
De fleste af os kender nok 
skulpturen ved Klubben, 
Vistoftvej 30, som består af 
en liggende mur støttet af 
en kraftig træbjælke. 
 
Skulpturen hedder LEGIS og 
er lavet af Lars Pryds og 
Lisbeth Tolstrup. Ideen bag 
skulpturen var at fungere 
som et vartegn for helheden 
og samtidig anslå den sam-
me tone af balance mellem 
natur og kultur, som er bæ-
rende for såvel arkitektur 
som pædagogisk arbejde.  
 
 

Vejdirektoratet er i gang 
med at opdatere VVM-
undersøgelsen, nu kaldet 
MKV MiljøKonsekvensVurde
-ring) for forlægningen af 
Viborgvej/Rute 26 mellem 
Svenstrup og E45, som en 
motortrafikvej.   
 
Den 12. januar 2023 havde 
Vejdirektoratet inviteret til 
et midtvejsmøde vedr. for-
lægning af Viborgvej (rute 
26) i Inside i Hammel – et 
særdeles velbesøgt møde 
med 350 deltagere, hvor 
Vejdirektoratet orienterede 
om status på arbejdet.   
 
Opdateringen kommer til at 
indeholde de ændringsfor-
slag, som er politisk vedta-
get. Det vil i hovedtræk si-
ge, at ændre det tidligere 
projekt til en firesporet mo-
tortrafikvej og afkorte pro-
jektet til at starte lige vest 
for Svenstrup i stedet for 
ved lige vest for Søbyvad.  
 
Mødet viste også at der er 
grupper som forsøger at få 
vejen skubbet over til andre 
fx nordpå.  
 

MødeÊomÊforlægningÊafÊruteÊ26/Viborgvej 

Det er nok forventeligt, 
men næppe sandsynligt, 
da linjeføringen er en del 
af et meget stort tværpoli-
tisk trafikforlig der rækker 
frem til 2035 og hvis man 
åbner et sådant kommer 
det hele pludseligt i spil og 
forliget vil falde til jorden.  
Det er fortsat planen at 
byggeriet af den nye linje-
føring vil starte i 2031.  

3ÊsporetÊViborgvej 
Aarhus Kommune er, som 
de fleste nok har opdaget, 
i gang med at udvide Vi-
borgvej til 4 spor fra Tilst 
Vestervej-lyskrydset og ind 
til Ring 2/Hasle Ringvej.  
 
Samtidigt vil E45 frem til 
2027 blive udvidet til 6 
spor fra Aarhus Syd af-
kørslen og i første omgang 
til før Aarhus Nord afkørs-
len; herunder vil selve mo- 

torvejsbroen ved Tilst blive 
udvidet til 4 spor – og det 
er jo alt sammen helt fint.  
 
Det som må undre er, at 
strækningen mellem E45 og 
Tilst Vestervej-krydset (ca. 
400 meter) bevares med 3 
spor, vistnok fordi jernba-
nebroen er for smal!  
Kort sagt en ægte Aarhushi-
storie med potentiale til de 
landsdækkende medier 
 
Vi vil naturligvis jagte dette 
i den kommende tid, da det 
ikke giver meget mening at 
skabe en sådan ”prop”, 
mellem de 4 sporede vej-
stykker og ikke mindst til/af
-kørselsramperne til E45. 
 
I første omgang vil vi tage 
kontakt til Fællesrådet for 
Tilst-True for at skabe fæl-
les front. 

Legis 



Jvf. vores vedtægter for 
fællesrådet, er formålspara-
graffen som følger: 
 
At samle alle ikke kommer-
cielle foreninger, institutio-
ner, råd og bestyrelser, i 
det følgende kaldet med-
lemsgrupper, i en paraply-
organisation, for derigen-
nem at styrke og inspirere 
hinanden til gavn for et 
godt og frugtbart sammen-
hold mellem beboere i om-
rådet. 
 
At skabe gode sociale og 
kulturelle rammer for bebo-
erne i området. 
 
At være koordinator og se-
kretariat for de tilsluttede 
medlemsgrupper i forbin-
delse med fællesaktiviteter 
og fælles henvendelse til 
myndighederne. 
 
At være en fremstrakt hånd 
til samarbejde for områdets 
beboere med politike-
re, samt embedsmænd ved 
offentlige myndigheder. 
 
Fællesrådets højeste myn-
dighed er repræsentantska-
bet, som mødes to gange 
årligt: April og Oktober. 
 

OmÊFællesrådet 

AlmenÊBoÊ 
Afd  29, Sabro Vænge. 
Afd  33, Vistoftparken. 
Afd  39, Ranunkelvej. 
Afd  44, Ranunkelvej. 
 
AndelsboligforeningenÊ
Gadekæret. 
 
Bakkegården - Soc. Pæ-
dagogisk Opholdssted. 
 
BiblioteketsÊVenner. 
 
BoligkontoretÊAarhusÊ
Afd  46, Vistoftparken. 
Afd  58, Ranunkelvej. 
Afd  70, Ranunkelvej. 
Afd  72, Rønnevangen. 
 
BrugerrådetÊvedÊSabroÊ
LokalcenterÊ-ÊFolkehusetÊ
Sabro. 
 
 
 
 
 
 
 

MedlemmerÊafÊFællesrå-
detÊiÊalfabetiskÊorden: 

(fra forrige side) 
Prisen var i alt kr. 50.000 
som blev fremskaffet ved en 
andel af byggesummen for 
bygningerne (kr. 22.000). 
Ved bygning af offentlige 
bygninger afsættes der en 
andel til kunst/udsmykning. 
De resterende kr. 28.000 
blev skaffet fra sponsorer, 
fonde osv.  
 
Fællesrådet og den davæ-
rende Sabro Beboerforening 
bidrog således med kr. 
1.000 hver.  
Tirsdag den 11. maj 2004 
blev skulpturen afsløret af 
daværende rådmand Torben 
Brandi og pryder fortsat 
området her 19 år senere 

Repræsentantskabet be-
står af højst 2 repræsen-
tanter fra hver medlems-
gruppe, som hver med-
lemsgruppe selv udpeger. 
Ingen deltager i repræsen-
tantskabsmødet kan re-
præsentere mere end én 
forening. 
 
Det daglige arbejde vare-
tages af Forretningsudval-
get som består af 5 perso-
ner der vælges på repræ-
sentantskabsmødet i april.  
 
Denne konstruktion bety-
der også at det er vigtigt 
at man bruger sin forening 
som talerør overfor Fæl-
lesrådet, da Fællesrådet 
ikke har enkeltmedlem-
mer, kun ikke kommerciel-
le foreninger, institutioner, 
råd og bestyrelser.  
 
Det betyder ikke, at vi ik-
ke lytter til henvendelser 
fra borgere, men formelt 
set skal vi til enhver tid 
stå til ansvar over med-
lemskredsen og hvad den 
udstikker på repræsen-
tantskabsmøderne. 

BørnehaverneÊiÊSabro. 
 
EshøjhusetsÊVenner. 
 
Fårup-SabroÊFællesÊMe-
nighedsråd. 
 
GedingÊBeboerforening. 
 
Grundejerforeningen Bjørn-
kær. 
 
GrundejerforeningenÊ 
DamgårdensÊJorder. 
 
Grundejerforeningen  
RønnevangenÊ-ÊligeÊnr 
 
Grundejerforeningen  
RønnevangenÊ-ÊuligeÊnr. 
 
GrundejerforeningenÊ 
VistoftgårdensÊJorder. 
 
Grundejersammenslutnin-
gen  
KlostergårdensÊJorder. 
 
KvottrupÊLandsby. 
 
LegepladsenÊiÊSabro. 
 
Parcelforeningen  
HøjagerparkenÊ2-58. 
 
Parcelforeningen  
Langfreddal. 
 
Parcelforeningen  
Rødtjørnvej. 
 
Repræsentantskabet  
Grønagerparken. 
 
SabroÊBibliotek. 
 
SabroÊIdrætsforening. 
 
SabroÊKorsvejskolen. 
 
SabroÊRideklub. 
 
SabroÊVandværk. 
 
Sabro-FårupÊLokalhisto-
riskÊSamling. 
 
Sabro-MundelstrupÊSoci-
aldemokratiskÊForening. 
 
Sabro-TilstÊVenstrevæl-
gerforeningÊ. 



Besøg Fællesrådets hjem-
meside  
www.sabro-faarup.dkÊ 
og bliv klogere på dit lokal-
områdes indretning, histo-
rie, muligheder og tilbud. 

Strikkecafe 
Onsdag 29. marts kl. 19 til 
ca. kl. 21 på biblioteket. 
Alle er velkommen, vi 
hjælper med vanlig gå-på-
mod hinanden med de 
problemer, der af og til på 
drilsk vis opstår, når pin-
dene lever deres eget liv. 
Medbring selv kaffe eller 
te, der er lidt sødt til.  
Entre 20,-  

SabroÊBiblioteksÊVenner 
OmÊFlemmingÊ”Bamse”Ê

Jørgensen 
 
Foredrag med Käte Jør-
gensen og Jens Ove Friis 
 
OnsdagÊ22.ÊmartsÊ2023Ê
kl.Ê19.30ÊSabroÊKorsvej-
skolen,ÊGrønÊsal 

 

Foredraget giver dig: 
* Historier fra Flemming 
Bamse Jørgensens liv, du 
med garanti ikke har hørt 

før. 
* En kærlig og personlig 
fortælling om en af dansk 

musiks største ikoner. 
* Unikt indblik i, hvordan 
Flemming Bamse Jørgen-
sen arbejdede med sine 

sange og sin musik. 

Der udbydes 150 billetter - 
så det er efter først til 
mølle princippet ... 
Vent derfor ikke for længe 
med at købe din billet - 
som kun koster kr.100,- 
 
Der bliver salg af øl og 
vand før foredraget  

Torsdag den 9. februar 
dumpede der pludseligt en 
appelsin ned i vores alle-
sammens turban.  
 
Folketinget har bevilget 
17,1 mill. kr. til etablering 
af et lyskryds i krydset Sa-
brovej-Viborgvej.  
 
Projektet vil blive startet i år 
og blive afsluttet i løbet af 
2024. Vi have ellers forven-
tet en større ”kamp” for at 
få pengene, men nogen 
gange går tingene heldigvis 
nemmere end forventet.  
 
Ikke engang Aarhus Kom-
mune var bekendt med at 
dette var undervejs.  
Den 7. februar skrev man 
således stolt til os, at man 
nu havde afsat 2 mill. kr. 
årligt de kommende 3 år.  
Det så noget uklart, hvad 
man har tænkt ift. Vejdirek-
toratets overslag på 17,1 
mill. kr. Med 2 mill. kr. år-
ligt ville det tage 8½ år at 
bygge lyskrydset… 
 
Og ja, de 17,1 mill. er man-
ge penge, men det så det 
man har vurderet at det vil 
koste. Licitationen vil vise 
hvad den faktiske pris bli-
ver, men Vejdirektoratet er 
nu kendte for at have ret 
godt styr på deres overslag 
og projekter, så det vil nok 
ikke afvige væsentligt 
 
Tak til alle der har presset 
på for dette – såvel lokale 
borgere som politikere.  
Vi vil ikke nævne enkeltper-
soner, da det så bare bety-
der vi ikke nævner andre 
der også har gjort en ind-
sats. Så derfor blot: Tak til 
alle der har presset på. 

LyskrydsÊSabrovej/
ViborgvejÊerÊnuÊblevetÊ
bevilget. 

Vi har i Sabro et trafikalt 
knudepunkt som er stærkt 
udfordret – en situation  
som over de seneste 10 år 
er blevet yderligere forvær-
ret, hvilket vii Fællesrådet  
vil tage fat på i den kom-
mende tid. .  
 
Historisk har krydset altid 
være et knudepunkt for 
området. Der er dog en 
række faktorer som yderli-
gere har forstærket det de 
seneste år: 
 
For ca. 10 år siden blev der 
etableret Rema1000, som 
har ind- og udkørsel meget 
tæt på krydset. 
Stillingvej er blevet aflast-
ningsvej ved uheld på E45. 
Trafikken er generelt sti-
gende i området 
  
Der er også en række ud-
fordringer af mere generel 
karakter. Krydset anvendes 
af mange bløde trafikanter 
ikke mindst skoleelever fra 
den sydlige del af Stillingvej 
og Borum.  
 
Sabro Korsvej Skole ligger 
nord for krydset kort efter 
Rema1000 ind og udkørsel 
Der foregår en høj grad af 
sen gul-kørsel – ikke 
mindst af lastbiler der kom-
mer via Stillingvej fra syd 
op ad bakken og som er 
meget kede af at stoppe for 
gult – også når denne er 
meget tæt på rød.  
 
Mange fanges i venstre-
svingbanerne, fordi ligeud-
kørende ikke stopper for 
gult/rødt 
  
 

VoresÊtrafikaleÊknude-
punktÊSabroÊKorsvejÊVi-
borgvej/Stillingvej. 

Vi retter derfor i den nær-
meste fremtid henvendelse 
til Vejdirektoratet, Aarhus 
Kommune og Østjyllands 
Politi, for at få dem til at 
kigge på  krydset med 
henblik på at finde på 
færdselssikkerhedsmæssi-
ge optimeringer.  
Det kan være længere 
svingtid, venstresvingspile, 
politikontrol ift. rødkørsel 
herunder kameraovervåg-
ning osv. 



 

 
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 61415498 

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. 
 

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: 2300 eksemplarer 
Tryk: Werks Grafiske Hus, 8270, Højbjerg 

EshøjhusetsÊVenner OBS!ÊÊOBS!ÊÊOBS! 
BiblioteketÊerÊ”fremover”Ê
lukketÊpåÊmandage.Ê 
På tirsdage kl. 14-18 og 
onsdage 10-15 vil bibliote-
ket fremover være beman-
det med fagpersonale. 
På torsdage 15.30-18.30 og 
lørdage 10-13 vil biblioteket 
fortsat være bemandet med 
frivillig personale. 
Den nye åbningstid er star-
tet 20. februar 2023 og for-
gæves aflevering på denne 
dag med bødeforlæg kan 
kun klares på tirsdage og 
onsdage med fagpersonalet. 

28.ÊfebruarÊ2023Êkl.Ê19 
HvadÊGrønlandsÊind-
landsisÊlærerÊos. 
Hør om hvad boringer ned i 
Grønlands indlandsis fortæl-
ler os om klimaet, skovaf-
brænding, vulkanudbrud 
m.m. i historisk og forhisto-
risk tid. De dybeste borin-
ger ned i mere end 100.000 
år gammel is giver viden 
om hvor meget havspejlet 
vil stige i fremtiden. 
v/ Glaciolog Dorthe Dahl-
Jensen. 

OffentligtÊlive-
streamedeÊforedragÊ
medÊAarhusÊUniversi-
tetÊpåÊSabroÊKorsvej-
skolensÊpersonalerum. 
Gratis adgang. Mulig køb af 
kaffe/the og kage 

07.ÊmartsÊ2023Êkl.Ê19 
DetÊerÊbareÊenÊvirus. 
Virus er det mindste smit-
stof. Det er overalt, og det 
trænger ind i og udnytter 
levende celler til at formere 
sig. En del virus gør os sy-
ge. Hør om de vigtigste 
kendetegn for virus, og hør 
om hvordan virusforskerne 
må tænke for at bekæmpe 
dem. 
v/ Overlæge Anders Foms-
gaard 

21.ÊmartsÊ2023Êkl.Ê19 
Kaffe 
Hør tre forskere fortælle 
om kaffe – om kaffeplan-
tens biologi, dens dyrkning 
og bearbejdning til den 
kaffe vi drikker, om bære-
dygtig kaffe, om den be-
tydning klimaændringerne 
vil få for fremtidens kaffe 
og om sundhedsaspekter-
ne ved at drikke kaffe. 
v/ Aske Bosselmann, An-
ders Barfod og Kjeld Her-
mansen 

28.ÊmartsÊ2023Êkl.Ê19 
StjernernesÊvildeÊliv. 
Efter at stjerner fødes i 
interstellare gasskyer og 
begynder at lyse, gennem-
går de forskellige udvik-
lingsstadier før de ender 
deres dage kaotisk som 
ustabile stjerner eller som 
supernovaer der udslynger 
støv og gas og giver liv til 
nye stjerner. 
v/ Astrofysikerne Mia Sloth 
Lundkvist & Hans Kjeldsen 

18.ÊaprilÊ2023Êkl.Ê19 
FremtidensÊRNA-
medicin. 
De fleste af os har fået 
RNA-medicin i form af 
mRNA-vaccine mod covid-
19, men RNA kan bruges 
medicinsk til meget mere 
end vacciner. Hør om den 
RNA-forskning der lige nu 
foregår som i fremtiden vil 
kunne lede til bedre be-
handling af en lang række 
sygdomme. 
v/ RNA-forskerne Mette 
Malle og Jørgen Kjems 

25.ÊaprilÊ2023Êkl.Ê19 
Myrer. 
Myrerne er på flere måder 
mere succesfulde end 
mennesket. De organise-
rer sig i store samfund 
som superorganismer og 
de opfandt landbruget 
længe før vi gjorde. Du vil 
også høre om hvordan vi 
kan udnytte myrerne til 
biologisk bekæmpelse af 
skadedyr.  
v/ Insektforsker Joachim 
Offenberg 

SabroÊBibliotek 
tilbyder: 

Vi åbner sæsonen Valborg-
aften søndag den 30.ÊaprilÊ
2023Êkl.Ê19.30Êved Borum 
Eshøj og Eshøjhuset, Eshøj-
vej 90.  
 
Aftenen byder på lurspil, 
fællessange, kort nyt om 
foreningen, blus på Borum 
Eshøj og salg af kaffe, te og 
kage i huset.  
 
Alle er meget velkommen. 
Tag varmt tøj og fodtøj på. 
Der kan være koldt og blæ-
sende på toppen. 


