
Årets ildsjæl 

I forbindelse med at Fælles-
rådet fyldte 25 år i 2019 be-
sluttede forretningsudvalget 
hvert år at uddele en pris 
som ”Årets Ildsjæl” på  stif-
telsesdatoen 6. juni; første 
gang i 2020.  

Fællesrådet har i 2022 valgt 
Henrik Bonde. 
Selvom familien Bonde bor 
—og altid har boet udenfor 
byskiltet Sabro, så er Hen-
rik en rigtig Sabrodreng, 
der har haft hele sin skole-
gang på Sabro Korsvejsko-
len. 
 
I voksenårene har Henrik  i 
mange år været et kendt 
ansigt i og omkring Sabro 
Idræts Forening.  
 
Henrik Bonde har været 
træner, arbejdet med rejse-
hold for de unge, været in-
spirator og igangsætter, og 
i det hele taget skabt fæl-
lesskaber på kryds og tværs 
i lokalområdet og ikke 
mindst de sidste 7½ år, 
som formand for Sabro IF. 
 
Derudover har Henrik Bon-
de også været medstifter af 
Sabro Byfest, som for alvor 
har slået sig fast som en 
velbesøgt begivenhed, der 
er samlende for Sabro og 
omegn. 

Regulering af svingende bilister på Stillingvej/
Viborgvej 

Fællesrådet har taget initia-
tiv til at få ændret trafiksig-
nalerne på Stillingvej/Viborg-
vej, som drives og service-
res af Vejdirektoratet. 
 
I myldretiden er det helt 
umuligt at overholde færd-
selsreglerne—især for ven-
stresvingende bilister på 
Stillingvej, fordi udsynet 
blokeres af den ligeud køren-
de færdsel. 
 
Det er mere reglen, at kryd-
set ryddes ved rødt lys end 
gult, som færdselsloven fo-
reskriver. 
 
Fællesrådet advokerer for, 
at der etableres særskilt pi-
lemarkering for venstre-
svingende bilister fra Stil-
lingvej til Rute 26, —uanset 
om det er mod Aarhus eller 
Viborg. 
Skulle en lignende øvelse 
blive en mulighed på Rute 
26, vil vi kun blive over or-
dentligt glade. 

Fællesrådet afventer fort-
sat Kommunens evalue-
ring af 40 km-zoner og 
herunder pukkelbumpene.  
 
Evalueringen forventes 
klar i slutningen af i år.  
 
Vi afventer med spænding 
både betydningen for re-
duktion af hastigheden, 
men også færdselsmæng-
den gennem Sabro. JA, 
den kommunale maskine 
maler langsom – meget 
langsomt, så vi må væbne 
os med den tålmodighed vi 
måske ikke har. 

Evaluering 



Ny daginstitution i Rønnevangen 

16. marts 2022 flyttede 
man ind i de nye bygninger 
på Rønnevangen 2.  
De sidste ting er ved at bli-
ve gjort færdige.  
 
Det er et godt og funktio-
nelt hus med plads til 36 
vuggestuebørn og 60 bør-
nehavebørn. 
 
Senest 1. august begynder 
de at ombygge daginstituti-
onen på Sabro Skolevej 2 , 
så den kan blive færdig til 
august 2023. 

Der har i vinterens løb væ-
ret hærværk på nogle af 
institutionernes legeplad-
ser.  
På legepladserne på Sabro 
Skovvej blev bålstederne 
ødelagt og stenene spredt 
overalt på legepladserne. 
 
Herudover har der været 2 
steder med ødelagte tag-
plader. I Galaksen 
(Vistoftvej 36a) på vingen 
ind mod Tryllefløjten(36B) 
og  på Tryllefløjtens tag fle-
re steder.  
Det er børn, der går op af 
brandtrappen og løber rundt 
på tagene. 
 

Hærværk 

Endvidere var der været 
malet graffiti på siderne 
mod legepladsen – det 
kostede kr.55.000 at få 
det fjernet. 

Nye udstykninger 

I foråret 2021 fremlagde 
rådmanden for Teknik og 
Miljø et forslag til en Te-
maplan for knap 4.000 nye 
boliger i oplandet af Aar-
hus Kommune.  
Knap 700 af disse blev fo-
reslået i vores område for-
delt med 400 boliger i Sa-
bro og op til 280 boliger i 
Mundelstrup.  
 
Fællesrådet indgav hø-
ringssvar, hvor vi udtryk-
ker vores bekymring for 
infrastruktur, daginstituti-
ons- og skolekapacitet, 
idrætsfaciliter, samt at Sa-
bro Rideklub omkranses af 
boliger.  
Temaplanen har efterføl-
gende været behandlet i 
byrådet.  
 
For Sabro er den tiltrådt 
med at der kan bygges op 
til 270 nye fritliggende bo-
liger.  
For Mundelstrup reduceres 
arealet fra plads til op til   

230 fritliggende boliger til 
kun 60 fritliggende boliger. 
 
Denne reduktion betyder 
naturligvis også mindre pres 
end oplægget viste. Ikke 
mindst vores skolekapacitet, 
som i forvejen ifølge frem-
skrivningerne under alle 
omstændigheder vil blive 
presset i de kommende år. 
 
Høringssvaret kan ses på 
vores website: sabro-fårup.dk  

Trafiklys Sabrovej/
Viborgvej 

Seneste forlydende fra Aar-
hus Kommune er, at Vejdi-
rektoratet tegner på et lys-
kryds, men hævder ikke at 
have bevilling til at etablere 
det.  
Aarhus Kommune har såle-
des også udtrykt ønske om 
at flytte busstoppestederne 
til krydset og samtidig tilføje 
fodgængerfelter i dette 
 
Alene det at man tegner på 
det, kan forstås som en klar 
erkendelse af, at det er 
nødvendigt at få lavet et 
lyskryds. Så mon ikke no-
gen finder en kasse med lidt 
penge i.  

Springvandet er opsat af 
Jens Iver Klavsen og et nyt 
andehus er søsat.  
Kim Ole Larsen har konstru-
eret andehuset efter alle 
kunstens regler, så nu kan 
vi kun afvente ændernes 
dom.  
Vi bøvler stadigt med utæt-
hed, så gadekæret taber 
vandet for hurtigt. 

Gadekær med bolig 



Ved byrådsvalget i novem-
ber 2021 kom der et 
stærkt fokus på ”Oplan-
det”; en opmærksomhed 
som nok mest af alt skyl-
des, at de politiske partier 
er blevet opmærksom på, 
at 25% af vælgerne bor i 
områder der grænser op til 
omegnskommunerne, så 
der er en del stemmer at 
hente.  
 
Pressen har heldigvis valgt 
at efterfølge agendaen ef-
ter valget og jeg må sige, 
at jeg oplever at der reelt 
er kommet et helt andet 
fokus på oplandet end tid-
ligere – også fra Byrådets 
side. Der er en langt større 
åbenhed. 
  
Borgmester Jacob Bunds-
gaard har således også 
meldt sin ankomst mandag 
den 27. juni, kl. 14-18, 
hvor vi frit kan disponere 
over tiden – også kendt 
som; I må gerne lave et 
program for eftermiddagen 
– og det gør vi meget ger-
ne.  
 
Man skal ikke undervurde-
re betydningen af den fysi-
ske kontakt og dialog. Vi 
har allerede forskellige ting 
i støbeskeen, fx møde med 
nogle af vores lokale virk-
somhedsledere-/ejere og 
rundtur i området.  
 
En tredje ting som overve-
jes, kunne være et møde 
med fællesrådets repræ-
sentantskab.  

Fokus på oplandet 

Cyklister fra og til Sabro har 
siden nedrivningen af gang 
–og cykelbroerne på Gam-
mel Viborgvej forbedret den 
fysiske formkurve betragte-
ligt. 
 
Det er ikke så lidt af en om-
vej cyklisterne har måttet 
begive sig ud på—enten via 
Yderup eller Kvottrup og 
Geding til Tilst. Det er i for-
vejen små og stærkt trafi-
kerede veje. Herefter adskil-
lige krydsninger på Viborg-
vejens cykelstier grundet 
arbejdet med udvidelse til 
firesporet vej. 
 
Ifølge planen skulle broen 
kunne passeres til fods eller 
cykel i starten af juli måned. 

Go´e ben 

Den seneste udmelding i pro
-jektet er, at BaneDanmark 
ønsker at forhandle med 
Aarhus Kommune om at bli-
ve fritaget herfor grundet 
sikkerhedsmæssige årsager. 
 
Vi må nok indstille os på, at 
motionere videre indtil 16. 
august, hvor broen officielt 
skal åbnes for alle trans-
portformer. 

Private fællesveje 

Et flertal i byrådet skal i 
nærmeste fremtid træffe 
endelig beslutning om om-
klassificering af de første 
100 veje fra kommunal 
vedligehold til selvstændig 
overtagelse. I Aarhus Kom
-mune er der udpeget 900 
veje, som opfylder kriteriet 
for overtagelse af kloak, 
asfalt, fortove mv. 

Kommunen får herved fri-
gjort 10 millioner om året, 
som man ikke må kalde for 
en besparelse og den mer-
udgift som parcellerne på de  
udpegede veje påføres, må 
ikke betegnes som en skat-
teforhøjelse. ????? 
 
Alle nye udstykninger i Aar-
hus Kommune, har siden 
1980´erne været pålagt en 
servitut om oprettelse af en 
grundejerforening, der skal 
vedligeholde forskellige be-
stemmelser. 
 
Som lovgivningen foreskri-
ver, kan man ikke tvinge 
lodsejerne på de udpegede 
veje ind i en sådan forening, 
men appellere til at oprette 
frivillige ejerlaug. 
 
Kommunen er forpligtet til 
at aflevere den/de udpege-
de veje i en tilstand, som 
ikke må betegnes som et 
dødsbo, men til gengæld 
overtager man noget over-
fladevandskloakforbindelser, 
som koster kassen, hvis det 
skal repareres. 
 
Fra kommunens side, har 
man antydet, at kr. 1500 
om året kunne være en ret-
tesnor som årlig indbetaling 
til et oprettet frivilligt ejer-
laug, men da det ikke er 
krav til medlemskab kan 
man jo komme ud for, at 
der ikke vil være 100% til-
slutning og hvem påtager 
sig så ejerskabet af en eller 
anden situation, når regnin-
ger skal betales. 
 
En forespørgsel vedr. kon-
tingenter i bestående grund
-ejerforeninger giver man 
typisk det dobbelte - i den 
billige ende. 
 
Det kan godt ske, at kom-
munen kan spare kr. 10 mio 
om året, men da de ikke be-
taler momsafgift, kan man 
med god planlægning over-
komme langt flere opgaver 
for de samme penge, som 
grundejerne fremover op-
kræves i moms til staten. 



 

 

Formand: 

Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 

Telefon 40261118 

Mail: formand@sabro-faarup.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: kasserer@sabro-faarup.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. 
 

Skal du snart på ferie? 

Forbered dit hus på at væ-
re alene hjemme: 
• Brug tænd/sluk ure til 

lys og radio 
• Rod med lidt lejetøj 

og opvask 
• Gem værdigenstande, 

så de ikke kan ses 
• Lås skur og ryd op i 

haven 
• Undgå høje hække 
• Træk ikke gardiner 

for alle steder 
• Gem ikke reservenøg-

ler samlet 
• Sørg for lys omkring 

huset med bevægel-
sessensorer 

• Lås indvendige døre 
om muligt 

• Fortæl naboer og 
genboer, at I er bort-
rejste 

• Hvem kan kontaktes i 

Skal din nabo på ferie? 
• Fyld lidt affald i skral-

despanden 
• Efter tømning kør 

skraldespanden på 
plads 

• Parker periodisk din 
bil eller cykel i ind-
kørslen 

• Slå græs og flyt lidt 
rundt på havemøbler 

• Tøm postkassen 
• Hold øje med mærke-

lige markeringer, som 
normalt ikke forefin-
des 

• Hils på alle fremmede 
på vejen og tilbyd 
evt. hjælp 

• Tænd/sluk lys forskel-
lige steder, hvis du 
har adgang til boligen 

Fællesrådet ønsker alle 
vore læsere en rigtig 

god, varm og fornøjelig 
sommer 

Skal kommunen oprette et 
kontor, der stiller garanti for 
dem der ikke deltager i fæl-
lesskabet, når en opgave 
skal løses og betales? Det 
her er jo ikke noget den en-
kelte kan forsikre sig imod. 
 
Der er lagt op til individuel 
handling. Ved selv at opret-
te en ejerforening på sin 
parcel (egen konto) og ind-
betale et årligt kontingent, 
når ens vej er udtaget, så er 
der da altid råd til en paryk. 

Sti i Mundelstrup 

Fællesrådet har bekostet en 
tiltrængt planering af tram-
pestien ved omfartsvejen 
fra motorvejsafkørsel v/
Borumvej til Mundelstrup 
Bypark. Nu mangler vi blot 
nogle til at betræde stien, 
så ukrudt bliver holdt nede. 

Vi har fint udstyr til vedlige-
holde af stien, buskrydder 
osv. i en stor kasse fra Aar-
hus Kommune, som stadigt 
befinder i det det gamle 
Vandværk ved Lokalcente-
ret. Vi mangler dog stadigt 
nogen som vil være stilaug 
og påtage sig vedligeholdel-
sen, dvs. klipning 2-3 gange 
årligt, samt holde hegnet 
inde hvor det hører til 1 
gang om året. Jeg er sikker 
på at Fællesrådet vil sørge 
for passende forplejning for 
indsatsen.  
I øvrigt bøvler vi stadigt 
med at nogle på ikke kan 
finde ud af, at der hunde 
SKAL være i snor, når de 
færdes på stien, men blot 
lader disse løbe frit. 

Mosestien i Sabro 

Sabro Byfest 

Der afholdes byfest på bold-
banearealet 17. 18. & 19. 
juni 2022. 
Byfestpladsen åbner fredag 
17. juni kl. 14.30 og dagen 
efter startes med gratis mor-
genmad 9-10. 

Søndag 19. juni opstartes 
oprydning med morgenkaffe 
til fremmødte frivillige hjæl-
pere. 


