
Vidste du det? 
Vi ved af gode grunde ikke, hvornår de 
første mennesker bosatte sig på toppen 
af det geografiske område, som vi i dag 
kalder Sabro. Vi ved derimod med ret 
stor sikkerhed, at der har boet menne-
sker her i flere tusinde år. 

Vi ved ikke, hvornår man har navngi-
vet stedet, men vi ved hvordan stednav-
net har været stavet tilbage fra 1200-
tallet. Stavemåden har skiftet hele syv 
gange.  
I 1200-tallet stavede man stednavnet 
”Sahebroch”. 
I 1300-tallet stavedes det ”Sauebroch”.  
I 1400-tallet bliver det til ”Saugbro”.  
I 1500-tallet ”Sawubro”. 
I 1600-tallet ”Sabrow” og i 1800-tallet 
”Sabroe”. 

Først omkring år 1900 blev det ænd-
ret til det ”Sabro” som vi kender i dag. 
Der er med tiden brugt færre bogstaver i 
navnet, man kunne i den forbindelse 
spørge, om tiden igen er ved at være 
moden til, at ændre stavemåde.  

Hvis vi fortsat skal spare ned på bog-
staverne, ved en eventuel navneæn-
dring - så kom med et forslag. Det vær-
ste der kunne ske var, at man kun ville 
bruge postnummeret 8471. 

Stednavnet Sabro hentyder til et 
sumpområde, et vadested, eller over-
gang, hvilket passer meget godt med 
Sabros geografiske placering i landska-
bet. 

Det højeste punkt i Sabro, er på top-
pen af Sabro Kirkevej. Højdekoden er 
her 97 meter, beregnet fra en middel-
vandstand i Aarhus havn på nul. Fra 
højdepunktet på Sabro Kirkevej til Lil-
leåen mod nord, er der en højdeforskel 
på ca. 50 meter. Mod vest til Bjørnkær, 
er der også 50 meter. Til Storkesig bæk 
med syd, er der ligeledes 50 meter. Og 
på den lidt fladere strækning til Mundel-
strup st. by, er der også 50 meter. Der 
skal derfor ikke megen fantasi til for at 
forestille sig, at hvis man havde levet i 
Bronzealderen, hvor vandstanden var 
betydelig højere end i dag, så havde 
man været øbo.         
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Supplerende 
VVM-undersøgelse af rute 26 
Mange af os har nok med spænding afventet den supplerende VVM-
undersøgelse af den sydlige linje, som først skulle være kommet til ef-
terårsferien 2013, så inden jul og så lige efter nytår.  

Endeligt kom den så den 27. januar 
2014. Uanset dette modtog vi den i 
forventning om en objektiv undersøgel-
se af forholdene og en tilsvarende saglig 
indstilling.  

Vi må konstatere at Vejdirektoratet 
(VD) indstiller den værst tænkelige løs-
ning for Sabro og Mundelstrup, nemlig 
den nordlige linje, som VD nu har om-
døbt til ”udbygning af motortrafikve-
jen”, til Transportministeren. Det nye 
navn lyder naturligvis også mere uskyl-
digt end ”Nordlig linje”. Så er det jo 
”bare” en lille udbygning. Men uanset 
navngivning ændrer det ikke ved, at 
Mundelstrup skal have en 4 meter høj 
støjskærm mod syd, som vil tage meget 
sol – ikke mindst i vinterhalvåret, når 
solen står lavt. Nogle af husene vil få 
placeret den 4 meter høje støjskærm i 
2,5 meters afstand fra huset. Det skal 
dog retfærdigvis siges, at en 4 meter høj 
støjskærm er absolut velbegrundet, i 
forbindelse med en motorvej og den 
dermed forøgede hastighed. I følge VDs 
egne oplysninger betyder den øgede 
hastighed ved en motorvej, således at 
lydtrykket mere end fordobles. Hvorvidt, 
støjskærmen så kan afhjælpe dette, er 
vanskeligt at vurdere. 

I store træk bliver alle argumenter for 
den sydlige linje fuldstændigt afvist af 
VD, bl.a. med argumentet, at den vil 
være ca. 60 mill. kr. dyrere end den 
nordlige linje. Modsat kan vi så tilføje, 
at den sydlige linje vil spare en masse 
mennesker for store gener; ikke mindst 
støjgener. De 60 mill. kr. skal i øvrigt 
ses ift. en samlet anlægssum på 2,6 
mia. kr. VD udregner også forrentning 
på de undersøgte linjer. Den nordlige 
linje vil give 2,8 % i forrentning mod 
sydlinjens 2,6 %. Begge tal er således 
langt fra Vejdirektoratets modelkrav, 
som hedder 5 % forrentning, for at det er 

rentabelt. Vi andre ville nok med den 
viden indstille arbejdet her eller under-
søge andre løsninger - men åbenlyst 
ikke VD. 

VD begrunder også fravalget af den 
sydlige linje med, at den rammer ube-
rørt natur. Vi kan oplyse at den 
”uberørte natur” ved den sydlige linje er 
dyrket landbrugsjord, mens der tæt op 
til den sydlige linje ligger en tidl. mergel-
grav og en plantet nytteskov.  

VD benægter også, at man ikke vil 
inddrage Mundelstrup Bypark ved den 
nordlige linje, hvilket er korrekt. Der er 
kun tale om, at man vil inddrage ca. 
50% af byparken. 

Af andre fortrædeligheder ved forsla-
get kan nævnes at: 

- både nordlig og sydlig linje vil lukke 
Borumvej. VD forventer at trafikken vil 
køre ad Stillingvej, hvor man dog ikke 
kan komme på motorvejen mod Århus, 
men skal via Sabro Korsvej krydset for 
at komme til motorvejen ved Sabrovej.  

- Man tager ikke stilling til, hvordan 
man vil få trafikken gennem Sabro 
Korsvej krydset. Trafik fra nord og syd 
på Stillingvej mod Århus skal således 
dreje i Sabro-Korsvej krydset. Dette gæl-
der fx Frode Laursens og en del andres 
lastbiler. Hertil må vi også konstatere, 
at vi er oppe mod stærke kræfter, når 
2/3 af afsnittet ”høringssvar fra organi-
sationer, institutioner og erhverv” er fra 
Borum-Lyngby Lokalarkiv, Dagli’ brug-
sen og blomsterparken i Herskind, samt 
Danmarks Naturfredningsforening, som 
alle har det til fælles, at ingen af dem er 
berørt af projektet. Dette skal ses ift., at 
en række berørte organisationer, for-
eninger og borgere fra vores område 
ikke bliver omtalt på trods af, at de har 
indsendt høringssvar. 

- fortsættes på side 3   



Friluftsplan 
 I fællesrådets regi er vi gået i gang med 
at lave en Friluftsplan for vores område. 
Baggrunden er, at Århus Kommune er 
ved at vedtage en Friluftsplan 2013-
2017, som ”samler målsætninger og 
opstiller retningslinjer for friluftslivet i 
Aarhus Kommune”. I den bruges Sabro 
som et eksempel på hvad en friluftsplan 
indeholder”. Det ansporede os til at få 
lavet en rigtig frluftsplan for vores om-
råde. Med hjælp fra landinspektør Han-
ne Øster m.fl. fra Aarhus Kommune fik 
vi sammensat et program for en temaaf-
ten for en sådan plan.  

Via fællerådets medlemsorganisatio-
ner blev der indkaldt til temaaften den 
16. januar, kl. 17.45 – 21.45. Vi så frem 
til aftenen med knap 30 tilmeldte fra 
bl.a. Sabro IF, SFO, Afd. 72, Rønnevan-

Outdoor fitnessbane 
til Sabro 
Aarhus Kommune har prioriteret op til 
415.000 kr. til ny multibane med kunst-
græs i Sabro. 

Banen bliver placeret sammen med 
udendørs fitnessredskaber. Dermed vil 
der blive skabt et helt nyt offentligt til-
gængeligt aktivitetsområde til glæde for 
Sabros mange aktive borgere. 

I oktober 2012 blev Sabro-området 
tildelt 350.000 kr. til udendørs fitness-
redskaber i forbindelse med den politi-
ske aftale om Aarhus Kommunes 
sports- og fritidspolitik 2013-2016. Sa-
bro IF har i tæt samarbejde med kom-
munen, Fællesrådet for Sabro-Fårup og 
Sabro Korsvejskolen siden da arbejdet 
med indretning og placering af de uden-
dørs fitnessredskaber. 

Et velegnet areal ved Sabro Hallen er 
fundet, og der er lavet en aftale med de 
hidtidige brugere - den lokale spejder-
gruppe - om, at arealet kan bruges til 
udendørs fitness. Den endelige etable-
ring og indretning af arealet har dog 
afventet et nyt projekt som Sabro IF’s 
hovedforening og fodboldafdeling side-
løbende har arbejdet på.  

Projektet drejer sig om etablering af en 
multibane med kunstgræs. 

Udgangspunktet for projektet er, at 
DBU og Nordeafonden ville støtte etab-
leringen af disse nye multibaner. Kunst-
græsset skal gøre det muligt for især 
fodboldspillere at bruge banen året 
rundt. Multibanens indretning muliggør 
dog også brug til meget andet end fod-
bold. Det kan fx være hockey, tennis, 
basket og en masse andre småspil og -
aktiviteter. Sammen med de udendørs 
fitnessredskaber er tanken at skabe et 
helt nyt offentligt tilgængeligt tilbud for 
hele Sabro. Hvilket blandt an-
det indbefatter nye aktivitetsmuligheder 
for Sabro Korsvejskolen samt borgere 
uden for idrætsforeningen. 

Aarhus Kommune har lige inden jul 
givet tilsagn om, at multibane-projektet 
kan få et tilskud på op til 415.175 kr. 
Tidligere i efteråret 2013 har Lokale- og 
Anlægsfonden ligeledes ydet et tilskud 
på 150.000 kr. til projektet. Desværre 
kom der afslag fra DBU og Nordeafon-
den ved deres første ansøgningsrunde i 
efteråret, men håbet er at få yderligere 
finansiering herfra ved forårets ansøg-
ningsrunde. 

 Vi er fantastisk glade for støtten fra 
Aarhus Kommune, der sammen med 

gen, Sabro Kunstforening, Grundejerfor-
eningerne Vistoftsgårdens Jorder, Røn-
nevangen og Kolstergårdens Jorder, 
Eshøjforeningen, Brugerrådet og Sabro 
Biblioteks Venner Man kan roligt sige, 
at det blev en meget aktiv aften med 
særdeles engagerede deltagere i de ned-
satte grupper og masser af ideer kom på 
bordet fra grupperne. Disse er efterføl-
gende blevet skrevet ned af de 3 delta-
gere fra Aarhus Kommune som hjalp os 
igennem aftenen. P.t. arbejdes der på en 
opfølgningsaften i starten af marts, 
hvor vi vil gennemgå og prioritere ideer-
ne og ønskerne, samt aftale det videre 
forløb for etablering af forskellige initia-
tiver, fx etablering af stiforløb og forbin-
delser mellem eksisterende stiforløb, 
naturlegeplads, shelters, fitnesspladser, 
siddesteder, afmærkning af ruter, skilt-
ning og mange andre spændende ting, 
så der er nok at tage fat på. Vi ser frem 
til det videre arbejde. Mere følger i næste 
nummer. 

støtten fra Lokale- og Anlægsfonden 
forhåbentlig er medvirkende til at få 
dette projekt helt i mål. Det er nemlig 
snublende tæt på, at vi kan lave et an-
læg som kommer en hel masse menne-
sker til gode. Både Sabro IF’s mange 
medlemmer, men også andre børn og 
voksne, der på egen hånd vil kunne 
bruge faciliteterne, udtaler Sabro IF’s 
hovedformand Flemming Poulsen og 
fortsætter: 

- Som idrætsforening er det vigtigt for 
os, at vi også understøtter de uorganise-
rede og selvorganiserede idrætsaktivite-
ter. Vi mener faktisk, at idrætsforenin-
gerne er nogle af de bedste til denne 
stadig vigtigere del af idrætslivet. Vores 
arbejde med at skabe tilgængelige facili-
teter samt organisere mange menne-
skers introduktion til og fortsættelse af 
en masse sunde aktiviteter, fx løb, cyk-
ling, fodbold og fitness, er forhåbentlig 
med til at mange flere bliver aktive. Om 
de så lige er medlemmer af Sabro IF er 
ikke det vigtigste. Det vigtige er, at folk 
har mulighed for at være aktive. At vi så 
fra Sabro IF kan tilbyde en bred vifte af 
organiserede aktiviteter, uddannede 
instruktører og socialt fællesskab håber 
vi selvfølgelig folk får øjnene op for. 

Etableringen af multibanen kræver 
yderligere finansiering på 400-500.000 
kr., der skal skaffes inden 1. oktober 
2014. Men Sabro IF er fortrøstningsful-
de omkring at skaffe restfinansieringen 
og er også klar på at varetage den efter-
følgende drift og vedligeholdelse af ba-
nen.  De udendørs fitnessredskaber for-
ventes etableret i løbet af foråret 2014. 

Lokalplan 904 
Lokalplan 904, Boligbebyggelse øst for 
Sabrovej i Sabro er på vej gennem byrå-
det til endelig godkendelse. Forventes 
godkendt i løbet af marts 2014.  



Generalforsamling 
i vandværket 
Sabro Vandværk indkalder til ordinær 
generalforsamling i Fårup-Sabro Sog-
negård mandag den 24. marts 2014 
kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Du finder flere informationer på  

www.sabrovand.dk 
Bestyrelsen, Sabro Vandværk  
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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, juni og oktober. 

Valborgaften 30. april 
Valborgaften, aftenen før valborgsdag, 
1. maj, årsdagen for helgenkåringen af 
Sankt Valborg. Det er også aftenen, 
hvor man kan mødes med alle, der har 
lyst til en aften på toppen. Der deltager 
ofte en del, der medvirkede i de to 
Eshøjspil, dels Boreas, der gik over den 
”grønne scene” øst for Borum Eshøj i 
1993, dels Solvognen der i 1997 kørte 
over den samme grønne scene. 

Og naturligvis er der også mødetid 
Valborgaften i år.  

Det er onsdag 30. april kl. 20 i Eshøj-
huset og ved Borum Eshøj. 

Møbelhuset Damvej 1 
Fællesrådet har været i kontakt med 
Citybyg angående etablering af et sund-
hedscenter. Citybyg har været med til 
etablering af et sådan i forbindelse med 
en dagligvarebutik tidligere. De vurderer 
således ikke at det i sig selv kan bære et 
byggeri, men det kan være et godt sup-
plement til at gøre et sådant rentabelt, 
da begge dele skaber kundestrøm til 
hinanden. Citybyg kunne også oplyse, 
at på trods af, at der lige nu bygges en 
Netto i Tilst ønsker man fortsat at bygge 
en Netto på byggegrunden. Så planerne 
er altså ikke kolde, og nu hvor der er 
kommet et nyt byråd skal den tages op 
igen. Muligvis ser et nyt byråd lidt mere 
åbent på, at vi kan får erstattet rædslen 
ved indkørsel til Sabros midte. 

I løbet af aftenen bliver der mulighed 
for at høre korsang, musik, synge fæl-
lessange, høre nyt om foreningen Eshøj-
husets Venner. Og ikke mindst at få 
snakket med hinanden og genopfrisket 
gamle minder. 

Ca. kl. 21.15 tændes 2 blus på Borum 
Eshøj. Der kan købes kaffe, te, soda-
vand og mjød. 

Da det oftest er koldt på toppen er det 
en god ide at tage godt med varmt tøj og 
fodtøj på, så det kan blive en god aften 
uden kolde tæer, fingre mv. 

Alle er meget velkomne til at deltage. 
På Eshøjhusets Venners vegne 

Lone Hansen  

Således omtales høringssvarerne fra 
to store foreninger som Fællesrådet for 
Sabro Fårup og fra Sabro Fårup Beboer-
forening slet ikke. Over 60 % af alle de 
indsendte høringssvar støtter i øvrigt en 
sydlig linje. Kun 15 % går direkte imod 
den sydlige linjeføring. 

Vi må også konstatere, at Århus By-
råds mening åbenbart ikke har megen 
vægt i forhold til VD. Byrådets hørings-
svar pegede entydigt på den sydlige 
linje, men også dette er blevet ignoreret 
af VD. Så vi kan vel godt med en vis ret 
spørge: Hvad skal vi med et byråd, når 
det åbenbart ikke har noget at skulle 
have sagt i egen kommune? 

Selve rapporten indeholder en lang 
række citater - ofte særdeles lange - fra 
høringssvar, uden at der er angivet kil-
de på disse. I enkelte tilfælde indeholder 
disse citater fra høringssvar direkte ver-
bale angreb på andre parter og i et en-
kelt tilfælde antydes endda korruption. 
Vi må undres over, hvad formålet er 
med dette og det er i hvert fald ikke 
noget, som gør at rapporten fremstår 
objektiv. Vi kan således ikke undgå at 
sætte spørgsmålstegn ved objektiviteten 

i undersøgelsen og VDs indstilling. Det 
virker som om, at det fra starten har 
været besluttet, at den nordlige linje er 
den  løsning der skal indstilles til Trans-
portministeren uanset, hvilke fakta der 
kommer på bordet.  

Set fra Fællesrådet for Sabro-Fårups  
side er en sydligere linje fortsat den 
rigtige løsning og vi vil her benytte lej-
ligheden til at bakke op om de gode 
lokale kræfter bl.a. Styregruppen, som 
baseret på fakta, arbejder for en sådan 
linjeføring.  

Heldigvis er det sådan, at VD kun 
indstiller en linjeføring, mens valget af 
linjeføring stadigvæk ligger hos Folke-
tinget, herunder også muligheden for at 
stoppe et ikke-rentabelt projekt, som 
dette tydeligvis er. Vi må således sætte 
vores lid til at folketinget handler ud fra 
et sagligt grundlag og betragter VDs 
supplerende undersøgelse som et parts-
indlæg frem for en ”undersøgelse”. 

Faktum er, at uanset hvilket valg Fol-
ketinget træffer, vil man på ubestemt tid 
stavnsbinde rigtigt mange beboere i 
området med en milliardinvestering i et 
projekt, som ikke er samfundsmæssig 

rentabelt. Hvad værre er, at projektet i 
højere grad vil skade lokalsamfundet 
mere, end det trafikmæssige forhold, 
som projektet er sat i verden for at løse. 
Fra fællesrådets side må vi protestere 
kraftigt over dette.  

For det første må det være sådan, at 
når man igangsætter et projekt, så har 
man penge til at gennemføre det hur-
tigst muligt. I praksis vil det sige 7 år (2 
år til undersøgelse og beslutningsproces 
og 5 år til projektering og byggeri).  

For det andet skal folk, der berøres af 
dette, holdes skadesløse ved tilbud om 
ekspropriation eller erstatning for tabt 
ejendomsværdi. Det sker ikke i dag, 
fordi lovgivningen på området tilhører 
en tid, hvor man gik eller kørte med 
hestevogn.  

 - fra forsiden 
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Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
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Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 
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Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 
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Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 
Telefon 86948580 
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Uden portefølje: 
Kim Ole Larsen 

Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro 
Telefon 86213407 

Mail: kol.mundelstrup@gmail.com 
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Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.dk 
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Man kan maile til samlingen på adressen: 
safa.lokhist@gmail.com 

 

eller til lederen af samlingen 
Vagn Bødker på adressen: 

vagn.b@live.dk 
 

Nyt 

fra Sabro Biblioteks Venner 
I uge 7 og 8 vil der i bibliotekets åb-

ningstid være et lille bogudsalg af kas-
serede bøger. 

Sabro Biblioteks Venner er en for-
ening, der kæmper for at bevare vores 
bibliotek og de muligheder det giver for 
at låne bøger, musik og andet materiale, 
der findes i bibliotekernes regi. 

Alt materiale, der er tilgængeligt kan 
bestilles til afhentning på Sabro Biblio-
tek enten via kommunens hjemmeside 
aakb.dk eller bibliotek.dk 

For at stå så stærkt som muligt over 
Aarhus Kommune er det vigtigt at vi 
har mange medlemmer, det har vi hel-
digvis, men flere er altid velkomne og 
vores kontingent er 25,- person og 50,- 
husstand, kan betales via netbank reg. 
nr. 1931 konto nr. 8972 334 538 husk 
navn og adresse. 

Åbningstiderne er med bibliotekar: 
mandage kl. 14-18 og onsdage kl. 10-
15. med frivillig betjening af Sabro Bib-
lioteks Venner: torsdage kl. 16-19 og 
lørdage kl. 10-13.             Lone Hansen 

Vi byder på en aften med Anette Kjær 
onsdag den 26. marts kl. 19 i Borum 
Forsamlingshus. 

Anette vil fortælle om ”Sprogets magt 
og magi”, et emne der hele tiden er ak-
tuelt, når vi læser/lytter, uanset om det 
er bøger, artikler, aviser eller noget helt 
andet, hvor sproget bruges.  

Det er et foredrag Anette krydrer med 
fællessang fra højskolesangbogen, her 
findes nok så meget sproglig magi og 
finurlighed . 

Der kan købes øl og vand og i pausen 
sælges kaffe/te og kage. 

Vi har endnu et par strikkeaftner i 
denne sæson, det er torsdag den 27. 
februar og torsdag den 27. marts. Det 
koster 20,- pr. aften. Strikkesæsonen 
afsluttes tirsdag den 8. april kl. 19 med 
en aften med Charlotte Tøndering, der 
både har udgiver bøger og har forretnin-
gen ”Charlotte Tøndering Strik” i Gra-
ven 3. Charlotte vil bl.a. vise hvordan 
man strikker dobbeltstrik. Det koster 
50,- at deltage incl. kaffe/te og kage.    

Almen Bo, Afd  29, Sabro Vænge 
Almen Bo, Afd  33, Vistoftparken 
Almen Bo, Afd  39, Ranunkelvej 
Almen Bo, Afd  44, Ranunkelvej 
Andelsboligforeningen Gadekæret 
Bakkegården  Soc. Pædagogisk 
Opholdssted 
Bibliotekets Venner  
Boligkontoret Århus, Afd  46, 
Vistoftparken 
Boligkontoret Århus, Afd  58, 
Ranunkelvej 
Boligkontoret Århus, Afd  70, 
Ranunkelvej 
Boligkontoret Århus, Afd  72, 
Rønnevangen 
Brugerrådet ved Sabro Lokalcenter 
Børnehaverne i Sabro  
Det Grønne Mejeri  
Eshøjforeningen Eshøjhusets Venner  
Fårup-Sabro Fælles Menighedsråd  
Geding Beboerforening  
Grundejerforeningen Bjørnkær 
Grundejerforeningen 
Damgårdens Jorder 

Grundejerforeningen Rønnevangen  
Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder 
Grundejersammenslutningen 
Klostergårdens Jorder 
Kvottrup Landsby  
Legepladsen i Sabro  
Mundelstrup Jagtforening 
Parcelforeningen Rødtjørnvej  
Repræsentantskabet Grønagerparken 
Sabro Bibliotek 
Sabro Dagpleje 
Sabro Idrætsforening  
Sabro Korsvej Skole 
Sabro Kunstforening 
Sabro Lokalcenter  
Sabro Rideklub           
Sabro Skolefritidsordning         
Sabro Spejdercenter  
Sabro-Fårup Beboerforening  
Sabro-Fårup Lokalhistorisk Samling 
Sabro-Fårup Venstrevælgerforening  
Sabro-Mundelstrup 
Socialdemokratisk Forening 
Sabro Vandværk 

Er din forening medlem af fællesrådet? Medlemskab koster kr. 150 om året. For at blive 

medlem af fællesrådet skal man være en ikke-kommerciel forening, institution, råd eller 

bestyrelse. Henvendelse sker til fællesrådets formand, hvor yderligere information også 

kan fås. 

Følgende er medlemmer 
af Fællesrådet for Sabro-Fårup 


