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Protester mod nedlæggelse af buslinje 111 
Den 2. januar opsnappede Kurt Ærenlund forlydender om, at Midttrafik vil nedlægge busrute 111 Århus-Sabro-Hinnerup. 
Han kontaktede straks fællesrådet og med udgangspunkt i vores brev fra 18. april i fjor mod nedskæringer i rute 111, 
formulerede vi et nyt brev til Midttrafik. 

Det var klar til afsendelse søndag den 6. 
januar.  

Regionsrådet havde påbudt Midttrafik 
at spare nogle millioner. 

Planerne går derfor på at erstatte linje 
111 med en forlængelse af Århus Spor-
vejes linje 25 fra Tilst over Sabro til Hin-
nerup - muligvis med en ny betegnelse 
for ruten, nemlig linje 35. 

Samtidig skulle den hidtidige linje 115 
fra Århus til Hinnerup forlænges over 
Folby til Hammel. Derved mente man at 
kunne spare linje 111 væk. 

Vi er imod at få de komfortable rutebi-
ler erstattet af bybusser, der er overfyld-
te mellem Tilst og Århus og så ydermere 
skal bruge 10 minutter ekstra på ruten 
for at køre igennem Tilst. 

Med stor hjælp fra Kurt Ærenlund fik 
vi derfor indenfor to dage redigeret og 
afsendt en indsigelse mod nedlæggelsen 
og forslag til forbedring af rute 111. 

 

Midttrafik havde netop bedt om alter-
native forslag til forbedringer af ruten, 
da en indsigelse uden disse ikke ville 
blive taget alvorligt. 

 

Af pladsmæssige hensyn bringes her 
indsigelsen i dens hovedpunkter: 
 

1. Løftet fra Midttrafik i fjor om fortsat 
gode forbindelser til Hinnerup. 

2. Brugen af lægehus, apotek, fysiote-
rapi, tandlæge, jernbanestation, svøm-
mebad, boghandel og andre butikker i 
Hinnerup. 

3. Behovet for bedre dækning af Sabro 
med det dobbelte antal boliger i forhold 
til for 15 år siden og 255 nye boliger på 
vej. 

4. Gode forbindelser i overensstem-
melse med CO2-politikken kontra tvun-
gen privat bilisme. 

5. Gode forbindelser til Hinnerup og 
Århus for bl.a. medarbejdere ved Sabros 
fire børneinstitutioner, Sabro-korsvej-
skolen og Lokalcenter Sabro. 

6. Bedre weekend-forbindelser for ikke 
mindst personale i sundhedssektoren, 
rejsende til og fra andre bus-, tog-, og 
fly-forbindelser og for unge folk. 

7. Den større befolkningsgruppe på 
linje 111s rute end mellem Hinnerup og 
Hammel. 

8. At linje 111 kunne forlænges til 
Randers langs vejrute 511. 

9. At lade linje 114 køre igennem Sa-
bro by om aftenen for at supplere linje 
111s nuværende få aftenture. 

10. At få linje 112 og 116 til at køre 
igennem byområdet i Sabro og videre 
over Borum til henholdsvis Silkeborg og 
Galten og dermed få et bedre kundeun-
derlag til disse ruter. 

11. Appel om også at få genoptaget 
busforbindelsen igennem Fårup, Kvot-
trup og Geding mellem Tilst og Sabro. 

12. At få Sabro med dennes beliggen-
hed ved rute 26, 511 og motorvejen 
som center for øst-vest og nord-syd-
gående offentlig transport til bl.a. Skan-
derborg, Stilling, Harlev, Borum-
Foldby/Norring, Hinnerup, Hadsten og 
Randers i stedet  for planerne om at få 
Folby som center for denne transport. 

13. Sabros placering i zone 4 trods 
samme afstand som zone 3 områder 
nord og syd for Århus. 

14. Det paradoks, at det er dyrere at 
køre med bussen på et rabatkort til 4 
zoner, end det er at køre på kontantbil-
letter. 

15. Manglende direkte omstignings-
muligheder på Park Allé og  Banegårds-
pladsen i Århus, som andre borgere i 
Århus kommune kan. 

16. Tilbud om yderligere drøftelser og 
møder om offentlig transport i vores 
område. 

Fra Midtrafik modtog fællesrådet føl-
gende foreløbige svar på indsigelsen: 

”Mange tak for din mail af 8. januar 
2008 med Sabro-Fårup Fællesråds ind-
sigels og konstruktive forslag til de 
overvejelser, Region Midtjylland har til 
besparelser. 

Det er meget nyttigt for Midttrafik at 
få sådanne kommentarer i den proces, 
som vi netop er midt i, og jeg kan love, 
at kommentarerne vil blive bragt videre 
til regionen, som skal træffe den endeli-
ge afgørelse om en evt. besparelse.” 

 
Borgerne i Foldby og Skjoldelev har 

også været på banen med underskrifts-
indsamling i linje 111 og kontakt med 
TV2 Østjylland, lige som man i Sabro 
har bestræbt sig på andre underskrifts-
indsamlings-måder.  

Den 10. januar iværksatte Midttrafik 
en passagertælling i linje 111 for at se, 
om man kan nøjes med at bortskære 
halvdelen af turene. Vi frygter, det kan 
betyde ingen kørsel om aftenen og i 
weekenderne.  

Sagen skulle op i Regionsrådet den 
20. januar, hvorefter Midttrafik vil lave 
køreplaner klar til midt i februar måned. 

P.t. venter vi med spænding, og over-
vejer tillige at kontakte Århus kommune 
om støtte til linje 111.  

 

Fællesrådet for Sabro Fårup 

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



 

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 februar, juni 

og oktober. 

Forslag til 
fællesrådenes arbejds-
gruppe 
 

Efter frustrationer i fællesrådets for-
retningsudvalg over kommunens 
manglende lydhørhed sendte vi føl-
gende ønske til Århus Kommunes 
Fællesråds Arbejdsgruppe: 

”På sidste møde i Fællesrådet for 
Sabro-Fårup var der frustration over 
besværlighederne med at få selv små 
tiltag igennem hos kommunen, bl.a. 
indenfor Trafik og Veje og De grønne 
områder. 

Der blev derfor stillet forslag om, at 
fællesråd med samme problem skulle 
organisere sig og få en fælles tals-
mand eller sekretær til at presse kom-
munen på disse områder. 

Man kunne vælge en fælles tals-
mand/sekretær fra fællesrådene i 
landområderne til det, eller ansætte 
en med få timer pr. måned til opga-
ven.  

Men der blev efterlyst en talsmand 
med "tænder", så vores ønsker ikke 
blot typisk bliver hørt, men også ef-
terkommet. 

Vil I organisere det i Fællesrådenes 
arbejdsgruppe?” 

Mindre end en halv dag senere sva-
rede arbejdsgruppen, at man vil drøf-
te forslaget på et møde den 15. janu-
ar. 

 

Forundersøgelse for 
lokalplan 
 

Samtidig med udgivelsen af Planstra-
tegi 2008 kastede kommunen allere-
de forslag ud om at starte forunder-
søgelse for en lokalplan for et områ-
de i forslaget til Planstrategi 2008, 
nemlig området nord for Grønvej. 

Det fik os straks til at protestere 
mod at fratage Sabro Rideklub dette 
område, der ligger på egnens tynde-
ste lerlag og derfor er særlig sårbar 
for drikkevandsforurening. På banen 

kom også Sabro Rideklubs tidligere 
mangeårige formand, der fik et møde 
med den juridiske planlægningschef 
Bjarne Knudsen. Det var netop Bjar-
ne Knudsen, der tilsyneladende fik 
byrødderne til at tro, at de var for-
pligtet til at vedtage de store lokal-
planer i fjor, at der lå byggelinjer klar 
til at forlægge Viborgvej, og at lokal-
planernes overvægt af tæt-lavt byg-
geri passede til vores område. 

Sabro Rideklubs tidligere formand, 
der har undervist i kommunal plan-
lægningsøkonomi, gjorde Bjarne 
Knudsen opmærksom på bl.a. stag-
nerede salgstal for både lokalplan-
områderne øst for Sabrovej og lokal-
planområdet omkring Rødtjørnvej. 

Bjarne Knudsen tilbød derpå at 
forsøge at købe jord af Ristrup til 
Sabro Rideklub. Og hvis det ikke 
lykkes, vil han gå til rådmand Thys-
sen for at få friholdt arealet nord for 
Grønvej som et grønt område for Sa-
bro Rideklub. 

Det forsøg savner vi endnu at høre 
resultatet af, men det foreligger må-
ske i næste Informationsavisen. 

Repræsentant 
ind i fritidsudvalg 
 

Den 3. december modtog fællesrådet 
invitation til at deltage i bestyrelsen 
for fritidsområdet Ellekær, Skjoldhøj, 
Sabro og Tilst skoledistrikter. Ingen i 
forretningsudvalget havde tid og 
overskud til at deltage. Tidligere på 
efteråret var vi blevet kontaktet af 
Ulrich Nygaard, Jordbærvej 3, Sabro 
om opførelse af en skøjtebrætsbane. 
Der var enighed om at spørge ham, 
om han ville repræsentere Fællesrå-
det for Sabro-Fårup i denne bestyrel-
se. Han er nu indtrådt i ovennævnte-
bestyrelse, og vi håber, at det evt. 
kan medføre andel i midler på fritids-
området til vores område. 

Vinter på Sabro Bibliotek 
Om vinteren er det tid til indendørs hyg-
ge, måske i selskab med en god bog i 
sofahjørnet eller med en film i dvd-
afspilleren. Biblioteket kan levere begge 
dele. 

Men nogen er jo ikke så heldige, at de 
kan gå indenfor i varmen. Her tænker 
jeg især på fuglene, som sikkert gerne 
vil have et lille kosttilskud på foderbræt-
tet. 

Biblioteket har i øjeblikket en udstil-
ling af udstoppede danske fugle. Bøger 
til bestemmelse af fuglene udenfor og 
med gode råd og tips om fodring og 
bygning af foderhuse og redekasser kan 
lånes. Der er også en liste med gode 
steder på nettet, og den er man velkom-
men til at tage med hjem. 

Denne vinter gentager OBSnatur og 
Dansk Ornitologisk Forening succesen 
fra sidste år, når vi lancerer Den store 
Vinterfugletælling 2008. Alle kan være 
med til at fortælle om havens, skolegår-
dens, parkens og altanens fugle. Oplys-
ningerne tastes ind på obsnatur.dk, 
hvor man time for time kan følge med i, 
hvilke fugle der bliver set hvor. Få mere 
at vide på biblioteket eller kig på vores 
hjemmeside. 

Fra sidst i februar afløses fuglene af 
en udstilling af gammelt legetøj. Det 
udlånes af ”Foreningen LEGETØJSSAM-
LERE af 1988”. Der vil være både pige-
legetøj og drengelegetøj. Det er en ud-
stilling, som både kan nydes af børn og 
nostalgiske voksne, eller af os der stadig 
har barnesindet i behold. 

Sabro Bibliotek kører i samarbejde 
med områdets børneinstitutioner en 
filmklub, som har seks forestillingsdage 
om året, nemlig den sidste onsdag i 
september, oktober, november, januar, 
februar og marts. Forestillingerne for de 
1-3 årige og de 3-6 årige finder sted om 
formiddagen på Lokalcenter Sabro. Fil-
mene for de 6-10 årige vises på SFO’en 
ved Sabro Korsvejskolen. Filmklubben 
er for alle. Bliv meldt ind og få et pro-
gram på biblioteket. 

I løbet af foråret kommer der flere 
andre arrangementer. 

Følg med på vores hjemmeside eller i 
ugepressen, så du ikke går glip af noget. 

Husk vores sædvanlige bogsalg som 
starter i skolernes vinterferie, hvor bibli-
oteket altså har åbent. Onsdag endda 
helt til kl. 17. 

Vi har normalt åbent mandag og tors-
dag fra 14-19 og onsdag fra 10-15. 

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



 

Informationsavisen udgives af 
Fællesrådet for Sabro-Fårup 

 

Mail: fællesrådsabrofaarup@aarhusmail.dk 
Hjemmeside: http://www.sabro-fårup.dk 
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Ønske om sti 
På repræsentantskabsmødet den 29. 
oktober tilbød Jytte Jensen storsindet en 
stiforlængelse fra hendes privatvej for 
enden af Gammel Viborgvej mod nord-
vest til Rønnevangen. Formålet med 
tilbudet er at kunne færdes mere sikkert 
mellem Mundelstrup og Sabro end 
langs den farlige kurve på Viborgvej. 

Vi tog straks imod tilbuddet og fore-
lagde ønsket for kommunen. 

Den 28. december svarede Teknik og 
Miljø:  

”Trafik og Veje har hertil oplyst, at da 
Sabrovej i 2006 blev udbygget etablere-
de Vejdirektoratet, som vejmyndighed 
for Viborgvej en dobbeltrettet sti fra 
Sabrovej til Gammel Viborgvej. Stien 
blev blandt andet etableret med bag-
grund i et ønske fra fællesrådet. Det er 
Trafik og Vejes vurdering, at den af Vej-
direktoratet etablerede sti er en god og 
sikker forbindelse, og at der umiddelbart 
ikke er behov for en anden stiforbindel-
se”. 

Dertil kunne vi ikke lade være med at 
indsende tre fotos, som Fritz Ulrich hav-
de taget af ulykken med den lastbil med 
anhænger, som den 5. juli i fjor kørte 
ind over den dobbelte sti i kurven på 
Viborgvej og endte på siden i grøften 
inden for stien.  

Ulykken illustrerer ikke en god og 
sikker forbindelse. 

Vi har dog ikke fået hverken svar eller 
tak fra kommunen. 

Efter korrespondance med repræsen-
tanter fra området sendte fællesrådet 
den 7. januar følgende høringssvar til 
Bygningsinspektoratet: 

” På baggrund af de nuværende trafik-
forhold kan vi ikke godkende placerin-
gen af selskabslokaler i Sabro. 

Det vil være alt for farligt for ikke lo-
kal-kendte brugere af selskabslokalerne 
at stoppe op på Viborgvej vestfra lige 
efter bakkekammen for at svinge til 
venstre ind på Sabrovej til Hvidtjørnvej. 
Og ligeledes at komme ud på Viborgvej 
igen imellem bakkekammen og motor-
trafikvejsdelen af Viborgvej.  

Fællesrådet for Sabro-Fårup ønsker 
ikke at være medvirkende til flere trafik-
ulykker på dette sted. 

 Driftschefen for Østjysk Halmvarme 
A.m.b.a. Per Nørskov, Harlev, udtryk-
te netop dette problem klart overfor 
kommunen i fjor i forbindelse med en 
lokalplan-høring med følgende ord: 

 "Viborgvej er som bekendt utrolig 
trafikeret, og ved Sabrovej er der ingen 
svingbaner eller anden trafikregulering 
på Viborgvej.  

Samtidig er udkørslen lige efter et 
sving på Viborgvej fra Århus-siden og 
lige efter en top fra Viborg-siden.  

Dagligt ses farlige situationer. Som 
bekendt blev en betjent på motorcykel 
kørt ned her for år tilbage, og når man 
har set en tankvogn i fuld fart tage alle 
vejreflekserne for at undgå sammenstød 
med et drejende køretøj, så sidder ner-
verne noget uden på tøjet ved svingning 
her.  

Vi synes, at man fra planlægningens 
side, er nødt til at tage den side af sagen 
alvorlig". 

Snerydning 

På et forretningsudvalgsmøde i de-
cember blev fællesrådet opfordret til 
at anmode boligejere med tilstødende 
fortove om at opprioritere den lov-
pligtige rydning af disse for sne og is 
om vinteren. 

Opfordringen  hermed viderebragt.  

 Minimum 2 følgende krav skal være 
opfyldt for at kunne placere et selskabs-
lokale på Hvidtjørnvej i Sabro: 

 1) At der i krydset Viborgvej/Sabro-
vej (inklusiv vejen skråt overfor til gart-
neri-virksomheden Graff Kristensen A/S) 
etableres et lyskryds med svingbaner, 
og der herfra etableres dobbelt optrukne 
midterlinjer på Viborgvej til bakkekam-
men på Viborgvej umiddelbart vest her-
for. 

 2) At selskabslokalerne placeres på 
modsatte side af Hvidtjørnvej (sydsiden) 
af hensyn til støj til naboer fra f.eks. 
500 gæster på bl.a. selskabsbygningens 
store terrasse, høj musik fra åbne døre 
og vinduer, festligheder med bilhorn 
udenfor på parkeringspladsen i forbin-
delse med f.eks. bryllupsfester, der alt-
sammen kan spolere nabo- og genbo-
familiers nattesøvn og fred.” 

Selskabslokaler i Sabro 
Kort før jul modtog fællesrådet et høringsbrev samt ovenstående skitse 
angående opførelse af selskabslokaler i den vestlige ende af Hvidtjørnvej. 

HVIDTJØRNVEJ 

Astervej/Vistoftvej 
I starten af oktober henvendte fælles-

rådet sig til Kommunens Vejkontor, der 
tidligere havde lovet at ville se på de 
dårlige og farlige oversigtsforhold ved 
udkørsel fra Astervej til Vistoftvej. 

Vi har ikke hørt noget siden, men 
håber, at man snart kan melde om godt 
nyt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand: 
Johannes Riis 

Gl. Viborgvej 106, Mundelstrup, 8471 Sabro 
Telefon 86244025 

Mail: riis@riis.mail.dk 
 

Næstformand: 
Gert Düring 

Ranunkelvej 359, 8471 Sabro 
Telefon 50478891 

Mail: gdyring@hotmail.dk 
 

Sekretær: 
Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 
Telefon 86948580 

Mail: charlie1@post10.tele.dk 
 

Kasserer: 
Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 
Telefon 86948599 

Mail: mulbjerg-jensen@webspeed.dk 
 

Uden portefølje: 
Karen Marie Lykke 

Stillingvej 101, 8471 Sabro 
Telefon 86949049 

Mail: karen.marie.lykke@gmail.dk 

Rideklubben ejer selv det meste af den 
jord, hestene går på, og resten af jorden 
er lejet af kommunen. Også bygninger-
ne ejes af rideklubben, ligesom den fore-
står driften. Det gør den gennem en 
medlemsvalgt bestyrelse, som har ned-
sat et forretningsudvalg. 

 Alle arbejder frivilligt, dog får under-
visere og staldpiger løn. 

Imidlertid kan vi altid bruge en han-
dyman eller to - gerne seniorer, som har 
lyst til at bruge deres håndværksmæssi-
ge erfaringer. Så er du en glad mand 
eller kvinde med hænderne skruet rig-
tigt på, hører vi gerne fra dig. Henven-
delse til formanden Eva Ross Petersen 
på 4085 8084. 

Der er til stadighed medlemstilgang til 
rideklubben og derfor også venteliste til 
enkelte undervisningshold. Der er dog 
altid åbent for henvendelse om rideun-
dervisning. Ring til undervisningskoor-
dinator Lotte Wind på 8694 9385. 

Der er jævnligt arrangementer i ri-
deklubben. Det næste bliver Fastelavns-
stævne søndag d. 3. februar. Alle er vel-
komne til en festlig dag - også vores nye 
naboer. 

Læs mere om rideklubben på vores 
hjemmeside sabrorideklub.dk (for tiden 
under opdatering) og bliv yderligere 
overbevist om, at Sabro Rideklub er 
levende, og der ikke er aktuelle planer 
om nedlæggelse. Tværtimod!      Jannie 

Rideklubben lever og har det godt 
Der går visse rygter i vores lokalsamfund om, at Sabro Rideklub står foran lukning. 
Det kan på det bestemteste afvises! Rideklubben lever og har det godt. Og det forven-
tes den at gøre mange år endnu. 

Udbygningsstatus 
I anledning af 1 års dagen for vedtagel-
sen af lokalplan 730 og 731 den 8. no-
vember 2006 efterlyste fællesrådet nyt 
fra Århus Kommunes Tekniske Udvalg, 
om de påståede byggelinjer for flytning 
af Viborgvej, der var medvirkende til, at 
lokalplanerne blev vedtaget trods vores 
modstand, og som byrådet efterfølgende 
ville undersøge. 

Teknisk Udvalg svarede undvigende, 
hvorfor vi bad om, at den stiplede vejfø-
ring af en forlagt Viborgvej blev fjernet 
fra alle kommunale kort, når man mis-
visende planlagde efter den. 

Det fik kommunen til at undersøge, 
hvad de havde af ophævede byggelinjer. 
De fandt kun det eksempel, vi havde 
sendt som kopi fra en lodsejer før by-
rådsbeslutningen om lokalplan 730 og 
731, og sendte det som svar til os. 

Vi fandt ud af, at de gamle byggelinjer 
er ophævet hos yderligere to lodsejere 
og sendte det som modargument til 
kommunen. Men kommunen har, som i 
lignende sager, undladt at svare på den-
ne kendsgerning.  

 

Mellem jul og nytår skrev fællesrådet  
på opfordring fra Sabro-Fårup Lokalhi-
storiske Samling følgende til kommu-
nens vejkontor: 

”På Vistoftvej i den ældste del af Sabro 
er man i gang med at opføre fire dob-
belthuse på den historiske "Kloster-
gaarden"s tomt. 

Det ligger os meget på sinde, at man i 
respekt for det historiske sted, beholder 
betegnelsen "Klostergården" for den nye 
bebyggelse og tildeler husnumre til net-
op dette navn for bebyggelsen eller den 
lille nye gade ind i bebyggelsen.  

Bygherren i Ålborg er også interesseret 
i at anvende navnet "Klostergården" for 
bebyggelsen. 

 Hvis ovenstående ønske ikke lader 
sig gøre, vil vi alternativt foreslå, at 
man anvender de ledige husnumre på 
Vistoftvej til husene i bebyggelsen, nem-

lig som 57, 57A, 59, 59A, 61, 61A, 63 
og 63A.” 

Den 9. januar svarede Vejkontoret 
tilbage: 

”Det kan oplyses, at Trafik og Veje 
også gerne ser, at historiske stednavne 
bevares. 

 Vi har derfor ikke noget at indvende 
imod, at bygherren kalder den nye be-
byggelse "Klostergården", men de fire 
dobbelthuse er i lighed med den tidlige-
re bebyggelse tildelt adresser til Virup-
vej. 

 De fire dobbelthuse blev i forbindelse 
med udstedelsen af byggetilladelse i juli 
2007 tildelt adresserne: 

 Virupvej (Vistoftvej /red.) 57A, 57B, 
59A, 59B, 61A, 61B, 63A, 63B. 

 Bygherren har ikke fremsat ønske om 
ændring af de tildelte adresser overfor 
Trafik og Veje.” 

Byggeri på historisk grund 



 

 

 

Fællesrådet for Sabro Fårup 

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

I oktober 2007 bevilgede fællesrå-
det og Sabro-Fårup Beboerforening i 
fællesskab 1050 kr. til en informati-
onsstander ved Nørreris Voldsted. 

Der kan man læse om begivenhe-
den i september 2004 med plantnin-
gen af den nye efterkommer af Niels 
Ebbesens Eg, og opsætningen af den 
smukke ege-sten på stedet. 

På billedet herover ses den lokale bil-
ledhugger Hans Hansen ved ege-stenen, 
der jo er hans værk. 

Biblioteksforening 
i Sabro 

Efter forbillede fra Harlev, der i modsæt-
ning til Sabro har fået tildelt midler til 
udvidelse af biblioteket, har en gruppe 
borgere nu stiftet foreningen ”Sabro 
Biblioteks Venner”. 

Den stiftende generalforsamling fandt 
sted på lærerværelset på Sabro Korsvej-
skolen torsdag den 24. januar. 

Kaj Jensen fremkom her med et oplæg 
om formålet med at danne denne for-
ening. Dels for at biblioteket kunne be-
vares og udvides, dels kunne man tæn-
ke sig tiltag som studiekredse, besøg af 
forfattere, film, musik, bogsalg, lektieca-
fe og sangaftener for dermed at styrke 
Sabro Bibliotek. Beboere i vores område 
må gerne komme med flere forslag.  

Foreningen blev dannet med syv be-
styrelsesmedlemmer og to suppleanter, 
tillige blev valgt to revisorer og en revi-
sorsuppleant, så foreningen er forhå-
bentlig kommet godt fra start. Bestyrel-
sen konstituerer sig ved et senere møde. 
Kontingentet er blevet sat til 50 kr. for 
en husstand (større børn kunne jo også 
være interesseret i at være med) og 25 
kr. for enlige. Første periode vil gå fra 1. 
februar 2008 til 31. juli 2009. 

Bestyrelsen opfordrer folk til at melde 
sig ind i foreningen og til at være med 
til dennes aktiviteter. 

Tidligere bestræbelser for at få Sabro 
Biblioteks økonomiske rammer forbed-
ret med 0,6 millioner kroner og tildelt 
bygningsmæssige udvidelser fra 150 til 
450 kvadratmeter strandede i fjor i 
kommunen grundet opbrugte midler. 

Rådmand Flemming Knudsen har 
tidligere opfordret biblioteket til at holde 
dampen oppe i 2008, hvor byrådet vil 
bevilge ekstra penge til kultur. 

Det er så fællesrådets håb, at det ikke 
bliver det planlagte multimedie-hus på 
havnen i Århus, der løber af med alle 
pengene. 

Infotavle 
ved Nørreris Voldsted 

Møde om Planstrategi 2008 
Midt i september 2007 var forman-
den for Sabro-Fårup Fællesråd, Jo-
hannes Riis til møde om Planstrategi 
2008 sammen med repræsentanter 
fra kommunens øvrige fællesråd. 

Her favoriserede kommunen atter 
midtbyen og sagde, at det var her fra 
Vestdanmarks største by, at tingene 
udviklede sig, og at den som knude-
punkt var lettere at trafikbetjene end 
andre byformer. 

Johannes Riis spurgte derpå, om 
man mente også at have udviklet 
Lego, Danfoss, Grundfoss, B&O pro-
dukterne og Vestas-møllerne.  Han 
blev ikke modsagt, og det gjorde han 
heller ikke i påstanden om, at bolig-, 
service- og industri-områder langs 
motorveje måtte være nemmere at 
trafikbetjene end et knudepunkt ved 
kysten. 

Der kom uventet opbakning til os 
fra fællesråd i den sydlige del af 
kommunen, som angreb bystyret 
voldsomt for at forsømme Viborgvej 
og helt at overse det mægtige Tilst-
og Sabro-område i planerne for en 
kommende letbane.  

Kommunen undskyldte sig med, at 
de gamle sporvognslinjer havde væ-
ret bestemmende for letbanens på-
tænkte linjer. 

Derudover blev de voldsomme by-
planer i både vores område og på 
havnen i Århus udsat for kritik. Så 
må vi se, om det får kommunen til at 
ændre i planerne efter høringsfristen 
den 2. november. 

Rema 1000 butik ved 
Sabro korsvej 

I november spurgte fællesrådet arki-
tekt Freddie Eriksen, der er tilknyttet 
projektet, hvornår man påbegynder ar-
bejdet, og hvornår butikken kan åbne 
for kunder. 

Han svarede, at man regnede med at 
have en lokalplan for området klar in-
den jul. 

Lokalplanen kan så komme til høring 
her i området til foråret, så byggeriet 
kan starte sidst på sommeren 2008 og 
stå færdig i foråret 2009. 

over de sidste år har ofret tid og penge 
på at få vand i gadekæret ved hjælp af 
en pumpebrønd og dertil hørende elek-
trisk installation, samt oprensning af 
gadekæret et par gange.  

Vi har også opfordret naboer til de 
forsømte plæner beklage sig til kommu-
nen over den manglende græsslåning, 
idet vi har hørt, at kommunen ikke sid-
der naboklager overhørig gående på 
ukrudtsfrø og dræbersnegle fra de for-
sømte kommunale græsarealer. 

Den kommunale græsslåning 
Den haltede virkelig i fjor. Efter massiv 
kritik holdt kommunen et weekendmø-
de om problemet i juni i fjor. Man burde 
være hoppet på maskinerne i stedet for 
at holde møde denne weekend, for det 
drejede sig om at få klippet noget græs. 

På mødet blev græsslåningen igen 
opprioriteret visse steder, men ikke i 
Sabro, der stadig måtte nøjes med 2 
årlige græsslåninger. 

Som beskrevet i vores Informations-
avis i september, havde kommunen 
afskrevet sig arealet nord for boldbaner-
ne ved Sabro-Korsvejskolen. 

Midt i september vedkendte kommu-
nen sig atter arealet, efter pres fra fæl-
lesrådet og lovede at få græsset slået.  

Så sent som ved fællesrådets forret-
ningsudvalgsmøde den 8. oktober var 
dele af græsset endnu ikke slået, mulig-
vis fordi det alenhøje græs krævede 
kraftigere materiel. 

Det fik os til endnu en gang at klage 
over græsslåningen, også ved gadekæ-
ret, hvor vi synes det så rigtig træls ud, 
ikke mindst set i lyset af, at fællesrådet 



Knallert-efterud- 
dannelse 
 

På fællesrådets repræsentantskabs-
møde i oktober blev det foreslået at 
appellere til de unge mennesker, der 
kører hasarderet på især stierne i 
Sabro. 

Det gør vi så her: 
Kære unge knallertkørere! 
I har sikkert lært at køre en knal-

lert på normal vis. Men I har mulig-
vis ikke forstået - eller har glemt - 
hvordan man viser hensyn i trafik-
ken og til omgivelserne. 

Hvis man farer af sted med over 30 
km/t på en sti, kan man ikke nå at 
bremse eller undvige, hvis f.eks. en 
fodgænger pludselig falder eller træ-
der ud i ens bane. Det kan gå slemt 
ud over begge parter, og et større 
erstatningsansvar ender let hos knal-
lertkøreren. 

Den erfarne knallertkørere ved net-
op, at man skal være opmærksom på 
ikke at køre hurtigere, end at 
han/hun kan nå at bremse for en 
uventet forhindring.  

På et splitsekund kan man ødelæg-
ge eget eller andres helbred. 

Derudover er der andre hensyn, 
som f.eks. at færdes stilfærdigt i 
nærheden af sovende babyer i barne-
vogne. Det vil I forstå fuldt ud med 
alderen. 

På forretningsudvalgsmødet i star-
ten af oktober kom også ønsket om 
stibomme på den øst-vest-gående 
hovedsti mere på ”skinner”. 

Fællesrådet drøftede flere modeller, 
og bestemte sig for en model med en 
halv meter dyb grøft langs dele af 
stien for at forhindre forbikørsel af 
bommene. 

Samtidig bestemte fællesrådet, at 
bommene kunne udgøres af en grup-
pe pæle, som en tvillingebarnevogn 
kan passere på skrå ad stiens læng-
deretning, og som kræver langsom 
kørsel af knallerter. 

 

Næstformand Gert Düring og sekre-
tær Erik Steen Christensen har om-
kring efterårsferien besigtiget, målt 
og markeret sig egnede steder for 
placeringen af bomme på stien. 

Efterfølgende har Erik Steen Chri-
stensen forelagt formanden for Tek-
nisk Udvalg, Ango Winther, forslaget 
med tilbud om medfinansiering fra 
de tilstødende boligforeninger. 

Formandens beretning omhandlede 
kontingent-restancer forud for repræ-
sentantskabsmødet, infotavle til Nørre-
ris Voldsted om ny eg og ege-sten fra 
september 2004, opbrugte biblioteks-
penge erstattes med kulturår næste år 
og ”Sabro Biblioteks Venner”, evt. æn-
dringer i rute 111 fra sommerkøreplan-
skiftet 2008 efter høring, pæle-grupper 
og ½ meter dyb grøft langs hovedsti 
mod hurtige knallerter, ”kamp” med 
kommunen om græsslåninger ved 
skolesti og gadekær, refleksøjler på Gl. 
Viborgvej, behov for asfalt på Kvot-
trupvej og vestlige del af Gl. Viborgvej, 
udkørselsforhold fra Astervej, mang-
lende vejrensninger, storheds-, midtby- 
og trafik-vanvid i Planstrategi 2008, 
glemt letbane-linje til Tilst, ”kamp” 
mod byplanchef, og udgivelse af Infor-
mationsavisen i februar i stedet for i 
januar. 

John Filthuth stillede spørgsmål om 
forretningsudvalgets kompetence til at 
afgøre medlemskab ved manglende 
kontingent-betaling og til Sabro Biblio-
teks manglende midler. Bodil Smidt 
svarede for ”Bibliotek-gruppen”. 

Fællesrådets repræsentantskabsmøde 
den 29. oktober 
Vagn Bødker blev valgt som dirigent, konstaterede mødet lovligt indvarslet 

med 22 fremmødte repræsentanter fra fællesrådets 43 medlemsgrupper. 

Rute 111´s evt. ændringer, forhin-
dringer mod hurtige knallerter på stier 
og byplanchefens negative rolle i Sa-
bros udvikling blev debatteret. 

Beretningen blev herpå godkendt. 
Der var ikke indkommet forslag.  
Næste ordinære repræsentantskabs-

møde blev fastlagt til mandag den 14. 
april og anbefalet til optagelse straks i 
fællesrådets aktivitetskalender af hen-
syn til andres planlægning. 

Under punktet ”Eventuelt” efterlyste 
Jytte Jensen en stiforbindelse mellem 
Mundelstrup og Sabro udenom Viborg-
vej og tilbød hendes privatvej som en 
del af denne stiforbindelse. 

Fællesrådet havde fået overrakt Sa-
bro-Fårup Pensionistforenings fane fra 
1946 af John Filthuth, som fandt den i 
kælderen efter overtagelse af det tidli-
gere kommunekontor i Mundelstrup. 
Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling 
overtog fanen, og vil forsøge at få den 
til ære og værdighed igen på Lokalcen-
ter Sabro. 

Vagn Bødker takkede for en god de-
bat, ro og orden, hvorefter formanden 
annoncerede fælles kaffebord. 

På repræsentantskabsmødet i okto-
ber blev der fremsat ønske om at 
skubbe januar-udgaven af Informati-
onsavisen til februar. Ønsket blev 
fremsat, fordi jule- og nytårsdagene 
går fra produktionstiden, der jo går  
fra deadline den 15. december til 
udgivelsen primo januar. 

Derfor udkommer denne udgave en 
måned senere, og udgaverne frem-
over vil også blive skubbet en må-
ned, så følgende blade kommer i juni 
og oktober med deadline den 15. i 
måneden forinden. 

Alfo Distribution kræver nu et mi-
nimumsoplag på 3000 eksemplarer 

til omdeling. Det samlede oplag for 
Informationsavisen er 16-1700 ek-
semplarer, hvoraf Alfo hidtil har om-
delt 490 i Sabro landzone. 

Vi forsøger i stedet at dække de 
berørte områder ved at få bladet om-
delt med posten på de hele postruter 
i Geding, Kvottrup, Fårup og Mundel-
strup, men det betyder, at en del be-
boere i Sabro landzone ikke vil mod-
tage vores blad. 

Ekstra eksemplarer vil derfor blive 
lagt på Sabro Bibliotek, og man kan 
læse Informationsavisen på fællesrå-
dets hjemmeside: 
www.sabro-faarup.dk. 

Godt nytår! 
Her i februar ønsker fællesrådet godt nytår til vores medlemmer 
og beboere i Geding, Kvottrup, Fårup, Mundelstrup og Sabro. 

Udgivelse og omdeling af Informationsavisen 


