedet for som hidtil at 
sprøjte med et ukrudtsmiddel. 

Efter oprydningen og opsætning af det 
nye hegn, fremtræder søen nu som et 
velholdt rekreativt område, til glæde for 
de mange, der går ture i foreningens 
områder. 

Hegnspælene bankes i jorden for hver 2 meter.  
 
Arbejdet blev udført af Flemming Nør-

gård Anlæg, som startede med at rydde 
hele området fra hegnet og ned til søen 
for ukrudt, der efterhånden flere steder 
var næsten 1 m. højt. 

Dernæst blev det gamle hegn taget 
ned og fjernet fra området sammen med 
affaldet efter arbejdet med rydning af 
området. 



Gadekær 
Den 18. august skrev vi til Galten El-
værk: 

”Hermed vil vi gerne takke for samar-
bejde, velvilje og udførelsen omkring det 
uheldigt placerede fiberskab foran Sabro 
Gadekær, som I siden påtalen derom i 
april måned, nu fint har fået flyttet fra 
den uheldige placering.” 

Samtidig er vi opmærksom på, at ga-
dekæret igen er fyldt med ”Krebsekløer”, 
hvorfor vi igen retter henvendelse til 
vores lokale redningsmand Ivar Klavsen 
om at se på mulig oprensning. Kreb-
sekløerne synker til bunds i vinterhalv-
året for igen at stige op i de sene forårs-
måneder.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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. 

Efterår på Sabro Bibliotek 
I juni startede vi Borgerservice på Sabro Bibliotek 

Det er det sædvanlige personale, der 
skal klare opgaverne, så her i starten er 
vi selvfølgelig ikke særlig rutinerede. 

Det er dog også en meget lille del af 
Borgerservice vi kan klare herude. 

Kørekort og pas må man f.eks. stadig 
andre steder hen, for at få lavet. 

Vores borgerservice er baseret på prin-
cippet ”hjælp til selvhjælp”. 

Vi kan vejlede brugerne i at benytte de 
digitale selvbetjeningsløsninger inden-
for flytning, bestilling af sundhedskort 
(tidligere hed det sygesikringsbevis), 
lægeskift, ansøgning om boligstøtte, 
NemID og generelt i udfyldelse af diver-
se offentlige blanketter. 

Kun Aarhus Rådhus kan tilbyde alle 
ydelser, men f. eks. på biblioteket i Tilst 
er der mulighed for en mere udvidet 
borgerservice, end på Sabro Bibliotek. 

Borgerservice er åben sammen med 
biblioteket, dog ikke om lørdagen. 

I løbet af efteråret tilbyder vi nogle 
kurser i IT: 

Lær at bruge en mus 
Onsdag 26. oktober kl. 14.30 - 16 
Start computeren og lær at benytte dig 

af musen. 
Der kræves ingen forudsætninger.  

Tilmelding til biblioteket er nødvendig 
senest 24. oktober. 

Internet for begyndere 
Onsdag 2. november kl. 15 – 16.30  
Kurset er en introduktion til de basale 

funktioner på Internettet: 
Hvordan finder man rundt på nettet 

og hvad er et link? 
Kurset giver også en kort introduktion 

til søgemaskinen Google. 

Der vil blive vekslet mellem oplæg og 
øvelser. 

Kurset kræver ingen forudsætninger, 
men det er en fordel at have kendskab 
til mus og tastatur. 

Tilmelding til biblioteket er nødvendig 
senest 31. oktober. 

E-mail for begyndere 
Onsdag 16. november kl. 15 – 16.30 
Med en webmail kan du bruge e-mail  

fra en hvilken som helst computer med 
internetforbindelse. 

Vi gennemgår trin for trin, hvordan du 
gratis kan oprette en webmail, og hvor-
dan du bruger den. 

Kurset kræver ingen forudsætninger, 
men det er en fordel at have kendskab 
til mus og tastatur. 

Tilmelding til biblioteket er nødvendig 
senest 14. november. 

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

 I oktober udstiller som sædvanlig 
Lokalhistorisk Samling. Emnet i år er 
den nedlagte Mundelstrup Station. Der 
er udstillet en halv snes fotos, som er 
taget i 1978, hvor rømningen af stati-
onsbygningen var fuld gang. 

Onsdag 9. november kl. 19 er der bog-
café med titlen Dansen mod afgrunden. 
Emnet er Maria Stuart og jarlen af Both-
well. 

Maria Stuart blev allerede som spæd 
dronning af Skotland. Jarlen af Bothwell 
var en magtfuld og tro vogter af det 
skotske kongehus. De var en del af eli-
ten i 1500-tallets Europa. 

Deres møde blev skæbnesvangert, for 
de endte begge deres dage i udenlandsk 
fangenskab - syge og fornedrede. 

Bibliotekar Dorthe Salamander fortæl-
ler deres historie og anbefaler bøger 
med relation til parret. 

Biblioteket byder på en kop kaffe eller 
te i bogcaféen. 

Til bogcaféen er det nødvendigt at 
tilmelde sig på biblioteket senest 7. no-
vember, mens udstillingerne kan ses i 
bibliotekets åbningstid. 

Husk at vores bogsalg starter i skoler-
nes efterårsferie, hvor vi altså holder 
åbent. Det er fra 17. oktober. 

Vores frivillige holder stadig åbent om 
lørdagen fra kl. 10 – 13.  

Ellers har vi åbent mandag og torsdag 
fra 14 – 19 og onsdag fra 10 – 15. 

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

 

Efterårshilsen fra personalet 


