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Formandens beretning omhandlede 
grundejeres nye forpligtelse til at be-
kæmpe kæmpebjørneklo, fælles indsats 
mod den Iberiske Skovsnegl, pleje af 
grønne områder, den nye genbrugs-
plads, knallertkørsel på stier, Sabro 
Legeplads, mishandling af Sabrovej ved 
byggemodning, nye navne for område 
og vej øst for Sabrovej og nye busplaner 
hos Midttrafik. Alle emner er særskilt 
omtalt her i Informationsavisen. 

Formanden for Vistoftgårdens Jorder, 
Jørgen Lakjer, spurgte til Århus Kom-
munes officielle meddelelse om bekæm-
pelse af kæmpebjørnekloen og til tidsfri-
sten for at få den fælles indsats mod 
dræbersneglen med i Informationsavi-
sen. 

Troels Smidt påpegede fodgængernes 
vanskelige vilkår på Sabrovej. Der var 
stemning for dels at kræve fortov langs 
Sabrovej, og  for at få slidlag på Sabro-
vej efter byggemodningen øst for Sabro-
vej. (Disse krav blev næste dag sendt til 
Århus Kommunes Vejkontor). 

Vagn Nielsen påpegede de mange 
åbne stibomme i Sabro, der ikke virkede 
efter hensigten med at dæmpe knallert-
kørsel på stierne. Der var stemning for 
at Fællesrådet i Informationsavisen dels 
opfordrede til at få disse bomme lukket, 
(dog ikke mere end at tvillingebarnevog-
ne skal kunne passere), og dels slog 
fast, at: ”Alle over 18 eller 16-18 med 
knallertkørekort må føre en knallert-30. 
En knallert-45, må højest køre 45 km/t 
og skal føres på vejen selvom der er 
cykelsti, hvor en knallert-30 skal køre.  

Den må kun køres af personer med 
kørekort til minimum bil eller motorcy-
kel.” 

Repræsentantskabsmødet 
den 23. april 
 

Aftalen om lån af fælleshuset hos Vesterbos afdeling 28 på Ranunkel-
vej 99 til vores møde var blevet glemt, men formanden for Vesterbos 
afdeling 24, Gert Düring fik fat i en nøgle og hjulpet os ind, så vi kun 
10 minutter forsinket kunne starte mødet. 
Vagn Bødker blev valgt som dirigent, konstaterede mødet lovligt ind-
varslet og 20 fremmødte repræsentanter fra fællesrådet 43 medlems-
grupper. 

Beretningen blev herpå godkendt. 
Fællesrådets kasserer, Jan Jensen, 

fremlagde herefter både en flot med-
lemsoversigt og et pænt regnskab, der 
efter et par år med mindre underskud 
igen viste et pænt overskud. 

Der var ikke indkommet forslag til 
repræsentantskabsmødet. 

Kontingentet blev fastsat til at fortsæt-
te uændret på 14. år. 

 

Jan Jensen og Gert Düring blev gen-
valgt med klapsalver til forretningsud-
valget. 

Ilse (Sørensen) Nielsen og Jørgen 
Munk blev genvalgt som suppleanter. 

John Futtrup og Jane Søgaard blev 
genvalgt som revisorer, vist også på 14. 
år. 

Orla Søndergaard blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

 

Fastsættelse af næste repræsentant-
skabsmøde i oktober måned blev for 
første gang på opfordring fra dirigenten 
overladt til bestyrelsen, dog med en 
opfordring om at undgå efterårsferie-
ugen. 

 

Under punktet ”Eventuelt” blev det 
oplyst, at Vesterbos Afdeling 28 gerne 
udlåner fælleshuset, også til familiefe-
ster for en pris på 500 kr. for 3 dages 
leje. 

 

Dirigent Vagn Bødker takkede herpå 
af, gav ordet til formanden, der takkede 
tilbage til dirigent og debatører og stille-
de en kæmpe velsmagende kringle fra 
Kvottrup-parret May og Tommy Chri-
stensens Tilst Bageri i udsigt til det ef-
terfølgende kaffebord, hvor man hygge-
de sig med snak i en times tid. 

Det er sommer, det er sol, og der er 
Sponsor-Cykelløb lørdag den 16. juni kl. 
10.00-12.30. 

PladsTleg er i fuld gang med at plan-
lægge sommerens løb, så derfor: 
Spænd cykelhjelmen på og meld dig/jer 
til årets cykelløb i Sabro og omegn.  
Inden løbet køres skal man dog lige selv 
skaffe sig nogle sponsorer, der vil betale 
et beløb efter eget valg pr. kørt km. 
Sponsorer kan være alt lige fra en 
selv/familien til virksomheder, arbejds-
pladser eller - ja, der er kun fantasien til 
at sætte grænse.  

Pengene, der køres ind går til forbed-
ringer af skolegårdene/legepladserne 
ved Sabro Korsvejskolen.  

Alle kan deltage i cykelløbet uanset 
om man har børn på skolen eller ej, så 
tilmeld dig før din nabo. 

Sponsor-Cykelløbene har kørt næsten 
kr. 150.000,- ind i de 3 år cykelløbet har 
været afviklet som del af projektets 
fundraising. 

 

PladsTleg informerer 



Det var der flere årsager til. Vi vidste 
nemlig, at det blev fritidshjemmets sid-
ste fødselsdag. Fra politisk side var det 
blevet besluttet, at fritidshjemmene 
skulle nedlægges som selvstændige 
institutioner og organisatorisk tilknyttes 
skolen gennem en fusion med SFO’en. 
Vi vidste også, at vores leder gennem 25 
år var uhelbredelig syg og havde det 
meget dårligt. Senere viste det sig, at 
Ellen døde netop på dagen for fritids-
hjemmets 25 års jubilæum. Således har 
vi været igennem en meget vanskelig 
periode med tunge skyer oven over os. 

Her og nu er det vanskeligt for os at 
kigge tilbage og mindes de gode tider. Vi 
har travlt med fusionsprocessen, der 
glider fremad i et frugtbart samarbejde 
med skolen og SFO’en. Vi tror det er 
nogle naturlige mekanismer der spiller 
ind - på samme måde, som når vi men-
nesker beslutter os for at flytte bopæl - 
det kan ikke gå hurtigt nok, når vi en-
delig har taget beslutningen. Fusionsar-
bejdet tvinger os til at kigge fremad - vi 
har travlt og et eller andet sted, har det 
tvunget os til at tackle de indtrufne tab. 
Vi kigger fremad i bevidstheden om, at 
der kommer en dag om nogle år, hvor vi 
bedre kan forholde os til at mindes ”de 
gode gamle dage” - men det skal lidt på 
afstand først. 

Vi ser frem til, at vi i den nye SFO kan 
få et tættere samarbejde med skolen til 
fælles bedste for børn og forældre. Vi vil 
arbejde for, at fritidspædagogikken sta-
dig er en meget vigtig del af børnenes 
dannelse og læring, hvor vi betragter 
børnenes ”frie tid” som et fundament 
for, at børnene kan motiveres til den 

mere formaliserede læring i skolen. 
Børn er heller ikke på dette punkt an-
derledes end vi voksne - vi trives bedst 
på vores arbejde, når vi har en menings-
fyldt fritid.  

Desværre må vi sige farvel til 5.-7. 
klasse. Fremover vil SFO’ens målgruppe 
være 0.-4. klasse. Ligeledes må vi des-
værre sige farvel til Århus Kommunes 
mest succesrige aftenåbning. Sabro 
Fritidshjem var de første med en sådan 
aftenåbning og vi har pt. 60 børn ind-
meldt i alderen 5.-7. klasse. 

Vi har netop afviklet den årlige kasi-
noaften som forældreforeningen Frigea-
ret endnu en gang har præsteret. Cirka 
120 mennesker til en herlig aften med 
god mad, snak, leg og spil. Da millioner-
ne havde skiftet hænder nogle gange 
sluttede vi af med et 7 minutters festfyr-
værkeri arrangeret af Frigearet. En ef-
fektfuld afslutning på kasinoaftenen - 
og på samme måde en afslutning for 
fritidshjemmet! På samme tid også en 
markering af, at det ”nye” er skudt i 
gang. En ny hverdag for børn, forældre 
og personale den 1. august. Vi vil arbej-
de for, at sådanne aftener kan blive en 
del af traditionen i den nye SFO. Vi vil 
gerne benytte lejligheden til at takke de 
mange forældre, der gennem tiden har 
ydet en meget stor indsats i såvel besty-
relsen som i Frigearet. Vi håber at se Jer 
igen i den nye SFO! 

Vi lukker og slukker den 1. august - vi 
ved vi har gjort en forskel! Vi åbner igen 
den 1. august - vi ved, at vi fortsat vil 
gøre en forskel! 

Viggo Tinning, konstitueret leder 

Legeplads versus Fritidshjem 
 

Sabro Legeplads ved ikke helt, om de er 
købt eller solgt til kommunens planer 
om at omdanne legepladser til brugerbe-
talte Fritidshjem fra næste skoleår. 
Sabro Legeplads har ikke en forældre-
kreds, eller en bestyrelse, til at varetage  
støtte eller interesse overfor kommunen.  

Derfor vil Fællesrådet gerne bakke op 
om Sabro Legeplads og dens personale 
med bl.a. lederen Adam Hesager, der i 
høj grad har tegnet den velfungerende 
Sabro legeplads, lige fra projekteringen 
af legepladsen, dens udvikling med 
masser af kæledyr og mindre husdyr, 
personalets omsorg for børnene med 
bl.a. bespisning på en fast ugentlig ba-
gedag, til udlån af huset til områdets 
foreninger. 

Det har været til glæde for ikke blot 
områdets børn, men også bedsteforæl-
dre helt fra København, der har brugt 
feriedage på legepladsen sammen med 
deres børnebørn i området. 

Så hvis personalet med lederen Adam 
Hesager også ønsker at fortsætte med 
Sabro Legeplads, ønsker vi også i Fæl-
lesrådet overfor kommunen at bakke op 
om at bevare legepladsen frem for et 
fritidshjem på stedet.  

Her i foråret har Adam Hesager haft 
møde med Århus Kommunes områdele-
der og forelagt sine ønsker til legeplad-
sen, hvilket han mener at have rimelige 
chancer for at få opfyldt. 

Sabro Fritidshjem takker af 
Torsdag den 4. januar 2007 kunne Sabro Fritidshjem fejre sit 25 års 
jubilæum. Dagen blev ikke festligholdt, som nogen kunne have forventet af en 
sådan mærkedag.  

 

 
Ny struktur 
på daginstitutionsområdet 
 

I oktober 2006 vedtog Århus Byråd at 
lave en ny struktur på daginstitutions-
området med start 1. januar 2007.  

Man valgte at fusionere institutioner-
ne i kommunen og få dagplejen med 
som en del af den nye struktur kaldet 
dagtilbud. I praksis betyder det, at op til 
7 daginstitutioner og dagplejen i områ-
det er lagt sammen til et dagtilbud. 

I Sabro/Borum består dagtilbuddet 
af Sabro Vuggestue, Sabro Børnehave, 
Den integrerede institution Galaksen, 
Børnehaven Tryllefløjten og Dagplejen. 

For hver af disse enheder er der i hver 
afdeling en pædagogisk leder og sam-
men har de en administrativ leder, dag-
tilbudslederen. 

Dagplejen har kontor i Børnehaven 
Tryllefløjten. Dagplejens pædagogiske 
leder er Helle Thorsted, som træffes 
mellem 12,30 og 13,30 på telefon 29 20 
41 38. 



Sct. Hans med koncert 
 

Sabro-Fårup Beboerforening har sagt 
ja tak til at Danmarks 3. bedste amatør-
orkester, Århus Post Orkester kommer 
og spiller i en time eller mere for os 
Sankt Hans aften fra 20,30-tiden ved 
Sabro Legeplads. 

Folketingsmedlem Kim Andersen har 
indvilget i at holde båltale ved 21,45-
tiden efter båltaler andre steder. 

Søndag den 16. september kl. 14,00 
holder Sabro-Fårup Beboerforening i 
samarbejde med Østjysk Halmvarme 
åbent hus på Halmvarmeværket i Sa-
bro, så bl.a. tilflyttere kan se, hvordan 
deres varme vand i radiatorer og bad 
laves. 

 
 

Sommer på Sabro Bibliotek 
 

Foråret er over os, og før vi får tænkt os 
om, står sommerferien for døren. 

På Sabro Bibliotek holder vi lukket i 4 
uger i juli (uge 27 – 30), men det bety-
der jo også, at vi ikke har lukket i hele 
skoleferien. Vi åbner igen 30. juli. 

Så der er ingen grund til, at holde igen 
med læsningen i ferien. Det gælder også 
skolebørnene, der har mulighed for at 
deltage i ”Sommerbogen”, vores læse-
konkurrence.  

Konkurrencen starter i juni og slutter 
sidst i august. Børn mellem 8 og 14 år 
kan deltage. Man skal låne og læse 5 
bøger og lave en skriftlig anmeldelse 
eller anbefaling af én af dem. Præmien 
er naturligvis - en bog. Vi har mange 
forskellige titler at vælge imellem. Kom 
og hent en folder i juni. 

Hvis køleskabet kommer på overarbej-
de med at nedkøle kolde drikke, var det 
måske en idé at holde lidt øje med 
strømforbruget. 

På Sabro Bibliotek kan man låne et 
SparOmeter.  

SparOmeteret er en lille elmåler, der 
viser dig hvor meget strøm køleskabet, 
computeren eller andre strømslugere 
bruger. 

Sæt SparOmeteret i stikkontakten, og 
sæt derefter stikket fra elapparatet, du 
vil måle på, ind i SparOmeteret. SparO-
meteret måler elforbruget og omregner 
forbruget til kroner. Det er forsynet med 
et programmeringstastatur, hvor du 
indtaster den pris, som dit lokale el-
selskab tager for en kilowatt-time 
(kWh). 

Kig også ind på bibliotekets hjemme-
side: http//www.aakb.dk/sabro 

 

Venlig hilsen personalet 

Før Påsken i april måned erfarede vi fra 
chauffører på vores rutebiler, at det nye 
trafikselskab ”Midttrafik” har planer om 
at ændre køreplanerne for rute 111 til 
august i år, så den ikke mere kører til 
Hinnerup, men kun til Århus og kun 
halvt så mange gange som nu. 

Til gengæld vil man så videreføre År-
hus Sporvejes linie 55 fra Tilst til Sabro 
og Skjoldelev. 

Ideen om at videreføre linje 55 fra 
Tilst til Skjoldelev er udmærket, hvis det 
betyder en genoptagelse af busbetjenin-
gen af Geding, Kvottrup og Fårup. 

Men vi finder det helt forkert at pille 
ved hovedrute 111 til Sabro af bl.a. føl-
gende grunde: 

Til et vækstområde bør man i stedet 
udvide frem for at beskære i den offent-
lige transport. 

Rejsetiden til centerbyen Hinnerup er 
5-10 minutter kortere end til Århus, 
hvorfor mange også både handler og 
tager i svømmebad i Hinnerup.  

Reglerne har også sagt, at man skal 
have læge indenfor 10 km. afstand, 
hvorfor næsten alle beboere i Sabro 
tilsyneladende har læge i lægehuset i 
Hinnerup, eller benytter fysioterapi i 
Hinnerup. 

Med hjælp fra en af Sabros seniorer, 
der tidligere har kæmpet med både 
busplaner og lufthavnsplaner, lavede vi 
i Påsken et godt to sider langt brev om 
disse forhold, indsigelse mod nedskæ-
ringer og opfordring til udvidelse af den 
offentlige transport i vores område til 
Midttrafik og dennes bestyrelsesmed-
lemmer i Region Midt.  

Fællesrådet har modtaget følgende 
svar fra Midttrafiks afdeling  i Højbjerg: 

”Tak for Jeres henvendelse vedrørende 
de påtænkte ændringer på rute 111 
Hinnerup-Sabro-Århus. Der er endnu 
ikke truffet endelige beslutninger om-
kring rute 111. 

Midttrafik er i gang med en analyse af 
brugen af rute 111 - bl.a. er vi ved at 
kigge på en spørgeskemaundersøgelse, 
som vi har fået lavet blandt kunderne 
på ruten. 

Omkring linie 55’s eventuelle betje-
ning af Sabro/Skjoldelev skal vi have 
afklaret Århus Kommunes muligheder 
for at udvide kørslen på linie 55. 

Når vi kender behovet for betjening af 
Sabro - herunder Århus Kommunes mu-
ligheder for at køre linie 55 til Sabro, så 
vil vi gerne invitere jer til et møde, med 
henblik på at inddrage jer i processen 
omkring ændringerne af betjeningen af 
Sabro. 

Med hensyn til jeres bekymring vedrø-
rende bortfald af busforbindelser mel-
lem Hinnerup og Sabro, så kan vi allere-
de nu berolige jer med, at der fortsat vil 
være gode busforbindelser mellem Sa-
bro og Hinnerup. 

Midttrafik går efter en ændring af den 
kollektive bustrafik omkring Hammel, 
Foldby, Hinnerup, Søften og Sabro, som 
samlet set vil forbedre den kollektive 
bustrafik og i højere grad afstemme res-
sourcerne efter behovet. 

I den sammenhæng er vi meget op-
mærksomme på, at Sabro er et bolig-
vækstområde”. 

Venlig hilsen Midttrafik 

Nye busplaner 

 

Informationsavisen udgives af 
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Byvandringen 
i Mundelstrup Stationsby 
 

21 deltagere mødte op til Sabro-Fårup 
Beboerforenings byvandring i Mundel-
strup Stationsby lørdag den 12. maj 
hvor lederen af Sabro-Fårup Lokalhisto-
riske Samling, Vagn Bødker fortalte. 

Det var yderst interessant at høre om 
landskabet omkring krydset den gamle 
hovedvej og den jyske længdebane og 
om udvidelsen i 1930-erne fra enkelt-
spor til dobbeltspor. Endvidere om Mun-
delstrup Station, der var i drift indtil 
1974, og at stedet i dag passeres af ca. 
200 tog i døgnet på hverdage. 

Der blev talt om gødningsfabrikken, 
der med op til 300 ansatte stod for 2/3 
af den tidligere Sabro-Fårup Kommunes 
indtægter. 

Og hvem kan forestille sig, at Geding 
sø’s bredder i det forrige århundrede på 
en varm sommer-søndag kunne være 
som et fluepapir af badende mennesker 
- men det er ganske vist. 

Der var varslet regnvejr til byvandrin-
gen, men den forløb i behageligt tørvejr. 



Bekæmpelse af Bjørneklo 
 

Den 4. oktober i fjor vedtog kommunal-
bestyrelsen i Århus en indsatsplan, der 
forpligter alle grundejere til at bekæmpe 
kæmpebjørnekloen, hvis den forekom-
mer på deres ejendom. Planen kan ses 
på kommunens hjemmeside. 
 

Bekæmpelse af dræbersnegl 
 

Lena Brendstrup fra Grundejerforenin-
gen Vistoftgårdens Jorder fremsatte på 
repræsentantskabsmødet i efteråret i 
fjor forslag om en samlet indsats mod 
dræbersneglen. Denne indsats skulle 
være mest effektiv at udføre koordineret 
på en aftalt dato i juni måned. 

Desværre er planerne mod dræber-
sneglen gået i glemmebogen i det 
forløbne halvår, hvor sneglen jo har 
været ret usynlig, hvorfor der ikke 
foreligger en færdig plan fra initiativ-
tagerne. Man kan så håbe, at netop 
det tørre forårsvejr har udryddet 
mange af sneglene, som eksperter 
har spået. 

Men vi kan jo sige, at hvis mange 
snegle alligevel overlever, vil vi anbe-
fale, at man effektivt bekæmper dem 
den samme dag, som vi hermed fast-
sætter til søndag den 17. juni og 
Sankt Hans Dag, søndag den 24. 
juni og søndag den 1. juli, da man 
netop ugentlig bør følge op med be-
kæmpelse for også at komme ny 
snegleyngel til livs. 

Mishandling af Sabrovej 
 

I den forløbne vinter har vi modtaget 
klage over de, der byggemodner øst for 
Sabrovej. Klagen gik på, at man kørte 
hen over kantsten og rundkørsel på den 
renoverede Sabrovej. Vi lod straks kla-
gen gå videre til Vejkontoret og bad dem 
simpelthen bortvise dem, der bygge-
modner, hvis de ikke opførte sig ordent-
lig på Sabrovej.  

Sabrovej skal efter planen have det 
udglattende slidlag nu til sommer.  

Men vi spurgte på repræsentantskabs-
mødet, om vi skal bede Vejkontoret ven-
te med dette slidlag, til man er færdig 
med at byggemodne øst for Sabrovej. 
Sammenholdt med repræsentantska-
bets samtykkende holdning til det, og at 
de første byggegrunde skulle være 
salgsklare 1. juli, samt de svære vilkår 
for fodgængere, som Troels Smidt på 
repræsentantskabsmødet gjorde op-
mærksom på, sendte vi den 24. april 
følgende brev til Århus Kommunes Vej-
kontor: 

 

”På Sabro-Fårup Fællesråds repræsen-
tantskabsmøde i aftes var der stor inte-
resse for at få timet det slidlag, som 
Sabrovej mangler, med byggemodnin-
gen øst for Sabrovej, således, at slidlaget 
ikke kommer på i juni måned, hvis byg-
gemodningen ikke er færdig. 
En af repræsentanterne mente, at de 
første byggegrunde ville være salgsklare 
til 1. juli i år. 

Hvis det er tilfældet, foretrækker man 
klart at få slidlaget efterfølgende i au-
gust eller september måned. 

Man efterlyste også i høj grad et fortov 
langs Sabrovej, da fodgængerne på de-
res vej til og fra busser på Viborgvej er 
henvist til at balancere på Sabrovejs 
kantstene, da rabatten har været alt for 
blød og pløret at træde ud i, når biler 
samtidig passerer dem på Sabrovej. 
Derfor bør et fortov langs Sabrovej sna-
rest føjes ind i kommunens sti-budget.” 

 
Fællesrådet blev på repræsentant-

skabsmødet opfordret til, under de nu-
værende forhold med manglende fortov 
langs Sabrovej, at bede bilister i områ-
det vise hensyn til fodgængere på 
Sabrovej, ikke passere disse samtidig 
med en anden bil, og overholde fart-
grænsen. I modsat fald er fodgængere 
nemlig nødt til at springe for livet ud i 
rabatten, og hvem har lyst til at komme 
hjem, eller stige på bussen i sko, der er 
godt plørede fra de bare rabatter langs 
Sabrovej. 

Vild knallertkørsel 
 

Med foråret er mængden af uforsvarlige 
knallertkørere kommet ud på stier og 
veje igen. Da vi hen på vinteren ikke 
havde hørt om tiltag mod den vilde 
knallert-kørsel på stierne i Sabro fra 
formanden for kommunens tekniske 
udvalg, bad jeg Vejkontoret om at få 
stibomme mod den vilde knallertkørsel 
på kommunens budget, da der normalt 
skal lægges billet ind på budgettet for at 
få det udført i de nærmeste år. Vi har 
endnu ikke modtaget en bekræftelse for 
denne udførsel, men vores sekretær har 
efterfølgende fulgt op på sagen overfor 
formanden for kommunens tekniske 
udvalg. Så vi håber, at der før eller sene-
re kommer tiltag imod problemet. 
På opfordring fra fællesrådets repræsen-
tantskab skal vi i mellem tiden gøre 
opmærksom på, og bede knallertbrugere 
og deres bekendte være opmærksom på, 
at kun alm. knallert-30 er tilladt på 
cykel- og gangstierne i Sabro, idet reg-
lerne herom er følgende: 

Pleje af grønne områder 
 

På fællesrådets seneste forretningsud-
valgsmøde blev der lagt en strategi for 
at imødegå kommunens reducerede 
pleje af grønne områder. 

Vi regner ikke med at få noget ud af at 
stille spørgsmål forud for den manglen-
de pleje. Men når den manglende pleje 
er synlig i form af højt græs, vil vi tage 
billeder af det og sende det ind til kom-
munen sammen med en forespørgsel 
på, om de vil slippe for vedligeholdelsen 
mod at betale os for at få det vedlige-
holdt. Vi har nemlig rimelige tilbud fra 
gartnere i området på at vedligeholde 
det. 

 

Ny genbrugsplads 
 

Den genbrugsplads, som vi i mere end 
10 år har kæmpet for at få vest for År-
hus, åbnede den 10. februar på Sintrup-
vej i Brabrand. 

Den har åbent hverdage fra kl. 7 til kl. 
18. Lørdage, søndage og også helligda-
ge fra kl. 10 til kl. 17, dog bortset fra 
den 24., 25., 26., 31. december og den 
1. januar. 

Udover at kunne aflevere sine gen-
brugs-ting på udvejen, kan man også 
medbringe returlast på hjemvejen i form 
af f.eks. op til 500 kg. kompost for kun 
60 kr., hvis man har brug for det. 

”Alle over 18 eller 16-18 med knallert-
kørekort må føre en knallert-30.  
En knallert-45 må højest køre 45 km/t, 
og skal føres på vejen, selvom der er 
cykelsti, hvor en knallert-30 skal køre. 
Den må kun køres af personer med kø-
rekort til minimum bil eller motorcykel.” 
På opfordring fra fællesrådets repræsen-
tantskab skal vi også stærkt opfordre til 
at skolen, institutioner og grundejer- og 
boligforeninger får lukket og låst deres 
sti-bomme, så tvillingbarnevogne lige 
kan passere, men knallerter ikke kan 
passere i vild fart. 

 
 

 

 
Fællesrådet 

for Sabro Fårup 
 

kan kontaktes via e-mail på adressen: 
faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 



 

”Tak for Deres e-mail af 12. og 17. 
april 2007 vedrørende forslag om at 
vejen i lokalplanområde 730 og 731 
kunne navngives Nygårdsparken eller 
Østergårdsparken. 

Det kan i den anledning oplyses, at Tra-
fik og Veje har godkendt vejnavnet Røn-
nevangen den 17. november 2006 og at 
navnet er fremkommet som et forslag fra 
de private bygherrer i området. Navnet 
er begrundet med, at der langs vejene vil 
blive plantet rønnetræer som en allé og 
at navnet sammen med de øvrige vej-
navne ved Sabrovej - Astervej, Ranunkel-
vej, Hvidtjørnvej og Rødtjørnvej - vil 
danne en naturlig sammenhørende nav-
negruppe af plante- og trænavne.  
Trafik og Veje er ikke bekendt med at de 
to landbrugsejendomme i lokalplanom-
råde 730 og 731 har navnene Nygård 
og Østergård, idet dette ikke fremgår af 
Århus Kommunes kort eller øvrige oplys-
ninger om området. Navnene har heller 
ikke været nævnt i forbindelse med for-
handlingerne om navngivning af vejen.  

Med hensyn til Deres bemærkning om 
at navnet Rønnevangen vil kunne for-
veksles med et vejnavn - Rønvangen - i 
Faurskov Kommune, kan det oplyses, at 
ens eller næsten ens vejnavne i nabo-
kommuner ikke kan undgås, men det er 
Trafik og Vejes opfattelse, at det ikke vil 
give anledning til misforståelser, idet 
bynavn og postnr. ikke er de samme.” 

Sabro Bakker 
og Rønnevangen 
 
Det er nye begreber, der er blevet hæftet 
på Sabro, og som vi ikke er blevet infor-
meret om, men har læst om i boligan-
noncer for det kommende byggeri øst 
for Sabrovej.  

Vi har ikke noget imod det ret eksklu-
sive salgsnavn ”Sabro Bakker”, men 
synes, at vi burde inddrages omkring 
navngivningen af den nye todelte vej 
ind i det kommende boligområde øst for 
Sabrovej. Derfor sendte vi den 12. april 
følgende brev til Vejkontoret: 

”På forretningsudvalgsmødet i Fælles-
rådet for Sabro-Fårup i aftes blev der 
udtrykt undren over, at en ejendoms-
mægler allerede annoncerer boliger med 
vejnavnet Rønnevangen til salg i det 
lokalplanområde 730 og 731 i Sabro, 
der stadig er under byggemodning. 

Fællesrådet har hidtil været med på 
råd, når nye veje skulle navngives i 
vores område. 

Derfor undrer det os, at man annonce-
rer med et for os uhørt og ukendt vej-
navn, og vi håber at komme med på råd 
til det endelige vejnavn i lokalplanområ-
de 730 og 731. 

Sammen med Sabro-Fårup Lokalhi-
storiske Afdeling har vi netop gode bud 
på bl.a. historisk-inspirerede vejnavne, 
der ikke virker så tilfældige som det 
forhåbentligt midlertidige navn "Røn-
nevangen", der netop også let kan for-
veksles med vejnavnet "Rønvangen" i 
det største boligområde i vores nabo-
kommune Faurskov.” 

 

Den 17. april følger vi op på første 
brev med følgende korte brev: 

 

”Hermed en opfølgning på henvendel-
sen om vejnavne i Sabro. 

Den nye vej ind i lokalplanområde 730 
og 731 bør passende hedde Nygårdspar-
ken eller Østergårdsparken. 

Da vejen splittes i to dele i området, 
kan den nordlige del af vejen hedde Ny-
gårdsparken efter navnet på den ejen-
dom, som det område har hørt til. 

Og den sydlige del af vejen kan hedde 
Østergårdsparken efter navnet på den 
ejendom, som dette område har hørt til.” 

 

Hjemkommet fra repræsentantskabs-
mødet den 23. april ser vi så, at der på 
vores henvendelse nu ligger et E-post-
svar, som vi gerne ville have haft til 
repræsentantskabsmødet. Men svaret 
kommer så her: 

Borgerservice har travlt. - Og heldigvis 
for det. Det betyder, at århusianerne har 
fundet vej til Århus Kommunes nye 
borgerindgang. Borgerne kommer især 
forbi Borgerservice for tiden for at få nyt 
pas, inden de skal på sommerferie.  

Hos politiet skulle man i sin tid også 
væbne sig med lidt tålmodighed, når 
man skulle have nyt pas. Det var vel 
næppe usædvanligt, at børnefamilier 
medbragte både legetøj og madpakker 
for at fordrive tiden i venteværelset. - 
Også i Borgerservice har borgerne siden 
1/1 2007 ventet ganske længere, før de 
er blevet ekspederet. - Og dette selvom 
åbningstiderne i Borgerservice er bety-
deligt længere, end de i sin tid var hos 
Politiet. Denne ventetid gør Borgerser-
vice noget ved nu.   

 

Nye tiltag 

i Århus Kommunes Borgerservice 
 

Vi har modtaget følgende meddelelse fra Århus Kommunes Bor-
gerservice med opfordring til at bringe det i Informationsavisen 

For at imødekomme de mange hen-
vendelser og ruste Borgerservice til 
fremtiden ansættes i disse dage ekstra 
personale. Samtidig åbnes for ekspediti-
on af pas og kørekort i den eksisterende 
afdeling på Åby Bibliotek.  

Hidtil har også borgerne i Åby skullet 
tage turen ind til rådhuset for at få lavet 
nyt pas og kørekort. Fra 7/5 kan ekspe-
dition af pas og kørekort imidlertid også 
klares på Åby Bibliotek, hvor man alle-
rede nu kan henvende sig i Borgerser-
vice for lægeskift, nyt sygesikringsbevis, 
ansøgning om friplads, boligsikring og 
meget andet.   

Den 7. maj åbner Borgerservice endvi-
dere en helt ny afdeling af Borgerservice 
på Risskov Bibliotek. Hensigten er, at 
Borgerservice skal være lettilgængelig 
for borgerne. Det sikrer man blandt an-
det ved i bogstaveligste forstand at ryk-
ke ud i lokalområdet og tæt på borger-
ne. I Borgerservice på Risskov Bibliotek 
vil man kunne få nyt pas og kørekort, 
ligesom man vil kunne få alle de ser-
vices, som man også kan få på rådhuset 
og på Åby Bibliotek.  

 

Hvad er Borgerservice 
for en størrelse?  
  

Hos Borgerservice kan du få løst man-
ge forskellige opgaver ved at henvende 
dig ét sted. Borgerservice samler nemlig 
de kommunale serviceydelser, flest bor-
gere har brug for. 

I langt de fleste tilfælde kan Borgerser-
vice færdigekspedere din henvendelse. 
Hvis det ikke er tilfældet, kan Borgerser-
vice hjælpe dig videre med sagen.  
De typer af henvendelser, som du kan 
rette til Borgerservice, falder inden for 
indenfor 7 overordnede temaer: 

(blad om) 
 

 
Denne udgave 

af Informationsavisen 
udkommer ca. en måned 

senere end normalt 
pga. sygdom i redaktionen. 



Hvad kan jeg bruge Borgerservice til? 
Borgerservice har sin store force i en 

bred tilgang til Århus Kommunes ydel-
ser.  

Borgerservice kan gøre en stor forskel 
for dig på forskellige måder. 

For det første kan Borgerservice hjæl-
pe dig direkte med oplysninger og ydel-
ser. 

 

Du kan f.eks.: 
få oplysninger om hårdheden i vandet 

i dit område,  
rekvirere en BBR-meddelelse eller  
søge om boligstøtte 
søge om daginstitutionsplads 
ændre adresse 
ændre skattekort  
få nyt pas 
få nyt kørekort 
- og meget andet! 
 

Du kan derfor som borger så at sige 
”slå flere fluer med ét smæk”, og und-
går derved at blive sendt ”fra Herodes til 
Pilatus” på en lang række områder, 
ligesom du kan få rådgivning og vejled-
ning til, hvor du derudover skal henven-
de sig om mere specialiserede service-
ydelser. 

Borgerrettede opgaver i Borgerservice 

B
ørn &

 unge 
Eks.: M

odtage ansøgninger om
 pasningsplads. 

M
odtage ansøgninger om

 barselsdagpenge. 

A
rbejdsliv 

Eks.: U
nderskrivelse af feriekort. 

Forskudsregistrering. 

Sam
liv 

Eks.: M
eddelelse om

 sam
liv. 

O
plysning om

 takster. 

Æ
ldre 

Eks.: Straksberegning af pension/boligydelse. 
Æ

ndring i udbetalingsform
. 

B
olig 

Eks. : U
dlevering af  fortegnelse over grunde til salg. 

U
dskrifter af BB

R
-oplysninger. 

Teknik&
M

iljø 
Eks.: Vejledning i forhold til fraflytning. Vejledning i udfyldelse af 

ansøgnings-skem
aer. 

Folkeregister og generelle 
funktioner 

Eks.: A
dresseskift og læ

gevalg.  
G

enerel vejledning og vejviserfunktion. 

Informationsformidling. 
Vejledning og vejviserfunktion. 

Indledende og regelstyret sagsbehandling 

Borgerservice kan dog ikke hjælpe dig 
med alt - men så kan man i stedet hjæl-
pe dig på rette vej. Du kan f.eks. få at 
vide, hvem du skal henvende dig til: 

hvis I vil have vejen spæret til den 
årlige vejfest 

hvis du vil gøre indsigelser mod en 
lokalplan 

hvis du er uenig med din nabo om 
hækkens højde  

hvis I på vejen overvejer at få vejbump 
og meget andet! 
 

Hvordan kan jeg komme i kontakt 
med Borgerservice? 

Du kan komme i kontakt med Borger-
service på flere forskellige måder: 

 

Personlig henvendelse. Du kan møde 
personligt op på et af de tre Borgerser-
vice-betjeningssteder - Rådhuset 
(tårnindgangen), Åby Bibliotek og Ris-
skov Bibliotek. 

Telefonisk på 8940 2222.  
På hjemmesiden på 

www.aarhuskommune.dk/borgerservice 
Pr. e-mail på e-mailadressen 
borgerservice@aarhus.dk 
og endelig 
Pr. fax på nummer 8940 5050. 

Foredraget ved Niels Ebbesens Eg 
 

16 spændte tilhørere mødte op i Nørre-
ris Skov Grundlovsdag tirsdag den 5. 
juni kl. 14 for at deltage i Sabro-Fårup 
Beboerforenings arrangement med pen-
sioneret overlærer Kaj Jensen som le-
vende fortæller om stedet. 

Han kunne på 8 minutter fortælle det 
væsentligste om stedet, påstod han, 
men han fortalte stadig væsentlige og 
interessante ting efter en halv time, 
hvorfor hans foredrag også gik over i en 
dialog med deltagerne i endnu en halv 
time, mens disse sad behageligt med øl 
og sodavand i en halvcirkel omkring Kaj 
i runddelen med stenen fra 1945, umid-
delbart nord for den gamle eg, der væl-
tede ved Sankt Hans i 1992. 

Efter lidt regnvejr først på dagen, var 
det fint og lunt solskinsvejr til arrange-
mentet om eftermiddagen, så det blev 
en fin stund på Nørreris Voldsted. 

I øvrigt påtænker Fællesrådet og/eller 
Beboerforeningen at få opsat en infor-
mationstavle om den nyskabelse, der 
skete den 24. september 2004 ved Nør-
reris Voldsted med plantningen af den 
nye efterkommer af Niels Ebbesens Eg 
og opsætningen af Ege-stenen på ste-
det. 

 
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. 


