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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 år 
 
 
 
 
Vinterstemning. Foto af I. Cramer 

Repræsentantskabsmødet 
31. oktober 2011 
20 repræsentanter fra 14 foreninger var mødt op 
Vagn Bødker blev valgt som dirigent 

Formandens beretning omhandlede 
Fællesrådenes møde på Bautavej tirsdag 
den 4. oktober, møde med Vejkontoret i 
Aarhus Kommune den 5. oktober, op-
rensning af gadekær og ny Viborgvej. 

En repræsentant spurgte direkte til, 
hvilken holdning fællesrådet havde til 
linjeføringen af den ny motorvej i områ-
det. 

Sekretariatets svar er, at da planerne 
kom frem, blev fællesrådets forretnings-
udvalg noget overrasket over forslage-
ne, fordi de som udgangspunkt lå me-
get sydligere end forventet. Fællesrådet 
så hellere en løsning ved at bruge første 
stykke af Herningmotorvejen til Låsby 
for derefter at svinge nordpå, fordi der 
forudses store problemer med afkørslen 
til rundkørslen i Tilst og den videre vej 
til Ydre Ringvej i Hasle.  

Men det var ikke det, der stod i oplæg-
get, så FU pegede internt på den sydlige 
føring forbi Borum og syd om Lading, 

velvidende at den kom tæt på Borum 
Eshøj, men afstod fra at indsende hø-
ringssvar. Men det var der andre fra 
Sabro–området der gjorde på baggrund 
af indsigelserne fra det afholdte infor-
mationsmøde i Hammel. Efterfølgende 
har Vejdirektoratet barslet med ændret 
linjeføring, der umiddelbart svinger 
nord om Borum Eshøj og kan i princip-
pet gå nord eller syd om Lading. Den 
viste linjeføring går direkte gennem det 
område, hvor Sabro Vandværk har sine 
boringer, hvilket afstedkommer en helt 
ny situation. Her står sagen pt. 

Der var ingen indkomne forslag. 
Beslutning om næste ordinære repræ-

sentantskabsmøde blev overgivet til 
forretningsudvalget, der på møde den 8. 
december bestemte sig for dronningens 
fødselsdag, mandag den 15. april.  

Under ”Eventuelt” fortalte Lone Han-
sen, Bibliotekets Venner, om evt. æn-
dringer, som kunne ventes i forbindelse 

Små julegaver 
Da Lokalcentret nu er i 2 etager med 
bl.a. 2 opholdsstuer, er centret kommet i 
bekneb for et TV, en DVD afspiller samt 
et lille musikanlæg til den nye etage, og 
har søgt fællesrådet om støtte til det. 

Fællesrådet har derfor før jul bevilget 
1000 kr. til et DAB-musik-anlæg, lige-
som man har bevilget starthjælp på 
1700 kr. til en ny bus til Lokalcentret. 

med Aarhus Kommunes spareplaner. 
Der ventes, at åbningstiden ændres til 2 
ugentlige åbninger. Ingen opgradering 
til kombi-bibliotek. 

Vagn fortalte om at Sabro Lokalcen-
ters minibus runder 12 år og der er ikke 
udsigt til et kommunalt køb af en ny.  

På lokalcenteret er der nedsat en grup-
pe, der vil ansøge fonde og evt. stemme 
dørklokker for at skaffe penge til en ny 
minibus, af hvilken driften skal forestås 
af Aarhus Kommune. 

Mødet sluttede med hyggeligt kaffe-
bord med lækker kringle og walesstang 
fra Kvottrup-parret May og Tommy Chri-
stensens "Tilst Bageri". 



Har du faste tilbagevendende aftaler 
til f.eks. skole eller arbejde - kan du lave 
en aftale med Midttrafik, så du ikke skal 
ringe hver gang, du skal med. Det er 
vigtigt, at du husker at afbestille turen, 
hvis du ikke skal med. 

 

Vigtig information ved bestilling 
Barnevogne og cykler medtages ikke. 

Har du mindre børn med på rejsen, 
skal du selv medbringe autostol. 

Kørestole kan medbringes, hvis de 
kan spændes fast - husk at oplyse det 
ved bestilling. 

Små dyr, der kan bæres i en taske og 
blive i den under kørslen, kan medbrin-
ges. 

Service- og førerhunde kan medbrin-
ges. 

Se mere på Midttrafiks hjemmeside 
under ”Specialkørsel/Teletaxa”. 

 

Hvad koster det? 
Prisen er den samme, som for en kon-
tantbillet til almindelig rutekørsel. En 
betalende voksen eller pensionist må 
uden beregning medtage to børn under 
12 år. Et betalende barn må uden bereg-
ning medtage et andet barn under 12 
år. 

Du skal betale kontant hos chaufføren 
ved start eller vise buskort med billedle-
gitimation og stamkortnummer (pe-
riodekort, uddannelseskort, skolekort 
mv.). Øvrige billettyper samt klippekort 
er ikke gyldig betaling. Kontantbilletter 
giver ikke ret til omstigning til/fra bus 
eller tog. 

Når du bestiller, får du oplyst, hvor 
meget du skal betale. 

Det er vigtigt, at du medtager lige pen-
ge, da chaufføren ikke har byttepenge. 

Teletaxa 
Fællesrådet ønsker at opsummere for 
særligt beboere i Fårup, Kvottrup og 
Geding uden busforbindelse om mulig 
offentlig transport, som eksempelvis 
også beboere på Stillingvej i Sabro kan 
benytte. 

På Midttrafiks hjemmeside kan man 
læse flg.: 

I områder med få passagerer kan der 
køre en teletaxa i stedet for en bus. Tele-
taxa kører kun, hvis du har ringet og 
bestilt den. 

Enten køres der i et geografisk af-
grænset område eller som erstatning for 
en almindelig bustur.  

Geografisk område: I de store byer 
kører vi til de angivne stoppesteder, i de 
mindre byer og på landet kører vi helt til 
døren - begge dele inden for teletaxaens 
område. Teletaxaen koordineres med 
anden kørsel, og dit afhentningstids-
punkt kan derfor variere fra 15 min. før 
til 45 min. efter det ønskede afhent-
ningstidspunkt. 

Busrute: Teletaxa kører jf. køreplanen  
Alle kan bestille en teletaxa, uanset 

hvilket formål du har med rejsen. Kørs-
len foregår med taxa, små busser og 
kørestolsvogne. Vogntypen afhænger af, 
hvor mange andre kunder, der skal med 
på turen. 

 

Hvordan gør du? 
Du bestiller en teletaxa ved at ringe til 
Midttrafik på tlf. 87408396, alle ugens 
dage kl. 8.00-20.00. Afhængig af hvil-
ken teletaxa-rute, du ønsker at køre 
med, skal du bestille en eller to timer før 
det ønskede kørselstidspunkt. Se køre-
planer 

Skal du køre mellem kl. 22.00-24.00 
og kl. 6.00-10.00, skal du, afhængig af 
teletaxa-ruten, bestille en eller to timer 
før det ønskede kørselstidspunkt, men 
altid før kl. 20.00. Se køreplaner 

Når du bestiller skal du oplyse: 
Navn og telefonnummer. 
Start- og slutadresse for din tur. 
Stamkortnummer, hvis der betales 

med buskort med billedlegitimation. 
Antal personer på turen (maks. 6 per-

soner). 
Evt. skift til/fra tog eller bus, da vi 

tilstræber at give 10-15 min. til omstig-
ning. 

Hvis du skal være fremme på et be-
stemt tidspunkt. 

Oprensning af gadekær 
Inden vores lokale redningsmand, Ivar 
Klavsen, på grund af høj vandstand, tog 
waders på til at rense gadekæret i Sabro 
for det nye lag af krebsekløer, kom to 
mænd fra Natur og Miljø os i forkøbet 
og fjernede de yderste 2/3 af 
krebsekløerne. 

Også græsset har kommunen slået 
pænt i år, så vi har sendt dem en takke-
skrivelse. 

Vi håber på, at vi med plantningen af 
de 3000 krokusløg i oktober 2008 fik 
løftet gadekæret op i kommunens første 
kategori til hyppigere vedligeholdelse af 
parker med blomster.  

Nyt fra Sabro Bibliotek 
Besparelserne på kommunes finanser 
mærkes i høj grad på bibliotekets bud-
getter. 

Der skæres på materialerne og på 
meget andet. 

Derfor er der heller ikke nogen arran-
gementer at berette om - ikke endnu i 
hvert fald.  

Bibliotekets Venner har en forfatteraf-
ten i støbeskeen, og vi vil forsøge at 
skaffe noget, der er gratis. 

Så følg med i pressen og på hjemmesi-
den. 

Apropos gratis, så er vi altid interesse-
rede i nogen, som har lyst til at udstille 
egne frembringelser i vores montre. Så 
hvis du har en hobby, som du gerne vil 
introducere for andre potentielt interes-
serede, så hører vi gerne fra dig. 

Også på åbningstiden slår besparelser-
ne igennem. Fra 1. januar 2012 lukker 
vi allerede kl. 18 mandag og torsdag. 
Der kommer flere indskrænkninger se-
nere på året, men ikke før det næsten er 
sommer igen. 

Bibliotekerne holder for tiden lukket 
på skift, fordi Aarhus Kommunes Biblio-
teker skal overgå til chip-teknologi, også 
kaldet RFID, og alle materialer skal 
chippes. 

Sabro Bibliotek er i den forbindelse 
lukket i uge 7 (skolernes vinterferie) og 
uge 8. 

Baggrunden for at overgå til chiptek-
nologi er at bibliotekerne står overfor en 
udskiftning af selvbetjeningsautomater-
ne og de nye anlæg anvender chips. For 
lånerne betyder det, at det bliver meget 
nemmere at låne og aflevere materialer, 
og samtidig kan man låne en hel stak 
bøger, CD’ere og film på én gang. Her-
med slipper man for at hvert enkelt 
materiale skal føres igennem en auto-
mat. 

Hen på foråret installeres de nye selv-
betjeningsautomater på alle biblioteker. 
Forårets bogsalg starter følgelig ikke i 
vinterferien, sådan som vi plejer, men 
først i uge 9 nemlig mandag den 27. 
februar.  

Vi har åbent mandag og torsdag fra 
14-18 og onsdag fra 10-15. Lørdag fra 
10-13 med frivillig bemanding. Sig det 
gerne videre til venner og bekendte. 

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

 

Godt nytår fra personalet 



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. 

Ny Viborgvej 
Vejdirektoratet er nu nået til afslutnin-
gen af VVM undersøgelsen for en ny vej 
fra Mundelstrup til Hammel. 

Vi har endnu ikke modtaget invitation 
til møde om resultaterne. Men det for-
venter vi at få i løbet af året. 

Fællesrådsmøde 
På Århus Kommunes møde med fælles-
rådene tirsdag den 4. oktober fik vi føl-
gende informationer: 

Letbanen starter man med at bygge 
om et par år frem til 2017. 

Man har ingen planer om at føre let-
banen til Tilst eller Bilka. 

Man mener også at kunne klare tra-
fikken på Viborgvej nogle år endnu ved 
at lave justeringer af vejkrydsene. 

Marselis Boulevard Tunnellen forven-
tes også startet op som det andet eller 
tredje største projekt nogensinde i Århus 
Kommune. 

Næste år flytter de første folk ind i 
Lyshuset på havnen. 

Multimediehuset får plads til 1000 
biler i kælderen, der skal afleveres i en 
elevator, der så placerer bilen i et reolsy-
stem under multimediehuset, hvorfra 
ejeren så får den leveret tilbage, når han 
skal bruge den igen. 

Det nye Universitets Hospital kommer 
til at koste mellem 7 og 10 milliarder 
kroner og forventes at give 7.000 ar-
bejdspladser. 

Kommunehospitalet, Amtsygehuset 
og Psykiatrisk Hospital forventes til 
gengæld afviklet. Universitetet forventes 
at overtage Kommunehospitalet. 

Rutebilstationen skal flyttes tættere på 
Banegården. 

Århus vil til at bygge i højden med 
kort afstand mellem beboerne. 

Banearealet bag Scandinavian Center 
skal gøres til kulturområde. 

Gjellerup-planen starter i 2012, og 
med nye veje i området fra 2013. 

Kommunen forventer at placere 600-
700 arbejdspladser i Gjellerup området. 

Lisbjerg forventes med 25.000 indbyg-
gere at blive større end Odder. 

Den nye busplan medførte få fejl.  
En bus kom dog til at tage motorvejen 

mod Randers. 
Den 4. december justeres køreplaner 

med problemer dog, og evalueres så 
først i 2014. 

 3 % flere passagerer på 4 år er målet 
med de nye køreplaner for Midttrafik. 

Affald-varme tilbyder udover rådgiv-
ning til grundejerforeninger også energi-
tjek og termofotografering af boliger. 
Det koster 2.500 kr. for en enkelt bolig, 

men kun 1.000 kr. pr. bolig, hvis 10 
boligejere går sammen om at tilmelde 
sig hos Affald-varme. 

Tilbuddet kan man se i annoncer i 
blade og på deres Affald-varmes hjem-
meside. 

Fra 2015 kører fjernvarmen i Århus 
på træpiller, og uden kul.  

Senere kommer fjernvarmen måske til 
at køre på en stor varmepumpe. 

For lavenergihuse er bidraget til fjern-
varmen også blevet halveret. 

Fra Sabro-Fårup 
Lokalhistoriske Samling 
har vi modtaget: 
 

 

Post i 84 år 
- med service 

I Mundelstrup har banen og postekspe-
ditionen - som så mange andre steder i 
Danmark - hørt sammen. På Mundel-
strup station var disse to funktioner 
samlet i samme lokale. Ved to sammen-
stillede skriveborde kunne man ved det 
ene købe billet til tog eller færge, og ved 
det andet foregik ekspeditionen af breve 
og postpakker. 

Det var således banen, der påtog sig at 
ordne disse forretninger for postvæse-
net. 

Efter 84 år ændredes denne tilstand. 
Mundelstrup Station lukkede som 

bekendt i foråret 1978, men allerede i 
1974 havde man drejet nøglen om for 
postekspeditionen. 

Der blev oprettet en postekspedition i 
Langkærparkens butikscenter. Det måt-
te - ligesom det senere oprettede i Tilst, 
ved Bauhaus - dreje nøglen om. 

at nu blev der virkelig gjort alt for at 
fremskaffe den manglende forsendelse. 
Man kunne eksempelvis få beskeden: 
”Din nabo kommer her i eftermiddag, så 
vi sender pakken med ham, hvis den er 
kommet - ellers ringer vi tilbage”.  

 I.C. 

Foto: Henry Schiby 1974.    Fra Mundelstrup station. Navnkundige trafikassistent Jørgensen 
betjente kunderne med postekspedition, billetsalg og ved togenes ankomst og afgang tog han sig 
af de rejsende, ligesom han ind imellem besørgede sporskift og signalsætning. 

I dag skal man gå i den lokale brugs 
med sin post og må ikke forvente den 
samme betjening som på Mundelstrup 
station. Når man dér telefonisk ankede 
over en forsendelse, der ikke var nået 
frem, var der medfølelse i den anden 
ende af ledningen. Man fik en følelse af, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
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 

April 
1000 kr. nr.   99 Birgit Lund, Sabro 
  500 kr. nr. 300 Kent Jeppesen, Sabro 
  200 kr. nr. 287 Leo Pedersen, Markusminde 
  200 kr. nr.   52 Helle Sørensen, Borum 
  200 kr. nr. 181 Ulla Johansen, Sabro 
  200 kr. nr. 106 Hardy Kirkegaard, Lading 
  200 kr. nr. 297 Henrik Jørgensen, Sabro 
 

Maj 
1000 kr. nr. 232 Ole Johansen, Sabro 
  500 kr. nr.   66 Randi Pedersen, Foldby 
  200 kr. nr. 176 Alice Benjaminsen, Sabro 
  200 kr. nr. 108 Maibritt Jørgensen, Sabro 
  200 kr. nr.   74 Niels Sørensen, Borum 
  200 kr. nr.   19 Alf Thomsen, Sabro 
  200 kr. nr. 227 Kurt Hansen, Sabro 
 

Juni 
1000 kr. nr. 257 Jens Bruunsgaard, Sabro 
  500 kr. nr. 223 Lone Frost, Brædstrup 
  200 kr. nr. 228 J. U. Carstensen, Sabro 
  200 kr. nr. 249 Erna Nielsen, sabro 
  200 kr. nr.   64 Henny Olesen, Sabro 
  200 kr. nr. 271 Else Buus, Lyngby 
  200 kr. nr. 284 Jytte Buhelt, Sabro 
 

Juli 
1000 kr. nr. 295 Birgit Hørløv, Viby 
  500 kr. nr.   58 Kim Therkildsen, Tilst 
  200 kr. nr. 277 Alex Jeppesen, Sabro 
  200 kr. nr. 161 Tove Christensen, Sabro 
  200 kr. nr. 184 Karsten Hansen, Lading 
  200 kr. nr. 162 Helle Bedsted, Tilst 
  200 kr. nr. 129 Stenz Poulsen, Sabro 
 

 August 
1000 kr. nr. 120 Ina Rathmann, Sabro 
  500 kr. nr. 300 Ken Jeppesen, Sabro 
  200 kr. nr. 110 Carsten Nielsen, Borum 
  200 kr. nr. 226 Ane Conradsen, Sabro 
  200 kr. nr.   67 Rasmussen, Sabro 
  200 kr. nr.   63 Bentte Kajhøj, Sabro 
  200 kr. nr. 208 Koch Jensen, Sabro 
 

September 
1000 kr. nr.     5 Jacobsen, Sabro 
  500 kr. nr.   97 Elmstrøm, Skjoldelev 
  200 kr. nr. 174 Lars Trabolt, Sabro 
  200 kr. nr. 196 Tina Kristensen, Sabro 
  200 kr. nr. 282 Maibritt Larsen, Sabro 
  200 kr. nr.     3 Lene Sommer, Sabro 
  200 kr. nr. 231 Mikkelsen, Horsens 
 

Oktober 
1000 kr. nr.   14 Jacobsen, Sabro 
  500 kr. nr.   79 Bredahl, Sabro 
  200 kr. nr. 283 Ulla Forsing, Sabro 
  200 kr. nr.   35 Peer Christensen, Sabro 
  200 kr. nr.   98 Hejlesen, Sabro 
  200 kr. nr.   86 Karen Mortensen, Tilst 
  200 kr. nr. 170 P. Rasmussen, Sabro 
 

November 
1000 kr. nr. 291 Inge Hejlesen, Åbyhøj 
  500 kr. nr.   32 Erna Carstensen, Sabro 
  200 kr. nr. 207 Kristian Johansen, Sabro 
  200 kr. nr.     9 Jette Nielsen, Søften 
  200 kr. nr.     1 Inge Petersen, Sabro 
  200 kr. nr. 190 Jette Nielsen, Søften 
  200 kr. nr. 270 Karin Poulsen, Sabro 
 

December 
1000 kr. nr.     6 J. Piihl 
  500 kr. nr.   80 Merethe Eriksen, Sabro 
  200 kr. nr. 249 Erna Nielsen, Sabro 
  200 kr. nr.   52 Helle Sørensen, Borum 
  200 kr. nr. 215 Kim Agerbæk, Sabro 
  200 kr. nr.   88 Emilie Mortensen, Sabro 
  200 kr. nr. 237 Signe Rasmussen, Sabro 

Møde med vejkontoret 
Dagen efter fællesrådsmødet den 4. 
oktober var vores næstformand til møde 
med Århus Kommunes Vejkontor om 
vores ønsker på vejområdet, der er om-
talt i den sidste Informationsavis. 

Her kom det frem, at de penge, der 
blev afsat til et lyskryds ved Viborg-
vej/Sabrovej-krydset ikke kan flyttes til 
andre projekter, selv om nogen godt 
kunne tænke sig det. Så det var godt, at 
vi pressede Teknik og Miljø på trafikom-
rådet under lokalplanlægningen af Røn-
nevangsområdet, så der skal ske noget 
med de dårlige udkørselsforhold fra 
Sabrovej til Viborgvej. 

Samtidig erkender Vejkontoret proble-
merne med stigningen i trafik på den 
uegnede Grønvej og Fårupvej som 
smutvej fra Sabro, og påtænker at etab-
lere det længe ønskede fortov i Fårup 
fra Grønvej mod Mundelstrup af hensyn 
til trafiksikkerheden for skolebørn og 
andre gående langs den uoverskuelige 
Fårupvej. 

På opfordring fra Fårup har vi senere 
fremsat ønske til kommunen om at 
fortsætte fortovsplanerne langs Fårup-
vej videre fra Grønvej mod Kvottrupvej. 

På denne strækning har beboerne i 
svinget betænksomt og hensynsfuldt 
selv nedskåret hyben-hegnet for trafi-
kanternes oversigts skyld. 

Januar 
1000 kr. nr. 117 Klaus Kjær, Sabro 
  500 kr. nr.   35 Per Christensen, Sabro 
  200 kr. nr. 161 Tove Christensen, Sabro 
  200 kr. nr.   19 Alf Thomsen, Sabro 
  200 kr. nr. 267 Marianne Udengaard, Sabro 
  200 kr. nr. 277 Alex Jeppesen, Sabro 
  200 kr. nr.   61 M. C. Sport, Sabro 
 

Februar 
1000 kr. nr. 298 Frank Andersen, Sabro 
  500 kr. nr.   80 Merete Eriksen, Sabro 
  200 kr. nr.   58 Kim Therkildsen, Tilst 
  200 kr. nr.   13 Jens Nielsen, Søften 
  200 kr. nr. 212 Michael Møller, Sabro 
  200 kr. nr. 229 Lis Rhylkjær, Sabro 
  200 kr. nr.   67 Rasmussen, Sabro 
 

Marts 
1000 kr. nr.   33 Frank Udengaard, Sabro 
  500 kr. nr. 258 Thorkild Jepsen, Fårup 
  200 kr. nr.   99 Birgit Lund, Sabro 
  200 kr. nr. 221 Gitte Toft Sabro 
  200 kr. nr. 243 Torben Ulrich, Sabro 
  200 kr. nr.   70 N. J. Sørensen, Sabro 
  200 kr. nr. 192 Anette Poulsen, Sabro 

Lottovindere i 2011 
i Sabro IFs venners 
Støttelotto 


