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Fællesrådet for Sabro-Fårup 
ønsker alle sine medlems-
grupper samt beboere i 
Sabro, Fårup, Geding, 
Kvottrup og Mundelstrup 
et godt nytår 
- og tak for det gamle. 

Lokalplaner, 
dispositionsplan og trafik i Sabro 
 

Byplanafdelingens referater fra de famøse møder om uhæmmet byvækst øst 
for Sabrovej 

Første referat fra mødet den 8. maj 
blev rettet til på det andet møde den 12. 
juni. Men referatet fra dette møde, den 
12. juni, måtte vi rykke for og vente på i 
2 måneder indtil midten af august, hvor-
efter vi kunne konstatere, at vores ind-
vendinger kun stod som brudstykker, 
der ikke fik indflydelse på planerne om 
at køre løs med byggeriet, som byplan-
afdelingen ønsker.  

Derfor blev fællesrådet opfordret til at 
invitere vores deltagere fra de to møder 
med byplanafdelingen til et møde den 
15. september for at gennemgå byplan-
afdelingens sidste referat for fejl og 
mangler. 

Her blev det besluttet overfor by-
planafdelingen at genfremsætte kra-
vene om at få helt styr på især områdets 
trafikproblemer, før man overhovedet 
går videre med udbygninger i Sabro. 

Samtidig blev det besluttet skriftligt at 
spørge Vejdirektoratet, Amtets og Kom-
munens Vejkontor og samtl ige rådmænd 
ved Århus Kommune , hvad de hver især 
vil gøre ved en række specificerede pro-
blemer ved den fortsatte udbygning, lige 
fra de akutte trafikproblemer på og ved 
Viborgvej, Sabrovej, Grønvej, til Sabro 
Rideklubs fortsatte eksistens.  

Amtets Vejkontor svarede typisk som 
de første indenfor få dage, at de nøje 
ville følge trafiksituationen på Viborgvej 
og i rundkørslen i Todderup. 

En uge senere svarede rådmanden for 
den kollektive trafik, at den kollektive 
trafikbetjening i Sabo ikke var hans 
bord, men amtets bord. 

I øvrigt anså han en halv kilometers 
gå-afstand til busserne på Viborgvej for 
at være rimelig. 

Den centrale rådmand for veje, tr afik 
og byplanlægning, rådmand Poul B. 
Skou, der som båltaler ved beboerfor-
eningens Sankt Hans Fest i Sabro for 
nogle år siden trak henved 400 tilhørere, 
blev først vred over vores meget direkte 
spørgsmål til forholdene. Da hans by-
rådskolleger med kopi af vores brev i 
hånden så spurgte ham om, hvad der 
foregik i Sabro, valgte han at invitere os 
til en dialog om forholdene den 27. 
oktober. 

Sjovt nok havde Århus Byråd på sit 
møde den 10. september også besluttet 
at udbygge samarbejdet med fællesråd 
på de såkaldte områder, hvor det ikke 
allerede var sket.  

Vi kom velforberedte til mødet på 
rådmand Poul B. Skous kontor på råd-

huset i Århus med fire mand fra Fælles-
rådet for Sabro-Fårup.  

Her forklarede vi rådmanden, stadsar-
kitekten, sekretariatschefen og atter 
lederen af byplanafdelingen det absurde 
i, at der alene i første halvår af 2003 er 
blevet færdigbygget ca. 85 boliger i Sa-
bro, selv om kommunens ”Boligpolitiske 
handlingsplan 2003-2006” foreskriver, 
at: ”I lokalområderne Skødstrup, Sabro, 
Malling og Stavtrup må det årlige bygge-
ri med familieboliger i de nærmeste år 
som udgangspunkt ikke overstige 35-
40”. Med op til endnu et par hundrede 
boliger alene på storparcellen nærmest 
halmvarmeværket på Vistoftgårdens 
jorder vest for Sabrovej er der derfor nok 
til flere års byggeri i Sabro med kvoten 
på 35-40 nye boliger om året. Derfor er 
det absurd at starte lokalplaner til endnu 
flere hundreder boliger øst for Sabrovej.  

Sekretariatschefen fortalte herpå, at 
der typisk bygges lidt over 700 boliger 
om året i hele Århus Kommune. Altså 
tegner Sabro sig alene i år for ca. 12 % af 
kommunens nye boliger. 

Vi fortsatte derpå med at påpege, at 
det mest absurde er, at de mange nye 
beboere slet ikke kan benytte den nær-
(fortsættes næste side) 



 

 

Sabro Kunstforening 2004: 
 

16. jan.-18. febr.: Marianne Uth 
24. febr.: Ordinær generalforsamling 
20. febr.-31. marts: Ulla Gammelgaard 
2. april-12.april: Påskeudstilling 
16. april-12. maj: Grethe Nielsen 
 

Udstillingerne kan ses på Sabro Lokal-
center i åbningstiden 10-15. 

Oprydningsdag 
 

Formanden for Grundejerforeningen 
Sabro, Orla Vinther oplyser, at Grund-
ejerforeningen Sabro samme dag, som 
sommertid begynder, søndag den 28. 
marts vil gennemføre en fælles opryd-
ningsdag i hele grundejerforeningens 
område. Samtidig opfordrer han fælles-
rådet og andre foreninger til at gøre 
noget tilsvarende. Det flyder ikke bare 
med affald i Sabro by, men så langt væk 
som ned forbi Ristrup, samt i og langs 
skov- og grøftekanter i stort set hele 
vores område. 

(fra forsiden) 
meste udkørsel til Viborgvej i myldreti-
den, men er henvist til at bruge bl.a. fire
meter brede bagveje gennem landsbyer-
ne Fårup, Mundelstrup og Tilst. Samti-
dig viste vi rådmanden et af de nye 
byplankort med den lille Grønvej midt i 
det hele til at tage al trafikken. 
Rådmanden konkluderede herpå, at 
områdets trafikproblemer skal løses 
forud for mere byudvikling i Sabro. Han 
ville tage initiativ til, at Fællesrådet for 
Sabro-Fårup mødes med Århus Kom-
munes Vejkontor for at få løst områdets 
trafikproblemer forud for mere byudvik-
ling i Sabro. 

Rådmanden lovede også, at han per-
sonligt ville deltage i mindst et af disse 
møder, så vejkontoret forstod alvoren i 
problemerne, som i en periode vil betyde 
bevillinger ud over de sædvanlige fliser 
og hvide streger til området.  

Lederen af byplanafdelingen fortalte 
nødtvungent, at lokalplanforslag nr. 672 
og dispositionsplanen for området øst 
for Sabrovej var sat i bero. Rådmanden 
sagde, at det var sket efter fællesrådets 
”rundspørge” til ham, de øvrige råd-
mænd og vejkontorer den 21. september 
i år. 

Sluttelig sikrede fællesrådet sig råd-
mandens ord for, at Fællesrådet for 
Sabro-Fårup kunne skrive referatet fra 
mødet, og i referatet skrive, at der ikke 
planlægges og bygges mere i Sabro, før
områdets trafikproblemer er løst.   

I november indkaldte fællesrådet atter 
deltagerne fra forsommerens møder om 
byplanlægning til en snak om de kon-
krete trafikproblemer i området, som vi 
nu vil søge at få løst gennem de møder 
med kommunens vejkontor, som råd-
manden ville sætte i gang.  

På mødet blev det besluttet, at fælles-
rådet vil stå for disse møder med vejkon-
toret, og at man skulle starte med at 
indkalde alle tre vejmyndigheder fra 
kommune, amt og stat til et møde på 
lokalcentret i Sabro i starten af det nye 
år, for først at få en dialog om de over-
ordnede vejforhold, så som Viborgvej.  

Derpå ville man tage sig af de mindre 
veje ved møder med kommunens vej-
kontor ud fra de krav, som nedsatte 
arbejdsgrupper ville stille til at få løst 
trafikproblemerne i Sabro-området.  

Vi sendte straks indbydelser ud til det 
første møde om de overordnede trafik-
forhold. Næsten samtidig inviterede 
kommunen os til det første lovede møde 
om trafikforholdene og protesterede 
imod vores mødeplaner.   Efter et møde i 
fællesrådet den 8. december tog vi imod 

invitationen til mødet med kommunens 
vejkontor den 15. december, men fast-
holdt samtidig vores invitation til mødet 
om de overordnede trafikforhold i star-
ten af det nye år, som vi i fællesskab 
med vores medlemmer havde planlagt 
og besluttet.  

En af vores arbejdsgrupper havde da 
også i mellemtiden fået kommunens 
vejkontor til at gennemføre trafiktællin-
ger på Sabrovej,  Astervej, Vistoftvej og 
Sabro Kirkevej.  

Mandag den 15. december mødte vi så 
tre mand fra Fællesrådet for Sabro-Fårup 
velforberedte op til det første ad hoc 
møde hos kommunens vejkontor. 

Natur- og bypark 
 

I håb om et øget kommunalt tilskud budgetterer fællesrådet nu med 10.000 kr. eks-
tra til udarbejdelsen af planer for en natur - og bypark vest for Stillingvej, der samtidig 
skal beskytte vandboringen i dette område mod kvælstof og pesticider. 

I december har der været kontakt til planlæggere for at få udarbejdet et projekt og 
derved komme realiseringen af en natur- og bypark nærmere. 

Parken med blandet vegetation og vand skulle blive til gavn og glæde - ikke b lot for 
drikkevandsbrugere - men for alle områdets beboere, institutioner mv. 

Her i det nye år er det meningen, at fællesrådet og grundejersammenslutningen 
Klostergårdens Jorders grønne udvalgsformænd vil indkalde bruger- og interessegrup-
per til møde om natur- og bypark-projektet.  

Afsløring af mindesten 
Det er nu blevet bestemt, at fællesrådet i 
samarbejde med Sabro-Korsvejskolen og 
skolerne i Hinnerup Kommune vil søge 
at få indviet en mindesten over den 
gamle Niels Ebbesens Eg i Nørreris Skov 
på Danmarks Befrielsesdag den 5. maj 
2004. 
 



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

Vesterbos juletræsfest 
 

Søndag den 23. november fra kl. 14 til 
kl. 17 afholdt Vesterbos afdeling 24 på 
Ranunkelvej i Sabro juletræsfest på 
Sabro Lokalcenter. 

Der var fælles ”indmarch” til en sal, 
hvor kun juletræet lyste i mørket.  

To musikere fra Hinnerup spillede, 
sang og underholdte under næsten hele 
forløbet, inklusiv optræden som jul e-
mand. I det hele taget var forløbet meget 
professionelt tilrettelagt med flotte per-
sonlige gaver til alle deltagere. Et møn-
ster-eksempel eller en udgave til en god 
drejebog over et godt juletræsarrang e-
ment. Tid til kaffe, hjemmebag, og jul e-
dekoration med udleveret pynt og ka-
lenderlys var der også. Imens nåede 
musikerne både to og tre gange at gen-
nemføre dansekonkurrence og stoleleg 
for især børn, men også voksne. 

Redaktøren af dette blad var inviteret 
med i anledning af den årlige havekon-
kurrence i Vesterbo Afdeling 24, hvor 
han sammen med sidste års vinder, 
Aage Mortensen, der nu er flyttet fra 
Vesterbo til Højagerparken, i august 
måned havde været med til at udpege de 
flotteste og reneste haver på Ranunkel-
vej.  

Det var godt at have sidste års vinder 
med til bedømmelsen. Det giver næsten 
sig selv, hvis man går forbi hans have i 
Højagerparken 11B i Sabro. I modsæt-
ning til øvrige haver i august måned, så 
hans have ikke ud til at lide af vand-
mangel, men stod tværtimod frodig og 
mangfoldigt blomstrende, så det var en 
fryd. 

Alligevel var det ikke helt let at placere 
de flotteste haver. Det var bl.a. ikke til at
finde ukrudt under nogle af hækkene til 
at afgøre placeringerne. 

Men placeret blev de dog, og ved jule-
træsfesten skulle de flotte pokaler og 
buketter så endelig overrækkes. 

Ærespræmien gik til Marianne Madsen 
i nr. 351 og en første præmie gik til Tina 
Lemming og Gert Dürings have i nr. 
359. 

Frygt for 3G antenner: 
 

Fællesrådet har med skrivelser til År-
hus Kommunes tekniske afdeling, Århus 
amt og Naturklagenævnet bakket op om 
beboeres og forældres klage og frygt for 
stråler fra eventuelle kommende 3G 
antenner på masten syd for Sabro-
Korsvejskolen.  

I modsætning til de nuværende anten-
ner, der i en afstand på 3 meter fra an-
tennerne har samme strålekapacitet, 
som en mobiltelefon, tales der om ska-
delig strålefrekvens i en afstand af 100 
til 250 meter fra de nye 3G antenner. 
Netop indenfor denne afstand befinder 
børnehaveklasserne og småbørnsklas-
serne sig på Sabro-korsvejskolen. 

Hvis strålingsfaren ved de nye 3G fre-
kvenser, der nu skal undersøges, viser 
sig at holde stik, er det virkelig absurd, 
at flere hundrede børn skal udsættes for 
fare, blot fordi nogle få brugere af 3G 
mobiltelefoner skal have den overflødige 
luksus at kunne se billedet af den, som 
de pladrer med i mobiltelefonen.  

For en generation siden evnede hus-
mødre at lave fælles solidarisk boykot af 
vaskepulver, der var fordyret med lotteri 
og reklamer. Det er tilsyneladende tvivl-
somt, om nutidens generation besidder 
de samme evner til at sætte solidaritet 
højere end egoisme. 

Aktivitetstilbud 
for 12-17 årige 
 

På efterårets repræsentantskabsmøde i 
sognegården i Sabro efterlyste vores 
dobbelte medlemsrepræsentant, John 
Filthuth, der er formand for Sabro-Fårup 
Venstrevælgerforening og ejer af det 
socialpædagogiske opholdssted Bakke-
gården tilbud til områdets unge mellem 
12 og 17 år, der har ”benzin i blodet” og 
er mere til aktion, end de er til bøger.  
John Filthuth stillede sig selv til rådighed 
for et muligt udvalg til varetagelse af 
disse unge menneskers interesser. Fæl-
lesrådet lovede at drøfte behovet og 
mulighederne, samt at tage sagen på 
dagsordenen ved forårets repræsentant-
skabsmøde. I december blev sagen drøf-
tet på et møde i fællesrådet. Konklusio-
nen blev, at man syntes, at de 
foreninger, der har med unge mennesker 
at gøre, skulle komme på banen og 
sammen med John Filthuth danne et 
udvalg til varetagelse af disse 12-17 
åriges interesser. Det kunne være Sabro 
Idrætsforening, Ungdomsskolen, Ung-
domsklubben og spejderne. Modellen for 
interesserne kunne være aflåselige con-
tainere med henholdsvis mekanik-, træ-
eller anden værksted et sted med god 
afstand til naboer, hvor de unge selv er 
med til at udforme planerne og støttes af 
interesserede eller pædagogiske hånd-
værkere. 
 

Ny genbrugsstation 
 

I snart 10 år har der været bevilget over 
en snes millioner kroner til en ny gen-
brugsstation i Århus Vest området. Men 
det har trukket voldsomt ud med at få 
den placeret. Nu ser det ud til at kunne 
lykkes. I en ny lokalplan for området 
nord for Edwin Rahrs Vej, Øst for Ane-
lystvej og syd for en forlængelse af 
Sintrupvej i Brabrand Nord er der lagt op 
til placeringen af en ny genbrugsstation 
for vores område. Vi synes, at placerin-
gen er god. Med industri og motorvejstil-
slutning som nærmeste naboer og in-
denfor rimelig rækkevidde for her-
boende. Vi anbefaler derfor denne place-
ring over for kommunen, og ser frem til 
at benytte stationen frem for de øvrige 
stationer i kommunen, der ligger dobbelt
så langt væk herfra. 

Nyt fra 
Sabro-Fårup Beboerforening 
 

Sidst i november måned afholdte Sa-
bro-Fårup Beboerforening generalfor-
samling i den lyse sal på Sabro Lokal-
center. 

Kassereren Fritz Ulrich valgte at træde 
ud af bestyrelsen efter flere års tro tjene-
ste. Ivan Cramer har længe været til stor 
gavn for beboerforeningen, både hvad 
angår græsslåning og praktisk arbejde i 
Mundelstrup Bypark, og når det angår 
udgivelse af beboerforeningens blade. 
Nu blev han valgt ind i bestyrelsen. 

Først i januar konstituerer bestyrelsen 
sig endeligt.  

Her i vinter vil der blive efterplantet 
træer i Mundelstrup Bypark. 

De store bøgetræer, som lokale givere 
for et par år siden donerede til parken, 
syntes ikke så godt om jorden der. I det 
forløbne år blev de vurderet til at være 
gået helt ud. 

Frank Rasmussen fra Sabro skaffer og 
planter så her i vinter 5 nye lindetræer til 
erstatning for de udgåede bøgetræer. 

Vi håber så, at vores børn vil få glæde 
af nogle prægtige lindetræer i parken om 
føje år. 

Sidst på vinteren eller først på foråret 
udkommer beboerforeningens blad til 
alle i Sabro og Fårup Sogn samt Geding 
med nyt fra Beboerforeningen. 
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Åbningstiderne  
i Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 
 

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

I november måned indkaldte Århus Sporveje  
alle kommunens fællesråd til møde om besparelser på busområdet. 
Sporvejenes forslag stod dog ikke til ændring. 
 

De så således ud: 
Linie Nuværende plan Fremtidig plan Gælder for 
Linje 01 6 afgange i timen 5 afgange i timen Vinterplanen 
Linje 05 2 afgange daglig Nedlægges Hele året 
Linje 07 5 afgange i timen 4 afgange i timen Hele året 
Linje 10 3 afgange i timen 2 afgange i timen Vinterplanen 
Linje 12 6 afgange i timen 4 afgange i timen Hele året 
Linje 18 3 afgange i timen 2 afgange i timen Hele året 
Linje 52* 30/60/90 30/60/90 Hele året 
Linje 57* 30/60/90 30/60/90 Hele året 
Linje 75/77 Skolebus  Linierne overføres til 

skolevæsenet 
Hele året 

* linjerne 52 og 57 sammenlægges. 
 

For vores lokale linjer 75 og 77 kommer besparelserne sikkert til at betyde, at der 
kun køres til og fra skolestart/slutning. Trods de indstillede besparelser fremlagde 
Fællesrådet for Sabro-Fårup ønsket om også at få Sabrovej betjent med linje 75 ved at 
køre op ad Sabrovej og ned ad Vistoftvej på vejen til skolen, og omvendt fra skolen. 
Det havde sporvejene kun smil til overs for. Men forslaget blev fremsat fordi sporveje-
ne erklærede, at de nu i højere grad vil mødes og samarbejde med Århus amt om 
samkørsel på ruterne. 

Begrundelsen for at nedlægge rute 75 og 77 er ifølge sporvejenes nye chef bl.a., at 
kun 2 til 3 passagerer benytter busserne på afgangene udenfor skoleafgange. Men det 
er sporvejenes egen skyld, idet de kalder dem skolebusser. Enhver kan køre med, men 
mange chauffører tager ordet ”skolebus” bogstaveligt og drøner forbi ventende passa-
gerer ved stoppesteder på ruten. Det forstærker den negative statistik og økonomi, for 
hvem vil satse på en bus, der ikke standser og tager en med? 

Straks efter mødet enedes vi med Borum -Lyngby Fællesråd om at lave en fælles 
skriftlig protest sammen med Sabro-Korsvejskolens bestyrelse til rådmændene for 
skolevæsenet og sporvejene mod nedskæringerne.  

I brevet spørger vi bl.a. om, hvor hurtigt man synes at kunne tillade sig at ændre en 
beslutning. En bevarelse af linje 75 og 77 var nemlig blevet vedtaget tidligere på året. 

Kommunen fattes penge 
 

I efteråret foreslog Århus Kommune at 
spare penge ved at nedlægge børnepas-
ningsordninger, herunder Sabro Lege-
stue. Legestuen koster kun Århus Kom-
mune omkring 50.000 kr. om året i drift. 
Fællesrådet har sammen med Sabro 
Legestues bestyrelse protesteret imod 
nedlæggelsen, da det kun er på papiret, 
der er tale om små besparelser og ikke i 
virkeligheden. De børn i legestuen, der 
herefter må søge pasning i børnehave, 
skal kommunen nemlig støtte med 
42.000 kr. om året pr. barn. Protesterne 
har givet anledning  til overvejelser hos 
kommunen.  

På efterårets repræsentantskabsmøde 
lovede formanden for Sabro-Fårup Ven-
strevælger Forening desuden at lægge et 
ord ind i byr ådets venstr egruppe for 
bevarelse af Sabro Legestue. 

 

Færre busafgange 

Sabro Gadekær 
 

Prøveopsætningen af installation med 
pumpe til at smide regnvand i gadekæ-
ret er nu på plads. Indtil skrivende stund 
midt i december er den manglende vare, 
regnvandet imidlertid udeblevet. Det 
sidste halve år har næsten været som en 
lang tørkeperiode, hvor gadekæret sik-
kert ville ligge tør, selv om pumpen 
havde været installeret for et halvt år 
siden.  

Men vi er stadig optimistiske og sætter 
vores lid til, at en periode med flere 
dages regn, eller en periode med tøvejr 
efter meget sne, vil give nyt vand i gade-
kæret. Det er først, når gadekæret viser 
sig at holde tilført vand, at kommunens 
miljøkontor vil være med til at gøre 
løsningen permanent. De, der har for-
stand på regndans, må derfor godt op-
træde på arealet ved gadekæret.  

En på lampen 
 

For første gang i fællesrådets levetid 
gik folk fra fællesrådet i efteråret over til 
at anvende fysisk magt i stedet for tale, 
forhandling eller diplomati. 

Det skete, da problemet med den skæ-
ve lampe på parkeringspladsen ved 
Dagli´Brugsen og frisørsalonen i Sabro 
skulle løses.  

Fællesrådet havde fået besked om, det
kunne fjerne lampen, lade den være, 
eller gøre med den, som de havde lyst.  

Den fik lov at være i fred et stykke tid,
inden vi gik over til at anvende fysisk 
magt. Et medlem hoppede op på avis-
containeren nærmest lampen, lagde et 
dobbelt halvstik fra et langt reb højt 
oppe på lampen og kommanderede:
”Træk så! - den vej!” I den anden ende 
af rebet trak formanden og næstfor-
manden for fællesrådet, først i lange ryk 
og senere i korte, indtil standeren stod 
endnu mere lodret, end den stilling, de 
to andre lamper på parkeringspladsen 
kunne siges at have. 

For en gang skyld måtte vi indrømme, 
at det egentligt føltes rigtigt og rart at 
anvende fysisk magt til løsning af et 
langvarigt problem. 

I øvrigt synes mange, at belysningen 
på parkeringspladsen og vejen frem til 
børnehaverne Galaksen og Tryllefløjten 
er under al kritik. Derfor mødes fælles-
rådet nu med de to børnehaver om at 
søge kommunen om en langt bedre 
belysning af vejen og parkeringsarealet 
fra Vistoftvej og frem til den sidste af 
børnehaverne, Tryllefløjten.  


