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.Måske nogen har observeret at vandskulpturen i gadekæret er 
væk. Det skyldes, at det er sat i vinterhi, dels af hensyn til, at 
kommunen snart foretager den årlige rensning af gadekæret for 
krebsekloen og dels fordi frosten jo nok gør sit indtog på et tids-
punkt. Men til foråret vil vandskulpturen atter stå i gadekæret 
med vandet løbende.   

Fællesrådet har den 18. okto-
ber fået ny hjemmeside i et op-
dateret design, som kan tilgås 
fra både mobiltelefon, tablet og 
almindelig pc.  
Ny webredaktør er Kim Ole 
Larsen, som har lavet det nye 
”site”. 
 
Der skal lyde en stor tak til 
Poul Øxenholt for det mange-
årige arbejde med den gamle 
hjemmeside, som altid er fore-
gået med hurtig og sikker 
hånd.  
 
 
 
 

www.sabro-faarup.dk 
Fællesrådets 
nye hjemmeside 

Vandskulpturen i Gadekæret 



I juni måned fik vi en ny re-
gering og så kunne man må-
ske naivt tro, at NU ville der 
blive truffet en beslutning om 
en ny Viborgvej, herunder at 
man ville kigge på en mere 
hensigtsmæssig linjeføring, 
men sådan skulle det ikke gå.  
Indtil videre har vi ikke hørt 
andet, end at man vil under-
søge mulighed for motorveje 
og tilsvarende anlæg andre 
steder i det danske kongerige 
- atter med store gener til føl-
ge for de undrende omkring-
liggende beboere, fordi der 
ikke er penge til gennemførel-
se, men kun til undersøgelse.  

Motorvej på A26 

”Styregruppens støtter” er i 
gang med at undersøge, hvilke 
tiltag der kan gøres for at få 
flyttet motorvejen – et arbejde 
som er ret kompliceret med en 
masse jura – og dermed også 
omkostninger involveret. Sty-
regruppen har en udmærket 
hjemmeside styregruppen.dk, 
hvor de på bedste vis redegør 
for status. 

Vidste du det? 

For ca. 1 år siden dukkede en 
evt. ny placering af lufthavn 
ved Aarhus så atter op, efter at 
have ligget i dvale i ca. 10 år.  
I foråret vedtog Aarhus Byråd 
med 23 af rådets 31 medlem-
mer, på basis af en analyse de 
havde bestilt at indstille til en 
principbeslutning om placering 
af en ny lufthavn på arealerne 
v e d  T h o m a s m i n d e .  
Byrådet besluttede efterfølgen-
de den 17. juni 2015 at videre-
sende ”principbeslutningen om 
etablering af en lufthavn i Øst-
jylland” til Trafikstyrelsen, 
som er den instans, der opstil-
ler kravspecifikationerne for 
udformning og beliggenhed.  
Det har så medført at Trafik-
styrelsen her i oktober 2015 
har bedt om at få en længere 
række problemstillinger besva-
ret, hvilket de pt. tygger på i 
byrådet.  
Det er vist bekendt for alle i 
området at der er ganske man-
ge følelser forbundet med for 
og imod en ny lufthavn.  
Så lad os nu få den lufthavn 
afklaret en gang for alle. Ingen 
kan være tjent med, at den 
dukker op ca. hvert 10 - 15 år, 
som den har gjort siden Tir-
strups etablering i 1946 og 
skaber en masse uro og des-
værre også fjendskaber. 

Lufthavnssagen i 
Aarhus Kommune 

Sabro Vandværk blev en rea-
litet i 1961. Tanken var ikke 
ny, man havde i flere år in-
ternt, Sabro borgere imellem, 
diskuteret mulighederne for 
at etablere et privat fælles 
vandværk. 
  

Det der egentlig gav anledning 
til, at tankerne om et fælles 
vandværk kunne blive en reali-
tet var, at der i kommunal regi 
arbejdedes på at bygge en ny 
skole i Sabro. Et kommunalt 
projekt bestående af de tre na-
bokommuner Sabro  Fårup – 
Borum Lyngby og Lading.  
Sabro Fårup kommune var ik-
ke interesseret i at etablere et 
kommunalt drevet vandværk. 
Derfor henvendte kommunal-
bestyrelsen sig til et par af by-
ens borgere og bad dem under-
søge mulighederne for et fælles 
vandværk i Sabro. Der blev 
indkaldt til en stiftende gene-
ralforsamling, hvor der blev 
valgt en syv mand stor besty-
relse. 
Det afgørende var nu om man 
kunne finde vand. Der var gan-
ske rigtig flere ejendomme der 
allerede havde etableret sig 
med fælles brønd. Et af steder-
ne var tre landejendomme og 
et hus på Stillingvej. De havde 
i fællesskab fået lavet en bo-
ring, umiddelbart syd for Lil-
leåen. Vandet blev pumpet op 
via en vindmølle, til en dertil 
støbt vandbeholder umiddel-
bart syd for indkørslen til Stil-
lingvej 56  Der var ikke nogen 
pumpe fra beholderen, det var 
ved vandets eget tryk det forsy-
nede de fire andelshavere med 
vand, nemlig ejendommen Stil-
lingvej 56 Stillingvej 30 Stil-
lingvej 26 og Stillingvej 3.                                          

fortsættes på side 3 



Trafiksituationen i det østlige Sabro 
Trafikafviklingen i det østlige Sabro står meget højt på Fæl-
lesrådets dagsorden.  
Der er vist synligt for alle, at der er svære problemer med 
trafikafviklingen. Området har pt. ca. 500 husstande og 
med endnu en udstykning med over 200 husstande 
(lokalplan 904) under hastig udbygning, vil problemet blive 
forværret dag for dag. 
Det mest synlige symptom er Grønvej, som slet ikke er di-
mensioneret til den trafik den må afvikle og derfor er 
”udvidet” med arealer med stabilgrus i siderne. Senest har 
nogen i den vestlige ende ved Sabrovej forsynet Grønvej 
med et lille fortov, hvilket blot gør vejen endnu bredere for 
den motoriserede trafik, da der ikke er afgrænsning er mel-
lem vejbanen og fortovet.  
 
Årsagen til problemet er, at beboere fra den østlige del af 
Sabro har meget svært ved at komme ud på Viborgvej fra 
Sabrovej (grundet kraftig belastning af Viborgvej) og det er  

Det skal tilføjes, at indkørslen til Sabrovej fra Viborgvej tilsvarende er stærkt risikabel, specielt for 
køretøjer med retning mod Aarhus, da de ikke har en svingbane at holde i, men i stedet ved sving-
ning ind på Sabrovej standser den ligeud kørende trafik, som derfor gør brug af cykelstien på Viborg-
vej for at kunne fortsætte mod Aarhus uden at skulle stoppe. 

Fællesrådet har i flere år været fortaler for: 
1. Etablering af lysregulering med minimum én svingba-

ne for den østgående trafik (mod Aarhus). 
2. Grønvej skal renoveres og sikres som forbindelsesvej 

og skolevej for børn bl.a. fra Fårup. 
 
 
Og ja! Vi ved godt, at der er besluttet en motorvej, men det 
er en beslutning uden penge og en dårlig rentabilitet iflg. 
VVM-rapporten, hvorfor intet tegner til, at dette projekt vil 
blive realiseret de første mange år. 
 
 

nærmest med livet som indsats. Adskillige vælger derfor i stedet at bruge den smalle Grønvej, som 
fører dem via Fårupvej og Gl. Viborgvej til Tilst Vestervej, hvor de kommer ind i rundkørslen før tra-
fikken fra Viborg –siden og dermed spærrer for denne og således opnår endnu en fordel. 

Constantius Veje, Stillingvej 3, var vandværksbestyrer, og det var ham der havde ansvaret for at ud-
nytte vindkraften, når den var der. 
Efter adskillige boreforsøg i området, beslutter bestyrelsen sig for, at bore umiddelbart syd for Stil-
lingvej 3. Det var nu ikke det sted man havde udpeget, men boretårnet satte sig uhjælpelig fast i 
mudderet på vej til det udpegede sted. Man besluttede sig for, at bore der hvor boretårnet sad fast. 
Sådan blev den første egentlige vandværksboring etableret i Sabro. 
Sabro Fårup Lokalhistoriske Samling   
v / Vagn Bødker 
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Formand: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
 

 

Næstformand: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 26, 8471 Sabro 
Telefon  51219280 

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. 
Mail: faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.dk 
 

Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen. 
Hvis ikke andet fremgår, er layout, fotos og 
illustrationer udført af Steen Christensen. 

 

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: 
Ib Jensen.  

 

Oplag: 1800 eksemplarer 
Tryk: Werks Grafiske Hus, 8270, Højbjerg 

Stiforløb vest for Sabro 
Det første stiforløb vest for Stil-
lingvej og nordvest for Viborg-
vej er, nu tæt på at kunne åb-
nes.  
Flot stykke arbejde som 
stigruppen har lavet med afta-
ler med lodsejere og kommune.  
Der mangler lige lidt beskæring 
af hegn og planering af stien 
over ca. 150 meter. Det er 
gruppen i gang med at under-
søge. Samtidigt vil der blive 
etableret skiltning, så man kan 
følge stiens forløb. Selv forlø-
bet af stien kan ses på Fælles-
rådets nye hjemmeside i den 
nærmeste fremtid. 

Udstillinger  
Fra 16. november og frem til 
jul: Strømpedukker/nisser og 
applikationer på bl.a. tasker 
og puder. Inger Tjell Madsen. 

Sti-laug skal etableres 
Af hensyn til den fremtidige 
vedligeholdelse fx græsslåning 
nogle gange om året og betræ-
delse af nye stier, skal vi have 
etableret et egentligt Sti-laug, 
som både vedligeholder eksi-
sterende stier og betræder nye 
stier.  
Hvis man søger på Stilaug un-
der fx Google, vil man kunne 
se, hvordan man har arrange-
rer sig med et sådant andre 
steder. 
Så kom frisk til dette gode og 
spændende job med masser af 
frisk luft og oplevelser sammen 
med andre. Fællesrådet vil væ-
re ”fødselshjælper” ved sti-
laugets etablering. 
I kan blot sende en mail til: 
info@ibjensen.dk eller ringe til 
formanden på telefon: 
4026 1118. 

Sabro Biblioteks Venner 
Bibliotekers Venner har afholdt 
generalforsamling. Jytte Ras-
mussen, der har været med 
siden foreningens start har 
valgt at stoppe. Stor tak til Jyt-
te for indsatsen. 
 

Nyvalgt til bestyrelsen blev 
Jette Rasmussen, mens der 
var genvalg af Lis Lave og 
Lone Hansen. Bestyrelsen 
konstituerer sig senere. 

Sidste torsdag 19-21 
i månederne til og 
med marts 2016. 

Det koster 20,- pr. gang, med-
bring selv kaffe/te, der vil væ-
re lidt mundgodt til kaffen. 

Strikkecafé 

Oplæsning/foredrag                                                                 
9. november:  
”Skumringstime”. Oplæsning 
i stearinlysenes skær. Uddrag 
fra den Islandske saga. 
 
16. november 2015 kl. 19.00 
Foredrag om Naturen i kun-
sten/Kunsten i naturen. Med 
Kunsthistoriker Birgitte Za-
cho. I samarbejde med Sabro 
Kunstforening. 
 
6. januar 2016 kl. 19.00 
”Mordet på præsten i Borum 
1649”. Peter Poulsen og Pa-
stor Vinni Madsen. 

Sabro Kunstforening 

3. november til 11. december 
2015. 
Eve Eisenhardt. Fernisering 3. 
nov. kl. 19.00 
 
4. januar til 4. februar 2016. 
Ejvind Nielsen. Fernisering 4. 
januar 2016 kl. 19.00 
 
8. februar til 22. marts 2016. 
Martha Holm Nielsen. Fernise-
ring 8. februar 2016 kl. 19.00 
 
23. februar 2016 Generalfor-
samling på Lokalcenter Sabro 

Afskedsreception 
25. januar 2016 kl. 17-18 
Vores bibliotekar Agnete går 
på pension med udgangen af 
januar. Der afholdes recepti-
on for dagplejerne og børne-
institutionerne 27. januar kl. 
10-11 

Alle arrangementer foregår på 
Sabro Bibliotek. 
Eventuelle frivillige bidrag: 
1931 konto 8972 334 538 


