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Repræsentantskabsmødet den 14. april 
Børge Skovsende blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at kun knap en snes repræsentanter 
havde fundet tid og vej til mødet på Lokalcenter Sabro. 

Formandens beretning omhandlede: 
1. Ansøgningen om selskabslokaler på 

Hvidtjørnvej. 
2. Kampen for at beholde bus nr. 111 

og at få busser til Geding, Kvottrup og 
Fårup igen. 

3. Næstformanden og sekretærens 
møde på Vejkontoret om fællesrådets 
ønsker på vejområdet, hvor Vejkontoret 
stillede en løsning på bedre udkørsels-
forhold til Viborgvej i udsigt, og åbnede 
for muligheden for 30 km. zoner i Sa-
bro. 

4. Forslag til bedre pleje af grønne 
områder. 

5. Lokalplanlægning af flere boligom-
råder indstillet. 

6. Projekt med stibomme og grøfter 
langs hovedstien på Vistoftgårdens Jor-
der. 

7. En lidt forsinket lokalplan for den 
påtænkte Rema 1000 butik ved Sabro-
korsvejen kommer i høring i juni og juli 
måned. 

gaard blev genvalgt som revisor-
suppleant. 

Næste ordinære repræsentantskabs-
møde blev fastsat til mandag den 27. 
oktober kl. 19,30, sikkert også på lokal-
centret. (mødet er indsat i fællesrådets 
aktivitetskalender på www.sabro-
faarup.dk, så man kan planlægge efter 
det). 

Under punktet ”Eventuelt” blev der 
talt om samarbejde og annoncerings-
muligheder i lokalblade og på fællesrå-
dets aktivitetskalender. 

Dirigenten takkede herpå forsamlin-
gen for debatten, og gav ordet til for-
manden. Denne takkede tilbage og an-
noncerede herpå kaffe/te med et velsma-
gende kageudvalg, der var sponseret af 
Kvottrup-parret Mai og Tommy Chri-
stensens Tilst bageri. Aftenen sluttede 
med en god halv times hygge ved kaffe-
bordet. 

Dirigenten gennemgik alle punkter i 
beretningen og efterlyste kommentarer.  

Alle punkter blev kommenteret, hvor-
efter beretningen blev godkendt. 

Efter en lille rygepause fremlagde kas-
sereren et fint regnskab, der nu igen 
viser overskud på bundlinjen. 

Der var ikke indkommet forslag til 
behandling på repræsentantskabsmø-
det. 

Kontingentet blev fastholdt på de 
samme 150 kr. pr. medlemsgruppe, 
som det har været i 14 år. 

Formanden og sekretæren blev gen-
valgt, mens Karen Marie Lykke efter 
stor indsats for fællesrådet blev afløst af 
Ib Jensen fra Sabro-Fårup Venstrevæl-
gerforening. Ilse Nielsen og Jørgen 
Munk blev genvalgt som suppleanter til 
forretningsudvalget. Jane Søgaard og 
John Futtrup blev genvalgt som reviso-
rer for vist også 14. gang. Orla Sønder-

Lokalbusser 
Mens sagen om nedlæggelse af busrute 
111 stod på tidligere på vinteren, spurg-
te vi Midttrafik, om de mente, at den 
nye rute 101 fra Djursland til Skander-
borg er en succes. 

 Bortset fra en afgang om morgenen 
med ca. 10 passagerer, havde vi endnu 
ikke på Ringvejen i Århus set mere end 
1 passager pr. bus på den linje.  

Og så kører man endda med store 
ledbusser. Det er langt under antallet af 
brugere på den truede linje 111, som 
man på en stille søndag eftermiddag 
kan se passere igennem Mundelstrup 
med halvdelen af sæderne fyldt op. 

Dagen efter skrev Midttrafik tilbage: 
”Med hensyn til Sabro fra juni 2008, 

så bliver rute 111 ikke nedlagt og over-

taget af linje 25/55 - og den nye Ham-
melrute etableres heller ikke. Årsagen 
er, at Midttrafik ikke har kunnet få afta-
ler om udgiftsfordelingen på plads mel-
lem Århus Kommune og Region Midtjyl-
land. Dette er faktisk ikke et sparepro-
jekt - men et udviklings-/koordinations-
projekt. 

 Rute 111 og linje 25/55 kan forment-
lig først ændres fra januar 2009 - og vil 
til den tid blive sendt i høring. 

 Med hensyn til rute 101, så er ruten 
en succes - især i myldretiden, hvor der 
er registreret stående passagerer. Vi er i 
øjeblikket i gang med at analysere bru-
gen af rute 101. Under alle omstændig-
heder tager det erfaringsvis et par år at 
indkøre nye bussystemer.”  

Til dette udsagn kunne fællesrådets 
formand ikke lade være med at svare 
følgende tilbage: 

”Tak for orienteringen! Det må også 
være godt nyt, at der er registeret ståen-
de passagerer i den nye rute 101, for det 
er jo også normalt både morgen 
og eftermiddag/aften for rute 111. 
Så begge ruter må være en succes.”  

På Århus Kommunes Fællesråds-
Seminar den 26. februar stillede Sabro-
Fårup Fællesråd følgende spørgsmål til 
politikerne med borgmesteren og råd-
mand Thyssen i spidsen: 

”Fra vores mindre landsbyer er vi ble-
vet bedt om at spørge, hvilken priorite-
ring kommunalbestyrelsen i bl.a. disse 
CO2-tider fremover vil give trafikbetje-
ningen af de landsbyer, der ligger som 
perler på en snor i oplandet. 



Pleje af grønne områder 
På Århus Kommunes Fællesråds-
Seminar den 26. februar kunne vi se, at 
kommunen kun sparede 7,8% ved at 
nedskære græsklipningen til to gange 
årligt i de grønne områder i oplandet. 

Derfor sendte vi fra fællesrådet efter-
følgende nedennævnte forslag til natur-
forvaltningschefen, borgmesteren, råd-
mand Peter Thyssen og de øvrige fælles-
råd: 

Efter Fællesråds-seminariet på Rådhu-
set i aftes har vi et forslag til en pro-
blemfri besparelse på vedligeholdelse af 
kommunens grønne områder: 

”For to år siden var budgettet på 45 
millioner kroner. I dag er det på 41,5 
millioner kroner. Altså en besparelse på 
kun 7,8 procent, men det føles i visse 
områder som en besparelse på 90 %. 

 Hvis denne besparelse blev fordelt fra 
nogle oplandsområder til alle grønne 
arealer i kommunen, ville den ikke kun-
ne mærkes.  

For en besparelse på 7,8 % svarer til 
at klippe græsset 12 gange i samme 
periode, som man tidligere klippede 
græsset 13 gange. 

Den lille forskel vil ingen kunne mær-
ke i forhold til den nuværende yderst 
utilfredsstillende ordning, hvor nogle 
områder lider hårdt under at væ-
re pålagt hele besparelsen og oplever 
13 årlige græsklipninger besparet til 
kun 2 årlige græsklipninger.”  

Kun fællesrådenes arbejdsgruppe sva-
rede straks tilbage, at man ville tage 
forslaget op i arbejdsgruppen. 

Men den 26. marts fik vi følgende svar 
fra Århus kommunes Natur og Miljø 
Forvaltning: 

”Natur og Miljø skal hermed bekræfte 
modtagelsen af jeres mail af 27. februar 
2008, hvori man på vegne af Fællesrå-
det for Sabro-Fårup kommer med et 
forslag til  en problemfri besparelse på 
vedligeholdelse af kommunens grønne 
områder. 

Jeg skal beklage det sene svar. 
Natur og Miljø har primo 2008 startet 

et arbejde angående udarbejdelse af 
en parkudviklingsplan. Planen har til 
formål at skabe en grøn helhedsplan for 
kommunens grønne områder. Nogle af 
temaerne i planen bliver at sikre 
borgernes rekreative behov samt at sik-
re mest kvalitet for pengene. Det er 
hensigten, at dette omfattende arbejde 
vil resultere i nogle handlingsplaner, 
som  for  hvert  lokalsamfund  beskriver 

Møde på Vejkontoret 
Fællesrådets næstformand og sekretær 
var den 21. februar til møde på Århus 
Kommunes Vejkontor, hvor man gen-
nemgik vores ønsker. 

Efterfølgende har Vejkontoret lavet 
afstribning på Vistoftvej så trafikanter 
fra Astervej, kan komme mere sikkert 
ud på Vistoftvej. 

På mødet på Vejkontoret kom man 
også frem til en løsning, der kunne løse 
flere problemer med hurtige biler i Sa-
bro. 

Det går ud på at etablere 30 km zone 
fra krydset Astervej/Vistoftvej en halv  
kilometer i hver retning, nemlig  forbi 
Kirsebærvej/Sabro Kirkevej-krydset, 
Vistoftvej/Skolesti-krydset, Sabro-
vej/Ranunkelvej-krydset og Ristrupvej 
til Grusbjerg-Skoven. 

Efter repræsentantskabsmødet den 
14. april sendte vi også en anmodning 
til Vejkontoret om at få Sabro skolevej 
med som 30 km. zone. 

Dette af hensyn til Sabro Korsvejsko-
len, Sabro Fritidshjem/SFO, skoletand-
lægen, Sabro Bibliotek, ældreboligerne, 
Sabro Legestue og Lokalcenter Sa-
bro som naboer til Sabro Skolevej, sam-
menholdt med den store øst-vestgående 
skolestis udmunding i vejen, der alt 
sammen medfører cyklende og gående 
børns færdsel blandt bilister, der hurtigt 
vil aflevere deres børn i skolen. 

Og det vil føles naturligt, at komme 
ind i en 30 km zone fra Stillingvej til 
Sabro Skolevej umiddelbart op ad Sa-
bro-Korsvejskolen. 

Vejkontoret erkendte også problemer-
ne med at komme ud på Viborgvej og vil 
selv gå i gang med at etablere rundkørs-
ler eller signal-kryds. 

Men Vejkontoret vil ikke p.t. anlægge 
en sti fra Gammel Viborgvej 160 til Røn-
nevangen, som Jytte Jensen som lods-
ejer storsindet tilbød at lægge jord til på 
vores repræsentantskabsmøde i oktober 
i fjor.  

(Lokalbusser  fortsat) 

I landsbyerne beklager man sig også 
over, at saltning og snerydning af deres 
veje tilsyneladende er glemt eller sparet 
væk. 

Derfor står de beboere, der f.eks. ikke 
lige har børn i skole nu, og spørger: 

”Hvad får vi egentlig retur for alle de 
penge, som vi betaler i kommuneskat?” 

Rådmand Peter Thyssen havde netop 
besvaret et ønske om mere offentlig 
transport i Solbjerg Fællesråds område 
med, at den offentlige transport skulle 
være der, hvor der var flest mennesker. 

Efter vort spørgsmål ændrede han 
svaret til, at der også skulle være offent-
lig transport til landsbyerne. 

Efterfølgende har Venstres byråds-
gruppe i marts måned stillet en række 
spørgsmål til rådmand Dorte Lausten og 
rådmand Peter Thyssen vedrørende 
sikring af borgernes mulighed for at 
komme til Lokalcenter Sabro, og offent-
lig transportdækning af yderområder i 
Århus Kommune.  

Lige efter Påske kom der et flere sider 
langt svar, hvoraf konklusionen må 
være, at man erkender, at man ikke 
bare kan nedlægge rute 111. 

Samtidig er vi af Venstres byrådsgrup-
pe blevet spurgt, om ikke en forlængelse 
af linie 25 ville betyde en længere tur 
igennem Tilst for os. 

Dertil svarede vi: 
”Vi ønsker absolut at beholde linje 

111 til den direkte transport imellem 
Sabro, Århus og Hinnerup. Det vil være 
yderst utilfredsstillende overhovedet at 
overveje at erstatte linje 111 med en 
forlængelse af linje 25 igennem Tilst. 

Vi mener, at man alene skal bekymre 
sig om at genoptage betjeningen af de 3 
landsbyer, Geding, Kvottrup og Fårup 
umiddelbar nordvest for Tilst, ved at 
lade linje 25 slå en ”løkke” omkring 
dem!”  

Stibomme-projekt 
For at samle tilslutning at Grundejerfor-
eningen Vistoftgårdens Jorder financie-
rer projektet med skråt-stillede pæ-
legrupper og grøfter langs hovedstien 
øst for Vistoftvej som værn mod vild 
knallertkørsel, har fællesrådets næstfor-
mand forelagt projektet ved en general-
forsamling i grundejerforeningen. 

Resultatet af denne forelæggelse og 
behandling kendes ikke endnu.  

Unge 
kan godt samle affald 
Onsdag den 16. april samlede 6. klasse 
affald på Grundejerforeningen Damgår-
dens Jorder i 4 timer og fik derved 500 
kr. til klassekassen. 

Eleverne vil fremover nok ikke være 
de første til at smide affald i naturen. 
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Fællesrådet for Sabro Fårup 

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

Ugen før repræsentantskabsmødet 
havde redaktionen udvirket, at vi fik 
en opdatering med skitse og tidsplan 
fra arkitektfirmaet bag den kommen-
de Rema 1000 butik ved Sabro Kors-
vej. 

Lidt forsinket, men større Rema 1000 

Der pågår i øjeblikket myndigheds-
behandling af lokalplan for projektet. 
Lokalplanen forventes udsendt i of-
fentlig høring i juni-juli 2008. 

Grundareal ………………... 4049 m² 
Bruttoareal butik ………… 990,5 m² 
Bruttoareal boliger 
(4 lejligheder af 90 m²) ….… 382 m² 
Bolig til udlejning ……..…... 118 m² 
Samlet bruttoareal ….….. 1490,5 m² 

(Pleje af grønne områder fortsat) 

den fremtidige udvikling af de grønne 
områder. 

Dette arbejde taget i betragtning kan 
vi ikke på nuværende tidspunkt 
imødekomme jeres ønske. Vi har taget 
jeres forslag til efterretning, men 
vil afvente parkudviklingsplanens til 
vejebringelse før end vi træffer 
beslutning om de enkelte områders ud-
vikling og plejeniveau.” 

Hvis forslaget til forbedring af plejen 
af de grønne områder ikke bliver til no-
get, vil vi i fællesrådet hyre en lokal 

mand til at slå græsset en enkelt gang 
ved vores ”hjertensbarn”, Sabro gade-
kær, og derpå sende regningen til borg-
mesteren for at bevare fokus på proble-
met, og så se om kommunen vælger at 
betale og løse problemet for os på den 
måde. 

Eksempelvis brugte Harlev Fællesråd i 
fjor ca. 36.000 kr. på græsklipning. 

Det fik Århus Kommune til at drøfte, 
om man burde give et tilskud til denne 
store udgift. 

Faktisk har kommunen ikke sparet 
noget, for det har været nødvendigt med 
indkøb af kraftigere materiel til slåning 
af det længere græs, og resultatet er 
høslet-lignende plæner, der nu giver 
både skygge og fugt til masser af dræ-
bersnegle. 

Sabro-Fårup Beboerforening 
erindrer om Sankt Hans Festen på 
Byggelegepladsen på Vistoftvej. 

MF Anne Marie Meldgaard holder 
båltalen. 

Der vil være salg af pølser og drik-
kevarer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.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. 

Lokalplanforslag 
sat i bero 
Dagen efter Fællesråds-seminariet, den 
27. februar, kom der en god nyhed i 
form af følgende korte skrivelse fra By-
planafdelingen om kommunens planer 
fra i fjor om at bygge videre nord for 
Grønvej: 

”Vi skal hermed orientere fællesrådet 
om, at det - af hensyn til rideskolen og 
set i lyset af fællesrådets modstand mod 
yderligere udbygning af Sabro - er be-
sluttet indtil videre at indstille lokal-
planlægningen for det pågældende om-
råde i Sabro.” 

Sabro Legestue lukker 
Det er med en trist fornemmelse i ma-
ven, at vi den 30. juni må dreje nøglen 
om i Sabro Legestue. Den lukker. Sabro 
Legestue så dagens lys i marts 1974, så 
34 gode år blev det til. Men tiden er en 
anden, og vi har ikke børn nok til at 
kunne fortsætte. Det har faktisk skran-
tet de sidste par år. Det sidste halve år 
har kommunen givet os ekstra bevilling, 
for at vi kunne få det til at løbe rundt. 

Rigtig mange børn har i årenes løb 
gået i Sabro Legestue - i kortere eller 
længere tid. Mange af dem er blevet 
voksne og har selv fået børn, andre er 
stadig børn. 

Som en afslutning på det fantastiske 
sted Sabro Legestue er - og altid har 
været -  vil vi gerne holde en farvelfest 
for alle, der i tidens løb har benyttet 
Sabro Legestue på den ene eller anden 
måde. 

Søndag den 28. juni kl. 14.00 - til 
legestuen er brugt op. Det er på legestu-
ens adresse Sabro Skolevej 37-39. 

Vi har en bunke billeder, så kom og 
find dig selv eller en du kender - og in-
former gerne andre om denne farveldag. 

Vi serverer ost og rødvin til de voksne 
og saft og boller til børnene. 

Det er nødvendigt at tilmelde sig på 
telefon 60898431 tirsdag-torsdag mel-
lem 08.30-13.30, eller til Henriette på 
telefon 86244113 eller 
mail@andersen.tdcadsl.dk senest ons-
dag den 18. juni.                    Henriette 

Sommer 
på Sabro Bibliotek 
I skrivende stund er det nærmest som-
mer, og man begynder at tænke på is og 
kolde drikke. 

Hvis køleskab og fryser kommer på 
overarbejde, var det måske en idé at 
holde lidt øje med strømforbruget. 

Så husk, at 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. 

Og så vinker sommerferien forude. Vi 
kan allerede nu oplyse, at der i år hol-
des lukket på Sabro Bibliotek i ugerne 
28, 29, 30 og 31. 

 Eller fra 7. juli til og med 31. juli. 
Vores ferie er altså betydelig kortere 

end skolernes ferie. Bøger lånt på Sabro 
Bibliotek i juni har 2 måneders lånetid. 

Der er altså ingen grund til, at holde 
igen med læsningen i ferien. Det gælder 
også skolebørnene, der har mulighed 
for at deltage i ”Sommerbogen”, vores 
læsekonkurrence med fine bogpræmier. 
Man skal bare låne og læse 5 bøger og 
anmelde én af dem. Kom op på bibliote-
ket og hør nærmere. 

Til de voksne er der masser af rejse-
guides og krimier, som nok skulle kun-
ne sikre en vellykket sommerferie. 

I lukkeperioden man kan jo også be-
nytte sig af et biblioteksverdenens nye-
ste tilbud. 

Sammen med andre danske bibliote-
ker har Århus Kommunes Biblioteker 
købt en ø i Second Life 
(www.secondlife.com), som nærmest er 
en parallel verden i cyberspace. 

Øen hedder Info Island DK. Man kan 
besøge den, hvis man går ind på adres-
sen og opretter en identitet, en såkaldt 
Avatar. 

Det er meningen, at man her skal 
kunne hente informationer og oplevel-
ser.  

Man vil bl.a. kunne orientere sig via 
en række skilte, som fortæller om – og 
linker til – nogle af de mange landsdæk-
kende web-services, som bibliotekerne 
tilbyder.  

Læs mere på www.infoisland.dk 
Sabro Bibliotek har normalt åbent 

mandag og torsdag fra 14-19 og onsdag 
fra 10-15. 

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

 

                        Venlig hilsen Personalet 

Sabro-Fårup 
Beboerforening 
havde søndag den 4. maj naturvandring 
med biolog Dorte Nissen. 

På vejen fortalte Dorthe om de forskel-
lige træarter, urter og ukrudtsplanter, 
der hver især havde deres karakta-
ristiske kendetegn i form af dufte og 
tidligere anvendelsesmuligheder. 

Dorte har lovet at ville lave en tur 
igen, f.eks. en svampetur om efteråret, 
hvilket vi også tror kunne have interes-
se hos mange. 


