
Referat af Repræsentantskabsmøde 27. oktober 2008 
Mødet blev afholdt på Lokalcenter Sabro 
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AD1 Valg af dirigent 

Vagn Bødker blev foreslået og valgt. 
 
 
AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskabet 

Dirigenten konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og noterede 27 
fremmødte repræsentanter. 
 
 
AD3 Forretningsudvalgets beretning v/Johannes Riis 
Det er kun 4 uger siden, at sidste Informationsavis kom ud med sidste nyt fra 
Fællesrådet. Der er ikke sket så meget siden, så derfor har jeg vel kun halvt så 
meget som normalt at berette om. Af samme grund er der heller ikke et 
resumé over beretningen ude på bordene denne gang. 
 
Gadekæret, kommunens grønne områder & kontakten med kommunen 
Sidst i september måned modtog vi 1000 hvide og 2000 blå krokusløg. 
På forretningsudvalgsmødet torsdag den 2. oktober aftalte vi at gå i gang med 
plantningen af løgene ved gadekæret i Sabro 3 dage senere, søndag den 5. 
oktober kl. 13. 
Om lørdagen slog jeg græsset ved gadekæret, så vi lettere kunne komme i 
jorden med løgene. 
Om søndagen gik Gert, Jan og Ib fra vores forretningsudvalg samt Ivan 
Cramer og Bent Rasmussen så i gang med at plante de mange løg ved 
gadekæret over 4 timer. 
Imens afrev Steen græsarealet, så området igen kom til at fremstå ret 
nyplejet. 
Bent Rasmussen fik også oprenset pumpebrønden for sand og jord, som der 
var flydt så meget til af igennem regnvandsledningen fra byggeriet overfor 
Astervej/Vistoftvej-krydset - at det forstyrrede pumpens automatik. 
Det forhold havde vi faktisk forudset ved forretningsudvalgsmødet 3 dage 
tidligere og bad efterfølgende Århus Kommunes Vej og kloakafdeling om at 
oprense vejafløbene på netop Vistoftvej, men også på Astervej og Sabrovej, 
hvor der har været en del kørsel med sand og jord til og fra byggeri i området. 



Efter arbejdet ved gadekæret spurgte vi en vognmand om at fjerne det 
afrevne græs. Det skulle han have ca. 1000 kr. for. 
Heldigvis havde vi en anlægsgartner i området, Frank Rasmussen, der ville 
gøre det gratis. Og det gjorde han allerede to dage efter, så den afrevne dynge 
ikke nåede at kvæle det underliggende græs, som det lå på ved gadekæret. 
 
Vores næste ønske er at få lidt mere styr på kanten af gadekæret. 
Her ligger stenene lidt spredte og nogle af dem er trillet ud i vandet. Det håber 
vi at få en entreprenør med en rendegraver til at rette for os. 
Vi håber også at kunne dæmpe den kraftige vækst af græs og siv i kanten af 
gadekæret. Det vil vi i første omgang prøve at gøre ved at sprøjte kanterne 
med eddike, der er en svag organisk syre og virker på nogle ukrudtsplanter. 
Det skulle med den svage syrevirkning netop også kunne hjælpe til med at 
gøre vandet i gadekæret mere klart. 
Derudover har vi en forespørgsel om græsslåning ved gadekæret mod betaling 
klar til Grundejerforeningen Damgårdens Jorders generalforsamling til marts 
næste år, og håber at den går igennem, så vi igen kan få et mere velplejet 
gadekær at se på midt i Sabro. 
Tirsdag den 23. september var vi til møde på rådhuset i Århus for bl.a. at høre 
om kommunens visioner om at blive CO2 neutral i 2030. Man havde foreløbig 
kun bud på at kunne nærme sig målet med nogle få procent, men mente at 
man allerede var forbillede for andre danske kommuner på det område. 
I den efterfølgende pause blev vi som sædvanligt godt beværtet med bl.a. 
bjerge af roastbeef, kæmpelaks, chokoladebudding og brombærtærte. 
På sin vis har vi muligvis også fortjent en god forplejning hos kommunen.  
Men det får os ikke til at tie stille - når vi har tygget af munden igen 
 
Efterfølgende var der netop ris og ros til kommunen. Her viste det sig igen, at 
kommunen bruger sin tid på visioner i øst, mens fællesrådene har konkrete 
problemer i vest, der skriger på at blive løst. 
Den tidligere rådmand Hans Schiøtt fra Elev fortalte således, at Lystrup-Elev 
Fællesråd havde taget imod et tilbud fra kommunen om at komme ud og 
snakke om flere muligheder for de kommunale grønne områder. 
Der var stor interesse og fremmøde til det arrangement. Men da det viste sig, 
at kommunen overhovedet ikke havde noget bud med på en bedre 
vedligeholdelse af de grønne områder, så udvandrede ca. 50 af tilhørerne fra 
mødet. 
 
På mødet på rådhuset kom det også frem, at kommunen nu bruger 1/3 af sit 
budget til vedligeholdelse af udendørsarealer på affalds-opsamling, så der kun 
er 1/3 af budgettet tilbage til pleje af træer, buske, hække og andre vækster, 
samt 1/3 af budgettet til græsslåning. 
Det er, som vores nye mand i forretningsudvalget, Ib Jensen, siger, for dårligt, 
at kommunen skal bruge 1/3 af sit budget til udendørs arealer, på opsamling 
af affald.  
Både Ib og vores sekretær, Steen, har observeret, hvordan kommunen har en 
hel hær af grønne mænd i gang med at samle affald både lørdag og søndag til 



weekend-takst i Århus Midtby, hvor unge om natten har smidt om sig med 
affald. Et problem, der nærmest ikke eksisterede for blot 20 år siden. 
 
Derfor har vi i forretningsudvalget diskuteret, hvordan man kan opdrage disse 
unge til at vise ansvarlighed. Vi har ikke fundet den endelige opskrift.  
Men udover at lære det hjemmefra, kunne det være i form af indsamling af 
andres affald, som Grundejerforeningen Damgårdens Jorder her i Sabro 
belønnede en skoleklasse for her i Sabro i foråret.  
Derudover kunne en times affaldsindsamling hver måned være en obligatorisk 
lektion på alle uddannelses-niveauer fra børnehaveklasser til de højere 
læreanstalter. 
 
Torsdag den 20. november har vi igen kontaktmøde med kommunen på De 
Tidligere Kommunale Værker på Bautavej i Århus Vest.  
Her vil vi blive præsenteret for ”Forslag til Kommuneplan 2009” og skulle få 
lejlighed til at drøfte elementer i dette nye kommuneplanforslag. 
   
Brev til Midttrafik 
Vi har med Kurt Ærenlunds hjælp sendt endnu et brev til Midttrafik den 18. 
oktober, hvori vi kommenterer Midttrafiks seneste køreplansforslag. 
Vi gør indsigelser mod både manglende tidlige og sene afgange på 
lokalbusserne, der vanskeliggør at bruge busserne for ansatte på - og brugere 
af - sociale institutioner, børneinstitutioner, skoler og hospitaler, samt af andre 
ansatte med skiftende arbejdstider, så som industriarbejdere, chauffører, 
politibetjente m.v. 
Og for borgere, som gerne vil hjem fra Musikhuset, teater, biografer, eller fra 
andre arrangementer i byen. 
Og af mennesker, som skal tidligt af sted med tog, eller fly, eller som kommer 
sent hjem med netop tog eller fly. 
Og vi gør indsigelser mod, at det er normalt, at byområderne i Århus 
Kommune har tidlige og sene busforbindelser. Og at det også må gælde for 
Sabro som en større by i Århus Kommune. 
 
Rema 1000 
Flere har spurgt til hvornår Rema 1000 byggeriet går i gang ved Sabro 
Korsvej.  
Lokalplan 819 for Rema 1000 ved Sabro Korsvej skulle have fået byrådets 2. 
behandling den 22. oktober og offentliggjort dagen efter. 
Autoværkstedet på Viborgvej blev også ryddet til nedrivning for en måned 
siden.  
Så hvis nedrivningen ikke er påbegyndt endnu, skulle der ikke være hindringer 
i vejen for, at nedrivningen nu kan påbegyndes. 
 
Så mener jeg ikke, at der er mere aktuelt at berette om i denne omgang. 
Ellers må I stille spørgsmål. 
Tak for nu! 
 
 



Kommentarer til beretningen 
Busforbindelser til de små landsbyer 
Der blev forespurgt, om der forelå en afklaring af busforbindelser til de små 
landsbyer. Det gør der ikke og FU har ikke fået yderligere henvendelser herom 
fra Midttrafik/Århus Sporveje. 
 
Udkørsel på Viborgvej 
Der blev forespurgt til løsning af udkørslen på Viborgvej fra Sabrovej og 
Vistoftvej. 
FU har flere gange rettet henvendelse til myndighederne om de ophævede 
servitutter vedr. omfartsvejen, men det virker som om der er nogen uorden i 
systemet. Mht. det opkrævede beløb for etablering af trafiklys fra 
udstykningen Rønnevangen, er der indskudt en regulering af tidshorisonten for 
etableringen, idet der foreskrives ”samtidighed med områdets fulde 
udbygning”, hvilket indebærer at det i værste fald bliver afhængig af opførelse 
af det sidste hus på udstykningen. FU har besluttet at skærpe tonen overfor 
både de kommunale og statslige myndigheder. 
 
Knallertchikaner på Vistoftgårdens stier 
Vedr. knallertkørsel på stisystemerne på Vistoftgårdens Jorder, har 
grundejerforeningens bestyrelse vedtaget at frafalde ønsket om etablering af 
chikaner – dels fordi det er meget bekosteligt og at generne ved knallertkørsel 
har været meget aftagende. 
 
AD4 Indkomne forslag 

Ingen 
 
AD5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde 
27. april blev bragt i spil, men ellers blev det overgivet forretningsudvalget at 
foreslå en dato i april 2009. 
 
AD6 Eventuelt 

Afføring fra områdets hunde kom igen i fokus, fordi nu er det ikke kun 
afføringen i naturlig form der ligger og flyder rundt omkring, men nu er den 
også blevet pakket ind i sorte plastikposer. 
Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder har haft succes med opstilling af 
flere affaldsspande, der tømmes 20 gange på årsbasis. 
FU opfordres til at søge om etablering af fortov på Sabrovej. 
Kvottrup er stærkt plaget af trafik, som en konsekvens af etableringen af 
Djurslandsmotorvejen og Ikea rundkørslen. 


