
Nu er vi i gang! 

Fællesrådet og andre har i 
årevis presset hårdt på for 
at få etableret et lyskryds 
ved Sabrovejs udmunding i 
Viborgvej.  
 
Nogen har måske også be-
mærket, at vi det seneste 
½ år har været lidt stille om 
det. Det skyldes, at der har 
været initiativer i gang mel-
lem Aarhus Kommune og 
Vejdirektoratet, og vi har 
erfaring med, at nogen gan-
ge, skal tingene også have 
ro til at ske.  
 
Nu er vi så langt, at Vejdi-
rektoratet har præsenteret 
et skitseforslag til hvordan 
det kan laves; herunder 
hvordan cykelstien på syd-
siden af Viborgvej kan føres 
over via lyskrydset og for-
sætte på den bestående 
nordlige cykelsti fra Sabro-
vej ned mod Gammel Vi-
borgvej.  
Det betyder også, at man 
som cykellist ikke skal  
krydse Viborgvej lige over-
for Gl.  Viborgvej— en klar 
sikkerhedsmæssig forbed 
ring. Nogen kan måske hu- 
ske, at en sættevogn skred 

 ud i svinget i efteråret 
2021 på stedet. Hvis der 
havde stået nogen ved 
overgangen, ville de være 
kommet slemt til skade. 
 
Men en tegning alene gør 
det ikke. Der skal også fin-
des penge til det, hvilket 
er næste trin.  
Krydset er blevet udpeget 
som en såkaldt ”sort plet”, 
hvilket gør, at det får en 
højere prioritet at få lavet 
end de ”ikke-sorte for-
hold” (dvs. forhold med 
færre uheld).  
 
Bevilling af penge til for-
målet er en Folketingsbe-
slutning, da Rute 26 er en 
statsvej, som Vejdirektora-
tet er rådighedshaver af.  
Så næste trin er, at få 
præpareret politikere i Fol-
ketingets Trafikudvalg til 
at få bevilget penge i en 
størrelsesorden 17 millio-
ner kroner. 
 
Med lidt held i sprøjten,  
kan projektet være udført 
indenfor en 3 års periode 
og i den periode, er det 
ikke utænkeligt, at plan- 
lagte udstykninger i områ-
det vil være tilendebragt. 
 

  

Viborg 

Varmeværket 

Aarhus BorgerTip er en 
app- og onlineformular, 
hvor man kan give Aar-
hus Kommune et tip om 
skader eller manglende 
vedligeholdelse af veje, 
fortove, stier, Grønne 
områder, Parkering og 
efterladte køretøjer, vej-
belysning, signalanlæg, 
byinventar, Idrætsanlæg 
m.v.. 
 
Send et BorgerTip, hvis 
du fx ser en knækket fli-
se, et skævt skilt, et hul i 
vejen eller et væltet træ. 
Dit tip bliver sendt til den 
rigtige medarbejder hos 
Aarhus Kommune, som 
hurtigst muligt vil finde 
en løsning. Via app’en 
kan du altid følge med i, 
hvor langt man er kom-
met med opgaven. 
Appen kan downloades 
fra Apple App Store og 
Google Play. 
Har man tilsluttet ”lokali-
tetstjenesten” på mobil-
telefonen, så vil billede 
og koordinat (sted) sam-
mensættes automatisk. 
 
 

Brug app´en ”Borgertip” 



skal rampeanlæg, skæren-
de veje, regnvandsbassi-
ner og meget andet m.m. 
tilpasses den bredere mo-
torvej.  
 
Samtidig skal nødsporene 
også have samme under- 

Fra 4 til 6 

Den 27. september var 
lodsejere og andre interes-
serede i de berørte områder 
langs E45 inviteret til orien-
teringsmøde på Sabro Kro – 
et møde som var velbesøgt 
selvom det ”kun” er en ud-
videlse fra 4 til 6 spor. 
 
I de kommende år frem til 
2027 udvides E45 fra Aar-
hus Syd afkørslen og i første 
omgang til før Aarhus Nord 
afkørslen.  
 
At udvide med et spor i hver 
side forekommer umiddel-
bart at være en ret simpel 
opgave. Det er det ikke! 
Strækningen er 16 km lang.  
I forbindelse med udvidel-
sen af selve motorvejen  
 
 
 

lag som selve vejen, da de 
i større og større grad bru-
ges til trafikafvikling fx ifm. 
uheld. 
 
Arbejdet vil på gå i gang i 
slutningen af i år. Der er al-
lerede i gang med boreprø-
ver af undergrunden.  
Arbejdet planlægges afslut-
tet i 2027 og da Vejdirekto-
ratet har en god tradition 
for at deres planer holder – 
de er endda nogen gange 
færdige før tiden - er vi ret 
sikre på at det også holder 
her. 
 
Mens arbejdet pågår, vil det 
være til en del gene på Vi-
borgvej i området ved til- 
og frakørselsanlægget, da 
disse skal udvides og for-
skubbes.  
 
Den nuværende ”Samkør-
selsholdeplads” på Viborgvej 
(Rute 26) mellem til/frakørs
-lerne til E45 bliver nedlagt 
og flyttet til et areal ved Bo-
rumvej - efter og i samme 
side som den herliggende 
OK tankstation. 
 
Den nuværende gang/cykel-
sti mellem Gl. Viborgvej og 
Borumvej bliver også berørt 
af udvidelsen. 
 
Vejdirektoratet har oprettet 
en selvstændig rubrik på 
deres hjemmeside om pro-
jektet  
 
Fællesrådet har større be-
kymring om hvordan trafik-
situationen på Stillingvej 
(Rute 511) vil udvikle sig, 
når arbejdet på E45 igang-
sættes med indsnævrede 
kørebaner.  
 
Rute 511 fungerer allerede 
som aflastning for E45 ved 
større trafikuheld og her op-
lever vi af og til kaos ved 
Sabro Korsvej, som vi tidli-
gere har gjort opmærksom 
på, mangler speciel lysmar-
kering ved venstresvingba-
nerne og dårlige oversigts-
forhold. 



Læ for vejrliget 

Så fik vi endelig læ for vind 
og vejr mellem Vistoftvej og 
Sabrovej på Rute 26 (Viborg
-vej)— endda i begge vej-
retninger.  
 
Vi har flere gange været i 
dialog med Vejdirektoratet – 
senest i foråret 2021 - om 
etablering af busskure på de 
to noget forblæste stoppe-
steder. 
 
I første omgang blev vi af-
vist, da al budget til formå-
let var brugt.  
 
Så pludselig, ud af det blå, 
fik vi i slutningen af septem-
ber besked om, at begge 
busskure ville være etable-
ret inden efterårsferien – og 
det blev de.  

Så nu kan alle fra Sabro Øst 
og andre stige på bussen på 
Viborgvej uden risiko for at 
blive blæst væk eller blive 
sjaskvåde, mens der ventes 
på bussen. 

Godt nyt for trætte ben 

Det har været noget af en 
4 kilometer lang omvej og 
farefuld færd, som cykel-
folket har skullet begive 
sig ud på for at komme til 
storstaden. 
 
Der har reelt været to mu-
ligheder, hvoraf den ene 
vej  via Kvottrup, Geding 
til Tilst Kirke - er smal - og 
stærkt trafikeret. 
 
Den anden vej er via Yde-
rup til Grydhøjparken i in-
dustrikvarteret i Tilst. 
 
Det har dog ikke fået 
”forTrædelighederne” til at 
ophøre, grundet udvidel-
sen af Viborgvej fra Tilst 
Vestervej til Sommervej i 
Hasle. 
 
Afhængig af færdiggørel-
serne af cykelstien i den 
sydlige side, skal Viborgvej 
krydses flere steder ved 
lysreguleringene. 
 
Cyklisters mareridt er høj-
resvingende bilister, men 
man har prioriteret mod-
satrettet cykelkørsel på de 
lange stræk mellem lysre-
guleringerne, som det 
mest sikre.  
 
Specielt de steder, hvor 
der er svingpile for bilister 
og specielle lysregulering 
for cyklister, giver det god 
mening. 
 
De nyanlagte cykelstier er 
dejlige at køre på—det var 
også tiltrængt. 

Temaplan for alle boligty-
per endelig godkendt i by-
rådet. 
 
For de nye arealer i Sabro 
opereres samlet med et 
boligtal på 500. Som det 
fremgår af rammerne, er 
fordelingen mellem bolig-
typer varierende.  
Det område, der ligger 
nærmest Sabro landsby,  
 
 
 

Temaplan for Sabro og 
Mundelstrup 

Sabro Biblioteks Venner 

I september og endda 14 
dage tidligere end beram-
met, kunne cyklister og gå-
ende igen benytte Gl. Vi-
borgvejs cyklestier ved Mun
-delstrup Stationsby. 

skal alene rumme fritlig-
gende boliger.  
Af temaplanen fremgår, at 
der er plads til 270 fritlig-
gende boliger på de nye 
arealer i Sabro. 
 
For det samlede rammeom-
råde i Mundelstrup skal 
mindst 80% af bebyggel-
sens grundareal skal være 
til fritliggende boliger og 
mindst 10% af arealet skal 
være til sammenhængende 
boligtyper.  
 
Det er skønnet, at der i det 
samlede boligområde vil 
kunne være plads til 420 
boliger.  
 
Temaplanens areal giver 
skønsmæssigt plads til 60 
af de fritliggende boliger og 
måske 40 af de andre bo-
ligtyper. 

Besøg dit bibliotek: 
På valgdagen 1. november 
byder Sabro Biblioteks Ven-
ner indenfor på biblioteket. 
Biblioteket er i fuldt sving 
igen efter alle problemerne 
efter sommerferien. Først 
skade i forbindelse med re-
novering af taget og så ef-
terfølgende vandskade. 
Nu er vi heldigvis tilbage i 
det normale. Så kig ind og 
hils på os. 
 
Lær eller få opfrisket hjerte-
lunge redning, herunder 
brug af hjertestarter. 
Lørdag 5. november kl. 10-
10.30 ved Daniel Aaby Holt. 
Tilmelding til lo-
ne.hansen@feldheden.dk 
eller 22 46 17 47. 
 
Helikopterpilot på Grønland. 
Det er onsdag den 9. no-
vember kl. 19. Her fortæller 
Svend Rabøl Jørgensen om 
sit arbejde med at flyve red-
ningshelikopter på Grøn-
land. 
Det er i skolens personale-
rum. Entre incl. Kaffe, te og 
kage 50,- 
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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. 

 

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 

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 

Skumringstimen – oplæs-
ning i stearinlysenes = 
”LEDstearinlys” skær i for-
bindelse med Foreningen 
Nordens Biblioteksuge. 
Mandag 14. november kl. 
19.00 
Årets tema er natur i Nor-
den. Oplæsning ved Lars 
Alin, opvokset i Sverige. 
Lars læser op af bogen 
”Åleevangeliet – Historien 
om verdens mest gådefulde 
fisk” af Patrick Svensson. 
Efterfølgende fortæller Lars 
om sin opvækst i Sverige, 
ligesom der er mulighed for 
at stille spørgsmål.  
Entre incl. Kaffe og te: 25,- 
 
Årets sidste strikkecafe på 
biblioteket er onsdag 30. 
november kl. 19.00 Alle er 
velkommen også nybegyn-
dere. Vi hjælper hinanden. 
Vinterens strikkecafeer i 
2023: Onsdag 25. januar, 
onsdag 22. februar og ons-
dag 29. marts. 
 
Offentlige foredrag: Tirs-
dag 1. november kl. 19: Vo-
res urolige klode v/ geofysi-
ker Bo Holm Jacobsen. Tirs-
dag 15. november kl. 19.00 
Fagre nye genetiske verden 
v/ genforsker Jacob Giehm 
Mikkelsen, og tiisdag 22. 
november kl. 19: Datalogi-
en i din lomme v/ datalo-
gerne Kaj Grønbæk og Ka-
sper Green Larsen. Alle fo-
redrag i Sabro-Korsvejsko-
lens personalerum.  
Der er fri entre, og der sæl-
ges kaffe, te og kage og øl 
og vand.  
Foredragene er i samarbej-
de med Eshøjhusets Venner 
og Sabro-Korsvejskolen. 
 
Sabro Biblioteks Venner 
takker for opbakningen i 
2022. 
 
Sæt allerede kryds i kalen-
deren ved onsdag 
22.03.2023.  
Foredrag om Flemming 
”Bamse” Jørgensen ved 
hans enke Käte Jørgensen 
og Jens Ove Friis. Nærmere 
senere. 

Indvielse af ny cykelsti 

Borum Borgerforening og 
Borum-Lyngby Fællesråd 
inviterer til indvielse af den 
længe ventede cykel– og 
gangsti mellem Borum og 
Viborgvej: 
Lørdag 12. november 2022 
kl. 13.00 på festpladsen, ud 
for Langelinie 81, Borum. 
Program: 
Fælles ibrugtagning: Rolig 
cykeltur med indbygget 
konkurrence om præmier. 
Musik. Korte taler. Kaffe, 
kage, øl og vand. 


