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Fællesrådet for Sabro-Fårup fik Kaj Jen-
sen til at udarbejde og lede et forslag til 
bevarelse af faktisk den eneste kommu-
nale kulturinstitution i vores område.  

Tre dage før indsigelsesfristen den 1. 
juli indsendte vi tre sider tekst til Århus 
Kommune imod besparelses-forslaget 
og bad om foretræde for økonomiudval-
get. Til dette foretræde udarbejdede vi 
den 17. og den 23. august følgende ar-
bejdsark: 

 
 

”Fællesrådet for Sabro og Fårup vil 
med henvisning til tidligere indsendte 
indsigelse af 20. juni 2006 endnu en-
gang opfordre kommunalbestyrelsen til 
at bevare lokalsamfundets eneste kul-
tur- og mediecenter, som benyttes af 
alle! 

 

Vi er kommunens største 
Lokalsamfund i udstrækning 
 

I Århus Kommunes strategiplan er 
Sabro udpeget som centerby, hvilket 
betyder, at området er i kraftig vækst, 
hvor samfundet lokalt har prioriteret 
hensynet til alle generationers trivsel og 
udfoldelse. 

I denne sammenhæng spiller Sabro 
Folkebibliotek en vigtig rolle som væ-
rende den eneste kulturinstitution, som 
er for alle aldersgrupper. 

 Sabro Folkebibliotek er model for alle 
øvrige kombibiblioteker, der er en aktiv 
besparelse i sig selv, idet skolebibliote-
ket og folkebiblioteket stiller ressourcer 
til rådighed for hinandens brugere, 
uden det går ud over egne brugere. Det 
er ren synergi! 

I kraft af samarbejdet mellem Sabro 
Bibliotek og skolebiblioteket har fælles-
bibliotek allerede et velfungerede læ-
ringsmiljø, hvilket er særdeles vigtigt for 
brugerne og ikke mindst for pasnings-
ordningernes læreplaner. 

Vi kæmper for Sabro Bibliotek 
Før sommeren udgav Århus Kommune et katalog med spareforslag for ca. 600 mill. kr. 
Blandt disse spareforslag var samtlige otte folkebiblioteker i oplandet (kommunens fremtidige 
udviklingsområder) for at spare ca. 5 mill. kr. på kommunens årlige budget. 

Lille besparelse 
medfører store forringelser 
 

Det kan ikke passe, at gode skattebor-
gere i et udviklingsområde skal fratages 
en for området så vigtig kulturinstituti-
on, når der reelt kun spares småpenge. 

Det kan ikke passe, at den lille bespa-
relse skal ødelægge kulturen i et udvik-
lingssamfund som vores, hvor et aktivt 
kulturliv er bygget op gennem de sidste 
40 år. Når sparekniven rammer vort 
lokalsamfund, gør det ekstra ondt i 
modsætning til lignende besparelser i 
det centrale Århus, idet vi henvises til et 
fjerntliggende alternativ, hvor børn og 
ældre får besværlig og lang transporttid. 

Sabro Folkebibliotek er kulturbærende 
og et vigtigt fundament for sammen-
hængskraften og selvforståelsen for 
lokalsamfundet som udviklingsområde. 
Vi forventer, kommunalbestyrelsen er i 
stand til at se længere end til Rådhus– 
pladsen. 

 

Vi stiller os tvivlsomme over for 
sparekatalogets beregninger 
 

Prioriteringskataloget argumenterer 
med, at tidligere lukninger af små bibli-
oteker ikke medførte fald i udlån og 
besøgstal, men det kan ikke passe, når 
det fremgår i dagspressen, at en lukning 
af bogbusser og lokalbiblioteket Nordlys 
forklarer over halvdelen af et samlet 
fald i besøgstallet på 4,6% over to år. 

Vi sætter spørgsmålstegn ved priorite-
ringskatalogets vægtede kriterier ved 
beregning af point i forbindelse med 
besøgs- og udlånsaktiviteten på Sabro 
Bibliotek, idet omregningsfaktoren for 
skolebørnenes udlån ikke er fuldt dæk-
kende for den låne- og udlånsaktivitet, 
som børnene formidler på hjemmets 
vegne. 

Med andre ord er der i skolebiblioteks-
aktiviteten tale om en skjult folkebiblio-
teksrelateret udlåns- og afleveringsakti-
vitet, som ikke honoreres i prioriterings-

katalogets pointsystem for de enkelte 
kombibiblioteker.  

Vi sætter spørgsmålstegn ved den 
økonomiske vurdering af kommunens 
besparelse ved lukningen af Sabro Fol-
kebibliotek, da skolebibliotekets forøge-
de udgifter til konvertering af biblioteks-
basen til det gængse skolebibliotekssy-
stem ikke er modregnet i besparelserne.  

Fællesrådet for Sabro/Fårup vil derfor 
på alle brugergruppers vegne opfordre 
kommunalbestyrelsen til at afvise luk-
ningen af udviklingsområdets folkebib-
lioteksafdeling og tage dette besparel-
sesforslag ud af prioriteringskataloget”. 

 

På fællesrådets vegne  med venlig hilsen  
Johannes Riis (formand) 

 
Men midt i august luftede Beder-Mal-

ling-Ajstrup Fællesråd tanken om et fæl-
les foretræde for Århus Kommunes Øko-
nomiudvalg de sidste to dage i august 
måned, for at det enkelte bibliotek ikke 
drukner i mængden af spareforslag.  

Vi sagde ja til dette forslag, hvis 
mindst fem fællesråd ville være med, og 
Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd vil ko-
ordinere kontakten mellem fællesrådene 
og over for kommunen ved hjælp af 
både e-mailadresser og telefonnumre 
mellem de involverede. Det har Beder-
Malling-Ajstrup Fællesråd bekræftet, og 
otte fællesråd er pt. med i dette samar-
bejde om at værne om lokalsamfunde-
nes eneste kulturcenter for alle generati-
oner. 

Ny hjemmesideadresse 
 

Fællesrådet for Sabro-Fårup har 
fået en ny og mere enkel hjemme-
side-adresse, nemlig: 
www.sabro-faarup.dk. 

Den gamle adresse vil dog stadig 
kunne anvendes resten af året. 



Dagen startede med indmarch med fa-
nen i front og festtale af klubbens for-
mand Eva Ross. Derefter fulgte opvis-
ninger med de mindste ponyer, pony 
games (ridestafet), islandske ponyer 
med de særlige gangarter, springopvis-
ning og dressuropvisning. Undervejs 
blev Eva Ross behørigt overrasket, da 
nogle af de unge rytterpiger overrakte 
hende kagemand og blomster i anled-
ning af hendes fødselsdag samme dag. 

Der kunne hele dagen købes skrabe-
lodder med kontante præmier, og der 
blev også gjort indsatser i det specielle 
hestepærebingospil. Her var der både 
børne- og voksenspil, og der kunne 
vindes fine præmier sponseret af lokale 
firmaer. Der kunne købes trækture på 
de søde ponyer, og alle indtægter gik 
ubeskåret til Sabro Rideklub. 

Vi havde lånt Sabro Idrætsforenings 
nye festtelt, hvor der blev solgt mad og 
drikkevarer hele dagen. Der kunne også 
købes Sabro Rideklubs t-shirts og fleece-
trøjer. Der var godt besøgt hele dagen, 
og i Sabro Rideklub synes vi, det var en 
rigtig god dag, hvor selv vejrguderne 
holdt med os. 

Dagen sluttede med en lukket grillfest 
kun for medlemmerne, og det blev også 
en succes med nogle og firs deltagere. 

Sabro Rideklub blev startet i sin tid af 
en flok hesteglade ildsjæle. I starten 
samledes man og red bag kirken uden 
undervisning, men i starten af firser-
ne(?) var der blevet samlet så mange 
penge ind, at man kunne købe Grønne-
gården. Herfra kunne rideklubben ud-
vikle sig og etablere folde, stalde, ride-
hus og undervisning. Der har været 

PladsTleg informerer  
 

Sommeren går mod efterår - det har været 
en fantastisk sommer i Danmark i år, og 
nu er det tid til atter at tage fat. 
Multibane 
blev en realitet lige før skolesommer-
ferien. Den er flittig benyttet både i skoleti-
den og i SFO-tiden. Der spilles forskellige 
boldspil, løbes på rulleskøjter og meget 
andet. 

Børnene har taget godt imod den, hvil-
ket selvfølgelig glæder os i projektet. 

Loa-fonden har bevilget os fondsmidler, 
hvilket betød, at der er etableret lys ved 
multibanen, således at den også kan be-
nyttes om aftenen. 

Vi håber, at alle vil være med til at be-
handle multibanen pænt og ordenligt, 
således at vores børn kan få glæde af den i 
mange år fremover. 

SponsorCykelløb 
For at skaffe midler til de kommende eta-
per afholdtes den 17. juni for tredje gang 
SponsorCykelløb her i Sabro.  

Lokale erhvervsdrivende sponserede os 
med kr. 17.300 

Og cyklisterne cyklede kr. 39.231 ind. De 
fleste penge tikkede ind på kontoen hen 
over sommerferien. Men desværre mang-
ler vi endnu lidt over kr. 7.000 af disse 
sponsorpenge - så har dit barn været med 
til at cykle, men ikke fået indbetalingskor-
tet op af skoletasken, (blev udleveret tors-
dag den 22. juli) eller er det af den ene 
eller anden årsag blevet væk, så ret ven-
ligst henvendelse til Ellen Nørbjerg, 87 48 
68 40 eller via e-mail info@pladsTleg.dk, 
således at et ny indbetalingkort kan frem-
sendes. 

Projektmedlem 
Skulle der være en læser, der gerne vil give 
en hånd med i projektet, siger vi velkom-
men til endnu en ildsjæl, der brænder for 
at gøre en forskel for vores skolebørn. 

Henvendelser kan rettes til tlf. 86 94 84 
96.                                              PladsTleg 

opgangstider og nedgangstider, men 
status i dag er, at interessen for heste og 
ridning i Sabro er stor, og der er rigtigt 
mange, som bidrager til arbejdet i Sabro 
Rideklub. Det gælder både børnene og 
de unge, forældrene, underviserne og 
bestyrelsen. Der bliver gjort et stort styk-
ke arbejde; også for at bevare rideklub-
ben frem i tiden trods udvidelse af Sa-
bro By. Nu håber vi på, at rideklubben 
kan få lov at forblive i Sabro, så de vær-
dier, den repræsenterer, vil blive beva-
ret.             Jannie Kolbye Rasmussen, sekretær 

30 år på hesteryg i Sabro 
 

Sabro Rideklub afholdt 30-års jubilæum lørdag den 19. august 

Julemarked 
i Spejderhytten 
 

Første søndag i advent, lørdag den 2. og 
søndag den 3. december fra kl. 11-15 
afholder KFUM- og K-Spejderne traditio-
nen tro julemarked i Spejderhytten på 
Damvej i Sabro. 

 

Foto: Rideklubben 

Afslag på autoværn 
 

I slutningen af april måned søgte fælles-
rådet om et autoværn til adskillelse af 
cyklisterne på den nu dobbeltrettede 
cykelsti og bilerne på Viborgvej i svinget 
mellem Gammel Viborgvejs og Sabro-
vejs tilslutning til Viborgvej. 

Den 8. maj afslog Vejdirektoratet øn-
sket, da de mente, at indkørslerne i 
svinget umuliggjorde et sammenhæn-
gende og sikkert autoværn, og at bili-
sterne med et autoværn ville glemme de 
krydsene cyklister, når de skulle svinge 
fra Viborgvej ind på Sabrovej. 

 

Alle 60-årige 
og derover, samt førtidspensionister er 
berettiget til gratis at modtage Sabro 
Lokalcenters kvartalsblad ”Center-
posten”. 

Bladet udgives af brugerrådet i samar-
bejde med Sabro Lokalcenter. De der 
ikke i forvejen modtager bladet, men 
ønsker at modtage det, skal blot rette 
henvendelse til Sabro Lokalcenter på 
telefon 87486900 eller til brugerrådets 
formand Birgit Lund, telefon 86948423. 
                                          Vagn Bødker 
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Henvendelsen kommer tilsyneladende 
på opfordring fra formanden for Tek-
nisk Udvalg i kommunalbestyrelsen. 
Han havde netop meddelt os, at han 
ville spørge ind til adgangsforholdene til 
Viborgvej i Sabro hos Kommunens Vej-
kontor. 

Det ville han, fordi vi havde påpeget 
de uændrede adgangsforhold over for 
Teknisk Udvalg. Det gjorde vi i forbin-
delse med to lokalplanforslag med 255 
primært tætte lave boliger øst for Sabro-
vej, der var på dagsordenen til kommu-
nalbestyrelsesmødet den 16. august. I 
indstillingen fra vejkontoret til kommu-
nalbestyrelsen stod der, at der ikke var 
særlige trafikproblemer i Sabro, og at 
der var lavet en trafikal handlingsplan. 
Det er rigtigt, at vejkontoret har lavet en 
såkaldt handlingsplan for de kommu-
nale veje i Sabro, bl.a. den længe vente-
de udbygning af Sabrovej, der var ind-
bygget i den første lokalplan nr. 374 for 
Vistoftgårdens Jorder mellem Vistoftvej 
og Sabrovej. Men vejkontoret glemte at 
oplyse Teknisk Udvalg om, at der ikke 
er lavet en handlingsplan, men kun en 
hensigtserklæring for det største pro-
blem, nemlig adgangsforholdene til 
Viborgvej. Disse dagligt både umulige 
og farlige adgangsforhold til Viborgvej 
kan kun Statens Vejdirektorat løse med 

Trafik– og lokalplan-problemer 
 
 

Den 14. august fulgte kommunens vejkontor op på en henvendelse fra den 
18. december 2003 med et nyt brev til Vejdirektoratet i Skanderborg om at 
forbedre tilslutningerne til Viborgvej i Sabro ved hjælp af kanalisering ved 
Sabrovej og mulighed for signalregulering af tilslutningerne. 

Pleje af Sabro Gadekær 
 

Denne sommer kom der ingen ænder 
efter andemad i gadekæret i Sabro, så 
vandspejlet blev dækket af den lille 
grønne flydeplante. Den første weekend 
i august, mellem hedebølgen og den 
regnfulde periode i august, skummede 
Jens Iver Klausen og Bent Rasmussen 
derfor uopfordret gadekæret, så der at-
ter blev et vandspejl at se. Fællesrådet 
takker for hjælpen, der også blev på-
skønnet af mange. Der har siden dannet 
sig nyt andemad i gadekæret, så vi 
spørger os selv i fællesrådet, halvt for 
sjovt og halvt alvorligt: Skal vi til at 
købe nogle ællinger til gadekæret om 
foråret og evt. sælge dem igen til Mor-
tens Aften? 

Århus Kommune har meddelt, at Sa-
bro gadekær, lige som mange andre 
grønne områder i kommunen, kun vil 
blive vedligeholdt halvt så mange gange 
om året fremover. Det får fællesrådet til 
at spørge, om de nærmeste boligfore-
ninger eller enkeltpersoner vil supplere 
vedligeholdelsen og bruge måske en 
time pr. måned i især sommerhalvåret 
på f.eks. græsslåning, græstrimning, 
renholdelse, affaldsopsamling og lign.? 

trafikregulering og udvidelser på Viborg-
vej med svingbaner, lige som i Tilst. 

Disse uændrede og nærmest forværre-
de forhold gjorde vi Teknisk Udvalg 
opmærksom på i ugen op til kommu-
nalbestyrelsesmødet den 16. august. 
Lige så gjorde vi Teknisk Udvalg op-
mærksom på det løfte i referatet, som 
Århus Kommunes rådmand for Magi-
stratens 2. Afdeling på et møde i efter-
året 2003 gav os, om at der ikke skulle 
bygges flere boliger i Sabro, før de trafi-
kale problemer er løst, hvorfor lokal-
planforslagene også strider mod  løftet i 
referatet fra vores rådmandsmøde. 

På kommunalbestyrelsesmødet den 
16. august trak Teknisk Udvalgs med-
lemmer da også lokalplanforslagene til-
bage til behandling og forhåbentlig 
skrotning i Teknisk Udvalg, hvor Fæl-
lesrådet for Sabro-Fårup også har billet 
til foretræde. 

Imod lokalplanforslagene taler også, 
at Sabro-Korsvejskolen kun har plads til 
en enkelt klasse, før elevpresset tvinger 
skolen til at have vandreklasser. 

Det trækker også i den retning med 
bl.a. ventelister til de fyldte børneinstitu-
tioner i Sabro, hvilket igen taler klart 
imod nye lokalplanforslag. 

Jubilæum og spadestik 
i Dagli´ Brugsen i Sabro  

Lørdag den 12. august 2006 fejrede 
brugsen 10 års jubilæum for uddeler 
Jens Kvist. Samme dag blev første spa-
destik taget til udvidelse af brugsen. 
Udvidelsen kommer til at udgøre ca. en 
fordobling af butikken. 

Et nyt telt dannede rammen om fest-
lighederne, hvor der blev uddelt grillpøl-
ser, sodavand og fadøl, og til børnene 
var der opstillet hoppeborg og karrusel. 

Under en stilstand mellem regnbyger-
ne holdt Poul Rysholt velkomsttale på 
vegne af bestyrelsen og uddeler Jens 
Kvist, som til dagen havde mistet mælet 
(pga. tandbetændelse). Herefter besteg 
Jens Kvist minigravemaskinen, hvorfra 
han, efter et par forsøg, fik lavet et hul i 
jorden. 

 

Foto og tekst: Jan Jensen 



Fællesrådet for Sabro-Fårup 
kan også kontaktes via e-mail på adressen: 

faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

Lokalt stof 

til Århus Stiftstidende 
 

Fra og med den 24. august sker der for-
skellige ændringer i Århus Stiftstidende, 
hvoraf en del tidligere har været omtalt i 
avisen. 

Noget, der berører vores lokalområde, 
har dog ikke været nævnt, måske fordi det 
synes for uvæsentlig. 

Ændringen betyder, at alt lokalt stof fra 
”landdelen” (området fra kommunegræn-
sen og ind til  Ringgaden) af Århus Kom-
mune helt forsvinder fra avisen. (Det loka-
le tillæg med omegnskommunerne forbli-
ver i avisen). Det vil med andre ord sige, at 
omtale af lokale arrangementer, samt 
listen over hvad der sker i dag og i mor-
gen, er der ikke mere plads til. 

Baggrunden for ændringen er, at ”den 
journalistiske overligger” skal løftes, samt 
at forskellige analyser har vist, at den 
målgruppe avisen gerne vil lave aviser for, 
frastødes af lokalt stof, som det, jeg har 
været med til at lave. 

Det betyder naturligvis ikke, at man ikke 
selv kan henvende sig til avisen, men det 
kan ikke ske gennem undertegnede mere. 

På den baggrund vil jeg gerne sige tak 
for det gode samarbejde, jeg gennem årene 
har haft med både foreninger og enkelt-
personer i vores lokale område. 

Lone Hansen, 
lokalskribent siden december 1995. 

Den årlige ordinære generalforsamling 
for medlemmer finder sted tirsdag den 
28. nov. kl. 19.30 på Lokalcenter Sabro. 
 

Her i efteråret vil beboerforeningens 
bestyrelse se på et forslag om besøg på 
Halmvarmeværket i Sabro, en mulig 
kombineret julefrokost og Tysklands-
tur, samt et forslag om et orienterings-
møde for tilflyttere. 
 

Sankt Hans festen i Mundelstrup By-
park havde smukt vejr til snobrødsbag-
ning, øl/vand- og pølsebod, ca. 150 
fremmødte, fin borgmesterbesøg og -tale 
samt det hidtil største bål, der lidt trægt 

 
Stof til Informationsavisen 

 

Artikler, læserbreve m.v. som ønskes optaget i 
Informationsavisen skal være redaktøren 

i hænde senest  
 

den 15. i måneden forinden 
udgivelserne i januar, maj og september  

Kontakt 
med tre ministre 
 

Foranlediget af Århus Kommunes Spa-
rekatalog skrev jeg i slutningen af maj 
måned til finansministeren, skattemini-
steren og erhvervs- og økonomiministe-
ren følgende brev: 
 

”På trods af gode økonomiske tider, 
mærker vi fra kommunal side det mod-
satte med besparelser på en lang række 
områder, busser, biblioteker osv., som 
gør meget ondt, ikke mindst i landområ-
derne, hvor kommunen ikke kan opret-
holde normal service over for skattebor-
gerne. 

 Samtidig hører vi, at regeringen har 
sparet 80 milliarder kroner op. Det er 
prisværdigt, at regeringen vil afvikle 
udlandsgælden, selv om det må være 
vigtigere at få afviklet den ved høj rente, 
end i lavrente-tider. 

 Men for at afbøde de besparelser, som 
vi oplever fra kommunal side, vil jeg 
gerne foreslå, man lod blot 10% af de 
opsparede 80 milliarder kroner, altså 
otte milliarder, komme kommunerne til 
gode, så vi undgår alt det smertelige 
besvær ved nedskæringer, som f.eks. her 
i Århus Kommune, hvor man for to år 
siden måtte nedskære med 280 millio-
ner kroner, og nu igen med 300 millio-
ner kroner.”  

 

Der kom svar fra alle tre ministerier. 
Det var ret enslydende svar, og kan 
sammenfattes med et afsnit i svaret fra 
skatteministeriet: 

 

”Når regeringen er så optaget af at få 
nedbragt vores gæld, er det fordi, vi står 
overfor en fremtid med flere ældre med-
borgere, som vil presse den offentlige 
økonomi. Hvis vi kan få nedbragt gæl-
den, vil vi årligt kunne spare betydelige 
beløb på renter, især den dag hvor ren-
terne igen begynder at stige. Penge - der 
så i stedet skal gå til at sikre vores vel-
færd.”                                    Johs. Riis 

Møde om Rema 1000 
 

Den 3. maj holdt fællesrådet sammen 
med repræsentanter fra Grundejerfore-
ningen Vistoftgårdens Jorder og Grund-
ejersammenslutningen Klostergårdens 
Jorder et af sygdom forsinket møde med 
repræsentant Stephan Sørensen fra 
Rema 1000 og arkitekt Freddie Eriksen 
om en ny Rema 1000 butik til Sabro. De 
havde brugt ventetiden til at udarbejde 
en oversigtsplan over en ny Rema 1000 
butik ved Sabro Korsvej på ca. 800 kva-
dratmeter med ca. 40 parkeringspladser, 
tankanlæg og seks etværelses lejlighe-
der oven på butikken. Efter at have hørt 
om Rema 1000’s koncept, stillet detalje-
rede spørgsmål om bl.a. til- og frakør-
selsfor-hold, og efterfølgende vurderet 
projektet sendte vi en uge senere følgen-
de korte meddelelse til repræsentant 
Stephan Sø-rensen fra Rema 1000 og 
arkitekt Freddie Eriksen: 
 ”Under forudsætning af at blive inddra-
get i den videre proces angående faca-
der, udkørselsforhold, tank-placering 
m.m. har vi ingen indvendinger mod en 
Rema 1000 butik ved Sabro Korsvej, 
men vil hilse den velkommen i vores 
område.” 

Butikken kommer tidligst om et år, når 
projektet er færdigt og har været igennem 
myndighedernes behandling. 

Repræsentantskabsmøde 
 

Fællesrådet for Sabro-Fårup indkalder hermed to repræsentanter fra hver med-
lemsgruppe til repræsentantskabsmøde på Sabro Lokalcenter mandag den 9. 
oktober kl. 19.30. 
Medlemsgrupperne får dog - som sædvanligt - også en skriftlig indkaldelse i 
første halvdel af september måned. 

udviklede sig, men som senere på som-
mernatten kunne varme feststemte og 
letpåklædte deltagere godt igennem. 
 

Beboerforeningen vil hermed takke 
Peter Bak for at feje vejen i Mundel-
strup, når rendestene har været dækket, 
og for at arbejde for en rekonstruktion 
af petanquebanen i Mundelstrup By-
park. 
 

Til slut skal erindres om, at bålplad-
sen i Mundelstrup Bypark er til småbål 
for medlems-familierne, og slet ikke en 
offentlig losseplads for haveaffald til fri 
afbenyttelse året rundt. 

Fra Sabro-Fårup Beboerforening 

 


