
træde hos Folketingets Transportud-

valg. Vi har på baggrund af ovenståen-

de set os nødsaget til også at søge fore-

træde, som kom i stand den 24. april. Vi 

synes selv, at det gik godt, men mange 

forsøger naturligvis at fremme deres 

sag.  

Vi har efterfølgende fået besked på, at 

Transportudvalget har bedt Transport-

ministeren svare på vores brev og ind-

læg indenfor fire uger. 

Tankevækkende er det dog, at grup-

per, der går ind for de nordlige linjer, 

bor i tryg afstand af vejen uanset place-

ring. Det gælder fx Borum-Lyngby Lo-

kalarkiv, Dagli'Brugsen Herskind, Dan-

marks Naturfredningsforening m.fl., 

mens de, der går ind for de sydlige lin-

jer, er de lokale, som under alle om-

stændigheder vil blive ramt.  

Sidste nye rygte er, at man vil forsøge 

at få en afklaring i løbet af maj, men lad 

os nu se. Ingen tidsplaner har været 

holdt indtil videre. 
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I den supplerende VVM-undersøgelse 

fastholder VD den nordlige linje, dvs. 

udvidelse af den eksisterende motortra-

fikvej. Argumenterne er bl.a., at den er 

60 mill. kr. billigere end den sydligere 

linje, samt at den ikke rammer uberørt 

natur. Her er det vigtigt at vide, at VD 

også definerer landbrugsjord som ube-

rørt natur.  

Vi har siden 6. marts skrevet et brev til 

transportministeren, hvor vi bl.a. påpe-

ger 

at man tager 50% af byparken i Mun-

delstrup, hvilket man kalder en mindre 

del  

at man påtvinger beboere i Mundel-

strup 4 meter høj støjskærm mod syd i 

indtil 2,5 meters afstand fra husene 

at man har fravalgt den sydlige linje 

med begrundelsen, at den sydlige linje 

rammer uberørt natur, som i VDs termi-

nologi altså indbefatter dyrket land-

brugsjord 

at ingen af linjerne opfylder kravene 

til forrentning 

at man ikke tager stilling til, hvordan 

man vil få trafikken gennem Sabro 

Korsvejkrydset 

at man ikke omtaler svarene fra fæl-

lesrådet eller beboerforeningen, men til 

gengæld fremhæver svaret fra Borum-

Lyngby Lokalarkiv og Dagli’Brugsen i 

Herskind 

at man fremhæver høringssvar, som 

antyder korruptionslignende tilstande. 

Vi finder ovenstående så groft, at vi 

mener. at VDs ”undersøgelse” kun kan 

betragtes som et partsindlæg. Den noget 

ensidige vinkling fra VDs side kan må-

ske skyldes, at en medarbejder hos VD 

bosiddende i Borum har en afdelingsle-

der, som er skribent på rapporten. Noget 

kunne i hvert fald tyde på en meget tæt 

forbindelse.  

Efterfølgende har der også været en 

række delegationer fra området til fore-

Ny rute 26 som motorvej 
Den supplerende VVM-undersøgelse af den af ”Styregruppen” foreslåede sydligere linje ved Mundel-

strup kom endelig den 27. januar. Den var lovet medio 2013. Vi forudsagde i sidste beretning, at 

den med lidt held kom i 2013, men det held udeblev, så det blev altså primo 2014. 



Lokalplan 904, 
bebyggelse på hjørnet af Sabrovej og Grønvej 
Lokalplanen er nu godkendt med, at udkørslen laves som en rundkørsel på Sabrovej i stedet for et forsat kryds, som 

det i første omgang var fastlagt i forbindelse med lokalplanforslaget. Vi har ønsket dette for at sikre en glidende trafik-

afvikling og for at holde hastigheden på Sabrovej nede. 

Og som nogen måske har bemærket, er byggemodningen sat i gang, med planlagt afslutning i september. 

Vidste du det? 
At begrebet udskiftning er betegnel-

sen for ophævelse af jord og dyrk-

ningsfællesskabet. En ophævelse der 

fandt sted ved en forordning af 1758 

og var tilendebragt omkring år 1800. 

- Det skulle vise sig at blive den stør-

ste landboreform, som Danmark no-

gensinde har oplevet, til gunst for 

både store og mindre landbrug, sta-

ten medregnet. 

Dyrkningsfællesskabet bestod i, at 

to eller flere landbrug dyrkede deres 

jorder i fællesskab. Der fandtes til-

fælde, hvor hele landsbyer dyrkede 

landsbyens jorder i fællesskab. Det 

var ud fra den forståelse, at alle 

skulle have del i både den gode, den 

middelgode og den dårlige jord. Her- 

udover var der overdrevsjordene, der 

stort set var alle mands eje. Der var 

tilfælde, hvor gårdene havde deres 

jorder fordelt på tyve / tredive for-

skellige steder i fællesskabet. Jordene 

blev, almindeligvis, opdelt i tre kate-

gorier, Bymarken, udmarken og 

overdrevet.  bymarken var de jorder, 

der lå nærmest landsbyen og ejen-

dommen.  Så var der udmarken og 

endelig overdrevet. Det var også i 

den rækkefølge, at jordene blev dyr-

ket. 

Begrebet udskiftning betød, at hver 

gård fik sit eget udmatrikuleret jord-

stykke. Det gav herved mere ansvar 

og mere selvstændighed til den en-

kelte jordbruger. Dengang, som nu, 

skulle der svares skat. For fæstebøn-

dernes vedkommende var det gods-

ejeren, der skulle betales Landgilde 

til, på nudansk forpagtningsafgift. 

Derudover skulle der også betales 

skat til staten. Hvor denne udskift-

ningside kom fra, vides ikke med 

sikkerhed, men det er helt sikkert, at 

både godsejeren og staten høstede 

gavn af den. 

Man opererede med flere udskift-

ningsmønstre blandt andre blokud-

skiftning og stjerneudskiftning. 

For Sabros vedkommende blev det 

stjerneudskiftningen, man valgte. 

Det startede med et smalt jordtillig-

gende inde ved den enkelte gård. 

Herefter tildeltes jorden videre i en 

vifteform til det yderste skel ude på 

overdrevet.  Sabrogårdene var, efter 

datidens normer, forholdsvis store 

bøndergårde, alle med et jordtillig-

gende på 50 - 80 tdr. land. pr. gård. 

På udskiftningstidspunktet var der ti 

gårde i Sabro.                                                                 

Vagn Bødker 

De grønne 
pigespejdere 

Desværre har De grønne pigespejdere 

måttet lukke på grund af manglende 

ledere og tilslutning. P.t. er både Sa-

bro IF og en lille arbejdsgruppe i be-

boerforeningens regi i gang med at 

se på, hvad område og bygning kan 

bruges til.  

Det er altid trist, når noget må luk-

ke, men uden tilslutning går det lige-

som ikke. 

Støtte 
fra fællesrådet 
Fællesrådet kan støtte initiativer fra 

foreninger og grupper i området. 

Eksempler på støtte i nyere tid er 

støtte til ny bus til Sabro Lokalcen-

ter, støtte til Sabro Byfest og støtte til 

redskaber i Sabro Rideklub i forbin-

delse med indvielse af den nye stald. 

Typisk støttes med 1.000,00 kr. 



Evaluering af 

kollektiv trafikplan 
 

Sabro-Fårup området er i dag ikke be-

tjent af bybusser, men af de ”blå regio-

nalbusser” linje 111, 114 og 116. 

Vi skal notere os, at det generelt fun-

gerer nogenlunde rimeligt. Der er dog to 

forhold, vi skal gøre opmærksom på: 

Der er ikke plads til nedskæringer, 

hvis der fortsat skal være et brugbart 

offentligt tilbud for Sabro-Faarup områ-

det. 

Dækningen med timedrift i ydertids-

punkter er ikke tilfredsstillende. Således 

har børn og unge svært ved at passe 

aftenaktiviteter i fx Tilst, og voksne med 

aftenarbejde har tilsvarende svært ved 

at passe et sådant med offentligt trans-

port. 

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. 

I sommeren 2013 var der i Aarhus Stiftstidende en række indlæg holdt i en meget 

aggressiv tone fra forskellige beboere i Borum over for Sabro-Mundelstrups ønsker 

til linjeføring af den (måske) kommende motorvej. 

Fællesrådet for Sabro-Fårup havde derfor i starten af august 2013 et indlæg i sam-

me avis, hvor vi manede til besindighed, hvilket ledte til et møde med Borum-

Lyngby Fællesråd i august 2013. Her erkendtes det, at vi faktisk havde fælles inte-

resse i, fx at Borumvej skulle forblive åben – uanset om det blev den ene eller anden 

linje. Aftalen var, at vi ville gå tilbage og vende det i vores organisationer med hen-

blik på et nyt møde. 

Vi diskuterede det efterfølgende i forretningsudvalget og konkluderede: ”Vi vil 

meget gerne samarbejde, når dette er baseret på en gensidig respekt”.  

Vi har efterfølgende tre gange forsøgt at få aftalt et nyt møde med Borum-Lyngby 

Fællesråd, men er blevet mødt af forskellige undvigende forklaringer uden at kom-

me et nyt møde nærmere. Derfor har vi noteret os, at vi ikke kommer længere.  

Vi står tilbage meget uforstående overfor. hvad Borums ærinde er med deres insi-

steren på at ville mase motorvejen længst muligt op i Sabro, når man betænker, at 

de selv vil få minimum 1,5 km til denne. Det er ganske svært at forstå, hvad formå-

let er med dette, og vi ser det ikke som udtryk for godt naboskab, når det oveni gar-

neres med en meget aggressiv tone og sågar trusselbreve, hvor folk bliver truet med 

anklager om æreskrænkelse og bagvaskelse. 

Det er både sørgeligt og beklageligt, at vi som naboområder ikke kan opretholde 

en fornuftig dialog, der skal som bekendt to til tango, og det skal der også til samar-

bejde og dialog. 

Forholdet til Borum-Lyngby Fællesråd 

Multibane indvies til efteråret 
Arbejdet med at anlægge det nye aktivitetsanlæg ved Sabro Hallen går i gang, lige 

så snart de sidste detaljer falder på plads med kommunen. Anlægget kommer til at 

indeholde en kunstgræsbane med bander på 21x41 meter, hvilket svarer til størrel-

sen på en indendørs håndboldbane. 

Kunstgræsbanen vil være indrettet med en tennisbane, basketkurve og seks små 

mål til minifodbold og hockey/floorball. Derudover vil der være et opvarmningsareal 

med kunstgræs på 9x21 meter, en såkaldt pannabane (lille ottekantet fodboldbane) 

samt en scene overdækket med et sejl. Multibanen suppleres endvidere af et uden-

dørs fitnessområde med crosstrainere, mave- og rygmaskiner samt meget andet, der 

giver mulighed for at træne hele kroppen. På sigt påtænkes der anlagt beachvolley- 

og håndboldområde samt petanquebane. 

 Anlægget bliver placeret i skovområdet ved Sabro Hallens p-plads. Første skridt 

bliver derfor at få ryddet og klargjort arealet. Et arbejde vi håber at kunne involvere 

lokalområdet i. 

Flere informationer om projektet og dets fremdrift kan ses på Facebookgruppen 

Den nye multibane i Sabro. 

Nyt fra  

Sabro Biblioteks Venner 
Snart er det sommer og dermed som-

merferie, biblioteket er lukket i uger-

ne 28.-31. Dvs. sidste åbningsdag er 

lørdag den 5. juli kl. 10-13, første 

dag efter ferien er mandag den 4. 

august kl. 14-18. 

I forbindelse med Sabro IF's byfest i 

august holder vi et lille bogsalg af 

kasserede bøger lørdag den 23. au-

gust i åbningstiden kl. 10-13.  

Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag 

den 11. november. Her kommer Tom 

Buk-Swienty og fortæller om kaptajn 

Dinesen. Dinesen var løjtnant i kri-

gen 1864. Det var i forbindelse med 

arbejdet med de to bøger ’Slag-

tebænk Dybbøl’ og ’Dommedag Als’, 

(der kommer som tv-serie i efter-

året), at Tom Buk-Swienty "mødte" 

den unge Dinesen, der var heldig at 

overleve i blodbadet. Dinesen var i 

familie med familien på Frijsenborg 

og kom meget på godset med sin 

familie, herunder datteren Karen, der 

senere blev den meget kend-

te forfatter Karen Blixen. Nærmere 

om dette arrangement i næste num-

mer af Informationsavisen. 

                     God sommer til alle 



 
 

 

 
 

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: 

vagn.b@live.dk 

Sabro Byfest 

22.-24. august 
 

Sidste års succes bliver gentaget i år. 

Denne gang bliver det i weekenden 22.-

24. august 2014. Der bliver igen fest 

både fredag og lørdag aften, og Bysta-

fetten samt gadefodbold gentages selv-

følgelig også. Nye tiltag bliver bl.a. et 

hoppeområde til de mindste børn samt 

et særligt ungdomsområde. Se program 

mv. på http://sabro-byfest.dk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand: 

Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 

Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 

 

Næstformand: 

Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 

Telefon 86949280 

Mail: lunden.hanne@gmail.com 

 

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: erik.steen.christensen@live.dk 

 

Uden portefølje: 

Kim Ole Larsen 

Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro 

Telefon 86213407 

Mail: kol.mundelstrup@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 er Ib Jensen.  

Oplag: 1800 eksemplarer 

Tryk: Huset, Aarhus C. 

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 Lokalhistoriske 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 

Møbelhuset 

på Damvej 1 
Sagen har ligget lidt stille her i vin-

ter. Vi har været i dialog med City-

Byg, og de mener fortsat, at place-

ring af en Netto på Damvej er inte-

ressant, selvom der nu er kommet en 

Netto i Tilst.  

Netto eller ej. Vi har i forretnings-

udvalget besluttet at tage kontakt til 

Rådmand Kristian Würtz med hen-

blik på at få en afklaring af, hvad der 

kan lade sig gøre, og hvad der ikke 

kan lade sig gøre på grunden. For-

målet er at få en åben dialog om, 

hvilke muligheder Århus kommune 

tænker sig for området. 

Det meget misligholdte byggeri er 

under alle omstændigheder ikke godt 

for Sabro.  

Friluftsplan og stigruppe 
I starten af i år – helt nøjagtig den 

16. januar – havde vi et friluftsplan-

møde, hvor der deltog 25 fra fælles-

rådets medlemsgrupper. Formålet var 

at se på, hvordan en friluftsplan 

kunne være for Sabro-området. Det 

kom der en rigtigt spændende aften 

ud af med meget engagerede deltage-

re og mange ideer.  

På et opfølgningsmøde den 11. 

marts fik vi nedsat en stigruppe, som 

vil arbejde med at få lavet afmærke-

de stier i vores område. Vi har store 

forventninger til gruppen, da de alle 

er folk med foreningserfaring, så de 

ved, at det kræver det, jeg kalder 

rugbrødsarbejde, for at lykkes. Rug-

brødsarbejde er alt det, som ingen 

bemærker, men som bare skal laves, 

for at ting lykkes. Stor ros og tak for 

at gruppen har påtaget sig opgaven. 


