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realet er blevet reduceret til en tredjedel 
f det oprindelige forslag. Byplanafde-
ingen blev belært om den gamle aftale 
m, at man ikke vil acceptere mere end 
 spor på Sabro- Korsvejskolen. Byplan-
fdelingen tager i samarbejde med Vej-
ontoret kontakt med Vejdirektoratet om 
e trafikale problemer i området. 
Den 8. maj afholder vi i fællesskab et 

alvdags ”Fremtidsværksted” i Sabro 
ed 12-16 relevante lokale repræsen-

anter og byplanafdelingen. 
Her skal vi se på og drøfte byplanafde-

ingens ønsker, lokale ønsker samt be-
igtige udviklingsområdet. Fællesrådet 
åber bl.a. at se repræsentanter fra 
.S.P., skole, idrætsforening og lokalcen-
er. Derudover håber vi på nuværende 
idspunkt at få tilsagn fra en halv snes 
epræsentanter mere på fællesrådets 
epræsentantskabsmøde den 28. april. 

Senere i juni måned vil der blive af-
oldt et møde i vores område for en bre-
ere deltagerskare om resultaterne fra 
remtidsværkstedet. 

Straks efter sidste forretningsud-
algsmøde, den 14. april, indsendte fæl-
esrådet nedenstående kommentar og 
ndsigelse til kommunens høring om at 
ndre storparcellen nærmest halm-
armeværket fra at være til parcelhuse 
il at være endnu et tæt-lavt boligområ-
e: 

”Fællesrådet for Sabro-Fårup meddeler 
erved, at man ikke kan tiltræde lokal-
lan 672. 
ællesrådet tillægger i sin beslutning 
lere parametre, hvoraf følgende hoved-
unkter kan nævnes. 

.  Balancen mellem fritliggende parceller 
og tæt lav bebyggelse. 

2. Kapacitetsproblemer i skole 
og  institutioner. 

3. Trafikale forhold. 
4. Udbygningstakten. 

alance mellem fritliggende parceller og 
æt lav bebyggelse. 
ællesrådet har pt. opgjort antallet af 
isse boformer til hhv. 53 % til fritliggen-
e parceller og 47 % til tæt lav bebyggel-
e. 
n fremtidig udbygning af Sabro, vil 

ortrinsvis være overladt til private lods-
jere, der sammen med byggefirmaer 
ed stor sandsynlighed vil foretrække 

pførelser i tæt lav bebyggelsesform. 
apacitetsproblemer i skole og instituti-
ner. 
 skrivende stund fungerer Sabro-Kors-
ejskolen som en 3 sporet skole med 
andreklasser - i et udgangspunkt som 2 
poret, som end ikke forbedres væsentligt 
ed den planlagte tilbygning. 
aginstitutionerne er allerede fyldt til 
ristepunktet og med venteliste. 

rafikale forhold. 
rafikforholdene på Sabrovejs udkørsel til 
iborgvej er i forvejen sikkerhedsmæssigt 
forsvarlige, hvorfor alternative forbin-
elser anvendes i en foruroligende grad, 
er giver trafik på veje, som har andre 
ormål. 

dbygningstakten. 
abro har gennem de sidste 10 år ople-
et en fordobling af indbyggerantallet, 
ortrinsvis i form af tæt lav byggeri, hvad 
nten det er privatejet eller almennyttigt 
yggeri. 
or bekymring er funderet i trivslen - om 
ortsat - at kunne fastholde en balance i 
ociale og kulturelle relationer i vort lo-
alsamfund” 
ye udbygninger øst for Sabro 
en 26. marts var 3 medlemmer af Fællesrådets forretningsudvalg  

il møde i byplanafdelingen om dens planer for videre byudvikling øst for Sabrovej.  



Farlig udkørsel fra Sabro kirke 
 

Fællesrådet har fået henvendelse om den farlige udkørsel fra Sabro kirke til Ristrup-
vej/Vistoftvej/Sabro Kirkevej-krydset, hvor man ikke kan se kommende biler fra 
Ristrupvej. Fællesrådet retter nu henvendelse til de kommunale vejmyndigheder om 
at få dæmpet farten på biler kommende fra Ristrupvej med vejbump eller hajtænder. 
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Bangholm Skolen vil udvide 
 

For at skabe endnu bedre faciliteter for 
eleverne på Bangholm Skolen søger eje-
ren John Filthuth i øjeblikket myndighe-
derne om lov til at bygge 55 m2 til bebo-
elsen, en ny bygning på ca. 340m2 
etageareal til undervisningsformål for 20 
elever i alderen 8-16 år og et maskinhus 
på ca. 250m2. 

Fællesrådet for Sabro-Fårup kan nu også 
kontaktes via e-mail på adressen: 
faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

Åbningstiderne  
i Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 
 

Hver onsdag kl. 13-15. 
Første mandag i måneden kl. 19-20. 
I skolens ferieperioder ingen åbningstid. 

Efterlysning 
Lokalhistorisk Samling efterlyser sta-
dig det store, gamle farveluftfoto af 
Kvottrup, som forsvandt fra samlin-
gen sidste vinter/forår. 
Har nogen set dette foto, bedes man 
rette henvendelse til lokalhistorisk 
samling på Sabro Korsvejskolen, tlf. 
86 94 98 29 eller e-mail: 
 

Sabro-Faarup.lok.hist@aarhusmail.dk 
 

             Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling 
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Ribe-tur blev aflyst 
Med kun 10 tilmeldte til Sabro-Fårup 
Beboerforenings tur til marsken, græn-
sehandel og besøg i Ribe den 5. april 
blev turen aflyst. 

Bus nr. 75 
 

kører nu 5 gange fra kl. 11,50 til kl. 
16,00 fra Sabro-Korsvejskolen til Dagli´-
Brugsen og Legepladsen. 

Dagplejere beklager sig over, at den 
ikke kører begge veje hele dagen. Om-
vendt har vi kun hørt om, at bussen har 
standset en eneste gang på Vistoftvej 
med passagerer til eller fra Brugsen eller 
Legepladsen. 
ankt Hans fest 
abro Fårup Beboerforening har nu fået en kommunal tilladelse til at afholde Sankt 
ans Fest på Larixvej 5 i Sabro. Dog på betingelse af at der også indhentes tilladelse 

ra politiet, og at stedet og de omkringliggende veje renses for affald umiddelbart efter 
esten, samt at ingen bliver genereret af festen. Om vi kan leve op til alle disse krav, 
il vi finde ud af på et møde i maj måned. I bekræftende fald, vil arrangementet 
omme til at fremgå af opslag i juni måned. 
 
 

 
 
 
 

Oprydning og bænk 
Grundejerforeningen Sabro har meddelt
os, at man søndag den 27. april kl.
10,00 havde ”Store Oprydningsdag”. 

I løbet af ca. 4 timer ryddede man
grundejerforeningens og de tilstødende
arealer for affald fra byggepladserne og
områdets beboere i form af plasticposer
og -sække med mærkeligt indhold hen-
kastet i grøfterne, emballage fra grill-
barer, øldåser, flasker, slikpapir, flamin-
gokasser, kartoner m.v. 
Det var en påtrængende opgave og et 
prisværdigt initiativ, ikke mindst fordi 
man også ryddede langs vejene, som 
ellers er Århus Kommunes område. 

Som prikken over i’et meddeler 
Grundejerforeningen Sabro også, at man 
på oprydningsdagen opsatte en bænk 
ved søen ud for Larixvej. 

Endelig meddeler Grundejerforenin-
gen Sabro, at Kim Mikkelsen er blevet 
afløst som formand af Orla Vinther. 
abro Kunstforening 
fholder udstilling med kunstneren Jytte 
unck Pedersen i tiden 9. maj-10. juni. 
Udstillingen kan ses i lokalcentret, og 

nkelte værker er ophængt i sognegår-
en. 
Der er fernisering i lokalcentret fredag 

en 9. maj kl. 19.00. 



 

Fartdæmpning i Fårup 
 

Sabro-Fårup Beboerforening har søgt de kommunale myndigher om at få etableret 
fartdæmpende foranstaltninger i Fårup, dels ved det nordre T-kryds ind til selve Fårup 
by og dels på hele strækningen fra Mundelstrup til Kvottrupvej i lighed med de fart-
dæmpere, der blev etableret i Geding og Kvottrup i 90’erne, da disse byer oplevede en 
opblomstring med nye børnefamilier.  

Udhængsskab 
 

Fællesrådets andet udhængsskab er nu 
på plads på det tidligere posthus i Sa-
bro. 

Det kom op den 19. marts. 
Spørgsmålet om uddeling af nøgler til 

de to skabe er afklaret på seneste re-
præsentantskabsmøde. 

Signerede artikler og oplysninger til 
aktivitetskalenderen fra fællesrådets 
medlemsgrupper, samt signerede ind-
læg fra læserkredsen bringes i Infor-
mationsavisen, i den udstrækning 
pladsen tillader og med forbehold for 
redaktionel bearbejdelse af stoffet. 

Repræsentantskabsmøde 
i fællesrådet 
 

Mandag den 28. april afholdt Fællesrå-
det for Sabro-Fårup repræsentantskabs-
møde på Legepladsen i Sabro. Ikke 
udendørs, men indendørs i den spæn-
dende bygning. 

Legepladsen råder over 20 stole, så 
der var medbragt 10 klapstole til at tage 
delvis højde for et deltagerantal på 35 
personer, som repræsentantskabsmø-
derne tidligere har samlet i Spejderhyt-
ten. Men regnvejret vandt muligvis over 
interessen for Sabros udvikling mod øst. 

Den valgte ordstyrer, Vagn Bødkers 
optælling viste 18 repræsentanter, hvor-
af den sidste var kommet fra Borum. 

Hyggen og det sociale samvær var der 
fra starten i en grad, så det næsten kneb 
med at få startet mødet. 

Halvårsberetningen gennemgik gade-
kæret, en naturpark vest for Sabro, Fag-
bos planer for et maskinhus på Vistoft-
gårdens Jorder; møder med Århus 
Kommunes Byplanafdeling, Århus 
Kommunes Vejkontor og Naturforvalt-
ning om byudvikling øst for Sabrovej; 
indsigelse mod Århus Kommunes ønske 
om ændring af parcelhusområde ved 
halmvarmeværket i Sabro i lokalplan nr. 
374 til fordel for det nye forslag til lokal-
plan nr. 672 med tæt-lavt byggeri i sam-
me område; udhægsskabene til meddel-
elser fra fællesrådets medlemsgrupper; 
ønske om bump eller hajtænder på 
Ristrupvej ved krydset Ristrupvej/ Vis-
toftvej/Sabro Kirkevej; skulptur til 

Legepladsen i Sabro; dagplejeres ønske 
om at få bus nr. 75 forbi Dagli´Brugsen 
Legepladsen i Sabro hele dagen, selvom 
stort set ingen bruger den endnu. 

Beretningen blev enstemmigt god-
kendt. 

Fællesrådets repræsentant i Netvær-
ket mod en ny storlufthavn i Østjylland 
fortalte under den efterfølgende debat bl. 
a. om de utrolige dispositioner i form af 
ønsket om VVM-undersøgelser alle mu-
lige steder, der kan komme ud af Det 
Østjyske Lufthavnsråds blinde bestræ-
belser på at trumfe en flytning af Tir-
strup Lufthavn til Århus Kommune 
igennem. 

Fællesrådet kasserer Jan Jensen fra 
Grundejerforeningen Damgårdens Jor-
der, fremlagde et regnskab med pæne 
indtægter på grund af et ekstra tilskud 
fra Århus Kommune og det hidtil største 
antal medlemskontingenter, samt halvt 
så store udgifter til Informationsavisen, 
udhængsskabe og kamera. 

Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt. 

Der var heller ikke til dette halvårs-
møde indkommet forslag. 

Kontingentet blev fastholdt på samme 
niveau som ved starten for 9 år siden, 
nemlig 150 kr. om året pr. medlems-
gruppe. 

Ved valget til forretningsudvalget var 
kasserer Jan Jensen, og Kaj Jensen, på 
valg. Begge blev genvalgt med klapsal-
ver. 

Som suppleanter til forretningsudval-
get valgtes Jørgen Munk Pedersen fra 

Spejderhytten i Sabro og Ilse Sørensen 
fra Boligforeningen Fagbos afdeling 14 i 
Vistoftparken i Sabro. 

Også revisorerne Jane Søgård og John 
Futtrup samt revisorsuppleanten Orla 
Søndergaard blev genvalgt in absentia -
men ved forudgående tilsagn til fælles-
rådet. 

Næste repræsentantskabsmøde blev 
fastsat til mandagen efter efterårsferien, 
den 20. oktober kl. 19,30. Lederen af 
Legepladsen i Sabro tilbød fællesrådet at 
låne det gode lokale igen. Det var et 
prisværdigt tilbud, men da fællesrådet 
bestræber sig på at komme rundt med 
repræsentantskabsmøderne til alle med-
lemsgrupper med egnede lokaler for at 
stifte et bredt bekendtskab med alle, vil 
vi foreløbig sige, at stedet for næste mø-
de vil fremgå af indbydelsen til med-
lemmerne i september måned. 

Under punkt ”Eventuelt” blev 2 af de 
5 ledige pladser til mødet med Århus 
Kommunes Byplanafdeling, Vejkontoret 
og Naturforvaltningen den 8. maj om 
Sabros udvikling mod øst besat, da en 
repræsentant fra Boligforeningen Fagbo 
og en repræsentant fra Spejderhytten 
meldte sig til mødet, så vi nu stiller op 
med 13 repræsentanter af 16 mulige til 
mødet. 

Aftenens møde sluttede med næsten 
en times hyggeligt samvær og kaffebord. 
Informationsavisen udgives af Fællesrådet for 
Sabro-Fårup. Artikler uden mærke er skrevet af 
redaktionen. Redaktør og ansvarlig i henhold til 

presseloven er Johannes Riis. 
Layout: Ivan Cramer. 

Oplag: 1350 eksemplarer. 
Tryk: LB-offset, Lading. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidt om 
Niels Ebbesen 
 

I anledning af den forestående 
genplantning af Niels Ebbesens eg 
ved Nørreris voldsted bringer 
Informationsavisen nogle historiske 
”fakta” fra de sparsomme 
overleveringer, der findes om 
adelsmanden, 
væbner Niels Ebbesen. 

Skulptur til Legepladsen 
 

I budgettet til opførelsen af legepladsen i 
Sabro var der afsat 1% af det samlede 
budget til kunst. D.v.s. 22.000 kr.  

To kunstnere har nu udformet en 
skulptur til legepladsen til 50.000 kr.  

De manglende 28.000 kr. har de an-
søgt om at få dækket i portioner a´5.000 
kr. af sponsorer, bl. a. fællesrådet og 
beboerforeningen. 

Så store beløb har vi aldrig tidligere 
givet ud, og holder os derfor, efter en 
grundig diskussion, til at holde tilskuds-
beløbet nede på 1.000 kr., forudsat at de 
øvrige 26.000 kr. også tilvejebringes. 
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Sabro Gadekær 
og Naturpark 
 

Den 25. marts har Naturforvaltningen 
skrevet følgende til beboerforeningen:  

”Jeres brev af 12. marts til rådmand 
Poul B: Skou er efter aftale overladt Na-
tur-forvaltningen til besvarelse. 

I vores tidligere samtaler har vi klart 
tilkendegivet, at vi også gerne vil løse 
problemet med lav vandstand i Sabro 
Gadekær.. 

Vi er derfor i samarbejde med Miljø-
kontoret og Vej- og kloak fra Århus 
Kommune og Århus Amtskommunes Sø 
og Mose Afdeling i gang med at finde 
den rigtige tekniske løsning og dels at 
tilvejebringe de nødvendige myndig-
hedsgodkendelser. 
iels Ebbesen blev født i 1296 ud af 
delig slægt. Hans familie, der senere 
aldte sig Strangesøn, ejede flere jordbe-
iddelser i Vendsyssel. 
I middelalderen kom kun sønner af 

delen i ”lære” som ridder, en titel som 
pnåedes efter at have gennemgået flere 
tadier i læretiden (dreng, page, væbner 
g slutteligt ridder). Man ved, at Niels 
bbesen var væbner for Århusbispen; og 
t han endnu var væbner ved sin død 
om 44-årig, skal nok tilskrives den 
endsgerning, at Danmark var kongeløs 
 flere år, og alene kongen havde beføjel-
e til at slå til ridder. 
Niels Ebbesen boede på og ejede Nør-

eris hovedgård, hvor et, om end stærkt 
roderet, anseligt voldsted endnu kan 
es. 
I året 1340 var Danmark reelt uden 

onge. Valdemar III var indsat som 
arnekonge med grev Gert af Rendsborg 
den kullede greve) som formynder. Jyl-
and var pantsat til greven, som tog sig 
ov til at inddrive skatter. 
Vandretur til Nør
Sabro-Fårup Beboerforening minde

vandretur fra sogne
 

søndag den 25. m
 

med Vagn Bødker gennem Grusb
op til Nørreris Voldsted med resterne 
Greven havde udstationeret 11.000 le-
jesoldater i Jylland. Uden nåde foretoges
skatteopkrævninger, og i deres ”legale”
forehavende var de ikke blege for at
plyndre og lægge gårde øde. 

Disse hårdhændede metoder skabte
modstand, og blev jyderne for meget. 

Den 1. april opholdt den forhadte gre-
ve Gert sig i Randers med 4000 af sine
skatteopkrævende lejesvende. 

Til hest - og for at skabe forvirring i
fjendens lejr - med omvendte hestesko,
sneg Niels Ebbesen og hans 47 følge-
svende sig ind i Randers, dræbte greven
i sin seng, og undslap med sine folk via
Randers Bro, hvis planker følgesvenden
Sven Trøst i forvejen havde løsnet, så de
kunne kastes i vandet og derved standse
forfølgerne. 

Den jyske befolkning betragtede dra-
bet som en stor heltedåd og tiljublede
Niels Ebbesen, som i sejrsrusen slog
Sven Trøst til ”ridder” af Randers Bro. 

Drabet på den kullede greve førte til at
Valdemar IV Atterdag, Skt. Hansdag
samme år på landstinget i Viborg, blev
valgt til konge. 

Gennem foråret og sommeren tilbage-
erobrede jyderne deres land, blot ikke det
stærkt befæstede Skanderborg Slot hvor
holstenerne havde forskanset sig.  

Slottet var omringet af Niels Ebbesen
og hans mænd, da holstenske tropper
fra Fyn den 2. november kom de for-
skansede holstenere til undsætning, og
da gik det galt. 2200 jyder, heriblandt
væbner Niels Ebbesen mistede livet. 
Vi vil derfor hurtigst muligt vende til-
bage, når der foreligger et endeligt løs-
ningsforslag, som også omfatter øko-
nomien i projektet”. 

Birgit Møller Pedersen fra Blåbærvej i 
Sabro har været så venlig, at give bebo-
erforeningen et tip om, at man kan vin-
de 50.000 kr. til et Naturprojekt fra 
Danmarks Naturfredningsforening med 
henblik på at skaffe kapital til at hæve 
vandspejlet i Sabro Gadekær. 

Da Naturforvaltningen nu arbejder på 
et realistisk projekt for gadekæret har jeg 
valgt at vente med at søge penge til net-
op dette projekt, men i stedet via fælles-
rådet videregivet muligheden for de 
50.000kr. i støtte til promotorerne (Car-
sten Christiansen og Ib Lave) for den 
længe ønskede naturpark vest for Lokal-
center Sabro og Stillingvej. Der forelæg-
ger endnu ikke et kommunalt tilsagn om 
en sådan naturpark, men vi ved af erfa-
ring fra parken i Mundelstrup, at myn-
dighederne lytter mere til de ansøgere, 
der står med penge i hånden. 

reris Voldsted 
r herved om den 2x2 km lange 
gården i Sabro 

aj kl. 13,00 
jerg Skov, over Hangheden 
af den gamle Niels Ebbesens Eg. 


