
Rute 26 

Det står der endnu—bus-
stop til linje 14 - i ensom 
majestæt. Fællesrådet 
har været i dialog med 
Region Midt og Vejdirek-
toratet om at få opsat et 
læ for vejrligets forskel-
ligartede opførsel. 
 
Det ligger fast, at den 
slags foranstaltninger på 
en statsvej som Rute 26, 
er i Vejdirektoratets regi, 
men de penge, der i sin 
tid fulgte med til den 
slags opgaver, da regio-
nerne blev etableret er 
brugt—så det er lidt op ad 
bakke. 
 
Vi fortsætter lidt med Ru-
te 26, da Folketinget med 
alle partier har indgået et 
fremtidigt Trafikforlig, der 
sikrer at aftalen ikke 
umiddelbart ændres ved 
et regeringsskifte. 
 
Trafikforliget indikerer, at 
Rute 26 ændres fra et 
projekt ”motorvej” til pro-
jekt ”motortrafikvej” og 
at den sydlige linjeføring 
er endelig fastlagt. Så 
langt så godt! 
 
Aftalen indebærer, at pro-
jektet igangsættes i 
2031—altså om 10 år.  
 

Hertil kommer så en for-
ventet byggeperiode på 
5  år. 
 
Nu er det jo ikke kun 
Sabro, som har proble-
mer med Rute 26. La-
ding, Voldby og Sven-
strup lider stærkt under 
øget gennemkørende 
trafik. For cyklister er 
det direkte livsfarligt, 
fordi opstribningen ikke 
er vedligeholdt, hertil 
kommer det undertryk 
der skabes når en lastbil 
passerer, som nærmest 
suger cyklisten ud på 
vejbanen.  
 
De velfungerende cykel-
stier mellem de oven-
nævnte byer fungerer 
fint. 
 
I Sabro har vi da heldig-
vis cykelsti på begge si-
der af Rute 26—sådan 

Herved ramtes hellean-
lægget, som blev smadret 
og cykelstiens stopområ-
det blev pløjet op. Havde 
der befundet sig en ven-
tende cyklist på stedet, 
ville vedkommende øje-
blikkeligt været slået 
ihjel. 

Vi kan ikke vente, hver-
ken 10 eller 15 år på, at 
der etableres en sikker 
udkørsel på Rute 26 fra 
Sabrovej.  
 
 

I uge 47 blev der ved 
Sabrovej etableret en 
”passagelomme”. Det er 
en genistreg, der tillader 
bilister lovligt at forcere 
afstandsstykket/rabatten 
mellem kørebane og cy-
kelsti. Det er således 
blevet lovligt, at køre 
højre om et venstre-
svingende køretøj til Sa-  

brovej ved at forcere et 
fliseunderlag og bemæg-
tige sig arealet på cykel-
stien som kørebane ved 
modgående færdsel. 
I øjeblikket er der ikke 
rigtig nogen, der tør be-
nytte sig af muligheden, 
da der reelt mangler en 
form for skiltning, der an-
viser det lovlige i manøv-
ren. 
 
Det er heldigvis ikke den 
mest benyttede cykelsti 
af lokale cyklister, da den 
ender ved afkørsel Mun-
delstrup og kræver at Ru-
te 26 skal passeres på et 
sted, oversigtsforholden-
de absolut ikke er opti-
male. 
Her i efteråret, kom en 
lastbil med anhænger i 
skred på dette sted. 



Pukkelbump 

Fællesrådet fik i efteråret 
2020 indfriet et gammelt 
ønske om en oplyst dob-
beltrettet gang/cykelsti 
mellem Rønnevangen og 
Langfreddal. 

Pas på! Men nu 
langt mere sik-
kert. 

Det viste sig, at over-
sigtsforholdene for bili-
ster på Grønvej var 
stærkt nedsatte grundet 
en jordvold langs Sabro-
vej med buskads i retning 
mod Astervej. Det gjorde 
det særdeles farligt at 
færdes på cykelstien i 
retning Viborgvej. 
 
Fællesrådet rettede der-
for henvendelse til Aar-
hus Kommune, som sam-
men med Østjyllands Po-
liti traf en beslutning om 
at indføre Fuld Stop. 

Fællesrådet anser Fuld 
Stop og den medfølgende 
opstribning, som den 
mest optimale løsning, 
for både bilister og cykli-
ster på strækningen. 

For nuværende er vort 
kendskab til Rute 26 pro-
jektet, at vejen op til Sa-
brovej vil blive bibeholdt 
og derfor bliver kommu-
nal, når motortrafikvejen 
er en realitet. 
 
Fællesrådet vil i den kom-
mende kommunevalgspe-
riode forsøge, at Vejdirek-
toratet og Aarhus Kom-
mune finder sammen om 
en løsning på en tidligere 
overdragelse af vejstyk-
ket, hvor Rute 26 svinger 
mod varmeværket og ud 
til Rute 511 (Stillingvej). 
 
Hvis det kan lykkes, vil en 
lysregulering og et læ ved 
stoppestedet kunne reali-
seres langt tidligere. 

På repræsentantskabs-
mødet 2. juni  og seneste 
repræsentantskabsmøde 
25. oktober var der også 
røster, som opfordrede 
os til at genbesøge Fæl-
lesrådets entydige støtte 
til pukkelbumpende, hvil-
ket vi naturligvis vil gøre, 
men vi afventer en evalu-
ering, som Aarhus Kom-
mune har varslet i den 
kommende tid. 

For kort tid siden, blev 
pukkelbump på Vistoft-
vej 51 fjernet grundet en 
henvendelse fra bussel-
skabet. Ikke at de gene-
rede busserne, men at 
stedet er særdeles 
smalt. Det var også 
grunden til, at der ikke 
kunne placeres marke-
ring i form af steelers, 
da Mariehønerne blev 
placeret i december 
2020. 
 
Fællesrådet er ikke be-
gejstret for den beslut-
ning, fordi vi helt klart 
har registreret, at Marie-
hønerne klart satte ha-
stigheden ned, så vejfa-
rende fra Astervej havde 
en chance for at køre 
nogenlunde sikkert ind 
på Vistoftvej. 
 
Formålet med at reduce-
re hastigheden og at 
nedbringe den gennem-
kørende trafik, fra Stil-
lingvej via Sabro Kirke-
vej, Vistoftvej og retur 
er helt klart lykkedes. 

Selvom springvandet   i 
år var længe om at 
komme i gang grundet 
tekniske vanskeligheder, 
så nærmer tiden sig, 
hvor vi tager det ind for 
vinteren.  

Gadekæret 



Harmonisering af 
veje  

Vi har skrevet en del om 
den såkaldte vejharmoni-
sering, altså at veje over-
drages til grundejerne 
som så selv skal afholde 
udgifterne til fremtidig 
vedligeholdelse.  
 
Disse ejendomme ligger 
typisk i områder, som 
blev udstykket før kom-
munalreformen i 1970. I 
Sabro drejer det sig bl.a. 
om Højvej, Blåbærvej, 
noget af Sabro Skovvej, 
Larixvej og Blåvej. 
 
Det dukker af og til op i 
øjeblikket på grund af 
kommunalvalgkampen og 
der er nok en del forvir-
ring.  
Ikke kun fordi mindst et 
af forligspartierne i Aar-
hus Byråd har meddelt, at 
man vil træde ud af for-
ligskredsen ved afslutning 
af den nuværende valg-
periode. 
 
Baggrunden er, at i 2018 
besluttede byrådet at 
”harmonisere” vejvedlige-
holdelsen for ca. 900 veje 
i Aarhus. Det betyder at 
grundejerne af disse ud-
stykninger, hvor kommu-
nen hidtil har varetaget 
vedligeholdelsen, selv 
skal overtage denne.  
 
For god ordens skyld skal 
det dog oplyses, at veje-
ne  skal opfylde en fast-
sat standard OG at den 
endelige beslutning skal 
vedtages af det kommen-
de byråd. 
 
Dertil kan man have 
mange meninger, om det 
er rimeligt eller urimeligt.  
Der opfordres generelt til 
etablering af ”Vejlaug” på 
frivillig basis. 
 

Det ændrer ikke ved den 
store udfordring, at der 
ikke er hjemmel i eksi-
sterende lovgivning til at 
pålægge, at alle er med i 
et vejlaug eller en grund
-ejerforening for de be-
rørte områder, hvis det 
ikke er tilskødet ved ud-
stykningens etablering.  
Det betyder, at hvis en 
eller flere grundejere 
undlader at betale for 
deres del, må de, som i 
frivillighedens og fælles-
skabets navn beslutte, 
om man skal undlade at 
asfaltere ud for nummer 
”12, 17 og 47”, som ikke 
vil være med - eller at 
de vælger at betale for 
hele strækningen for at 
få en pæn løsning så de 
i nummer ”12, 17 og 47” 
får en gratis asfaltering. 
 
Kort sagt: Der mangler 
eksakt lovgivning på 
området. Og så forven-
ter byrådet naturligvis at 
opnå en besparelse ved 
det, selvom de hårdnak-
ket nægter dette, da 
”vejharmoniseringen” vil 
være ulovlig, da den ik-
ke må gennemføres for 
at spare penge.  
 
Det bliver lidt spænden-
de for de berørte grund-
ejere i den nye byråds-
periode, om øvelsen 
med at komme af med 
fremtidige kommunale 
udgifter bliver endeligt 
vedtaget. 
  

Sabro Aktivitets-
center 

Et nyt initiativ har set 
dagens lys. 
Vi står i Sabro over for 
en stor tilvækst af bebo-
ere over det næste årti. 
 
 

For at være på forkant 
med udviklingen ser vi et 
behov for at få opgrade-
ret idrætsfaciliteterne i og 
omkring Sabrohallen. 

Initiativtagerne kickstar-
ter denne tidlige ide-
udviklingsfase, med før-
ste runde af, at indsende 
ideer og visioner hvorle-
des idræts- og kulturfaci-
litetene i Sabro skal se ud 
i 2030.  
 
Er det squashbaner, mø-
defaciliteter, padel tennis 
baner, cafe/fest lokaler, 
spinning, eller helt andre 
faciliteter, som kunne 
være drømmescenariet 
for Sabro i fremtiden? 
 
Tænk gerne stort både 
inde (evt. nye bygninger) 
og ude. 
 
For at realisere dette pro-
jekt har vi brug for alle 
gode kræfter.  
Det kan være både store 
som små opgaver man 
kan byde ind med, da det 
bliver et stort projekt.  
Så meld også gerne tilba-
ge hvis du har tid og lyst 
til at deltage i arbejdet 
omkring tilblivelsen af et 
udbygget aktivitetscenter 
i Sabro. 
 
 

Send gerne ideer 
til hbbg@tdcadsl.dk inden 

23.november 2021 
 
Med venlig hilsen 
Initiativtagerne til Sabro 
Aktivitetscenter  

mailto:hbbg@tdcadsl.dk
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Mandage 14.00-18.00 
Onsdage 10.00-15.00 
Torsdage 15.30-18.30 
Lørdage 10.00-13.00 

Bibliotekets åbningstider: 

Sabro Kunstfor-
ening ophører 

Foreningen som i flere 
år har haft hjemsted på 
Lokalcenter Sabro, har 
måttet kaste håndklæ-
det i ringen. 
 
Foreningen blev opstar-
tet i 1994 og har gen-
nem årene haft kunstud-
stillinger i Sabro Sogne-
gård og siden fast på lo-
kalcenteret.  
Ifølge vores oplysninger, 
sker nedlæggelsen som  
følge af, at man ikke har 
kunnet samle en besty-
relse. Det er altid trist 
når en forening ophører, 
men sådan er det frivilli-
ge initiativ jo også.  
Nogen er nødt til at tage 
stafetten, for at det kan 
køre. 

Sabro Biblioteks Venner 
byder velkommen til skum-
ringstime: 

Mandag 15. november  
kl. 19.00 på Sabro Bibliotek.  
 
Oplæsning i stearinlysenes 
= led-fyrfadslys skær. 
 
Disa Fink læser op af ud-
valgte passager fra Sally 
Salminens bog Katrina.  
Efter kaffen fortælles kort 
om Finland. 
Entre incl. Kaffe/the og ka-
ge 50,-  
 
Sabro Bibliotek byder vel-
kommen til foredrag om 
angst  

Mandag 29.november  
kl. 19 på biblioteket.  
 
En spændende aften med 
psykolog ved Klinik for 
PTSD og Angst Aarhus Uni-
versitetshospital Anna 
Holmgren Johanssson. 
 
Angst kendes af alle, men 
for 300.000 danskere har 
angsten taget overhånd og 
udviklet sig til en psykisk 
lidelse.  
 
2022 begynder med det 
dramatiske. Vagn Bødker 
fortæller:  
Onsdag 19. januar 2022  

kl. 19 om den dødelige rom-
fromage, der for ca. 120 år 
siden slog 6 ihjel, heraf 3 
fra Sabro.  
Entre incl. Kaffe/the og ka-
ge (ikke romfromage) 50,-  

Sabro Bibliotek 

Eshøjhusets Venner vil 
igen gøre en indsats for at 
der kommer sommer, denne 
gang i 2022.  
Det sker  
21. december kl 15.30  
ved Borum Eshøj og Eshøj-
huset, hvor solen får et 
kærligt spark, når den går 
ned, og guderne får en god 
dram inden vi også selv får 
en lille en.  

Hold dig orienteret på 
 
www.sabro-faarup.dk 

 I december opstartes 
forlægningen af Geding 
Søvej, som optakt til ny 
bro over banegraven i 
Mundelstrup Stationsby. 
Arbejdet fortsætter til 
medio marts 2022. Kun 
små ændringer i de tra-
fikale forhold. 

Forlægning 


