Informationsavisen
NR. 3

13. ÅRGANG

Udstilling om Mundelstrup Mejeri

OKTOBER 2008

Protest
mod nedskæringer
på bus nr. 111
Den 20. august indsendte fællesrådet
med Kurt Ærenlunds hjælp til Midttrafiks køreplansafdeling i Højbjerg en
protest imod planlagte nedskæringer på
buslinje 111 .
Den 26. august svarer Midttrafik tilbage og forsvarer nedskæringerne.

Mundelstrup Mejeri. Foto udlånt af Sabro Fårup Lokalhistoriske Samling

I januar 1922 samledes en kreds af landmænd på Mundelstrup Kro. De enedes om
at oprette et andelsmejeri på egnen. Ånden fra Hjedding, hvor verdens første andelsmejeri blev oprettet i 1882, var stadig levende.
1. maj 1923 indleveredes i morgengryet den første mælk til Mundelstrup Andelsmejeri.
Nu er der ikke mejeri i bygningerne mere. I 1990 restaureredes det hele, og mange
kender sikkert det store gule hus med lejligheder midt i Mundelstrup.
I oktober illustrerer Sabro Bibliotek i samarbejde med Sabro-Fårup Lokalhistoriske
Samling Mundelstrup Mejeris historie gennem en udstilling af dokumenter, billeder
og genstande fra mejeriet.
Biblioteket

Fællesrådet for Sabro-Fårup indkalder hermed til

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
mandag den 27. oktober kl. 19.30 på Lokalcenter Sabro
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Optælling og godkendelse af repræsentantskabet.
Forretningsudvalgets beretning ved formanden.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Eventuelt.
Medbring venligst dagsorden og vedtægter.
Kun medlemsgruppernes 2 valgte repræsentanter eller
suppleanter har adgang iflg. vedtægterne.

Men den 2. september kan man læse i
pressen, at ”57 millioner kroner kulturpenge redder midtjyske busser. De lukningstruede busruter i Midtjylland rider
stormen af. Politikerne har fundet penge, men de rækker kun ét enkelt år”.
”Der har været så mange henvendelser og protester, at vi køber os et år mere”, sagde formand for Region Midtjylland, Bent Hansen.
Torsdag den 4. september gik han
sammen med formanden for Kommunernes Landsforening til transportministeren for at bede ministeren om flere
penge til at drive de regionale busser.
Det fik man ikke i første omgang. Men
formand for Region Midtjylland, Bent
Hansen har ikke opgivet håbet derom.
Vi frygter dog at blive ramt af nedskæringerne i mellemtiden, da Midttrafik
ikke kalder deres planer for bus 111
”nedskæringer”, men ”omlægninger”.

Afslag på selskabslokaler
I juni måned meddelte Århus Kommune
fællesrådet, at man havde givet afslag
på ansøgningen om selskabslokaler på
Hvidtjørnvej.

Stibomme og grøfter
langs hovedsti
Vistoftgaardens Jorder behandler fortsat
forslaget om stibomme og grøfter langs
hovedstien mod uansvarlig knallertkørsel på hovedstien.

Fagre nye verden
til Mundelstrup
og Sabro
Galten Elværk har netop udsendt en
brochure i Mundelstrup. Der tilbydes
tilslutning til Fibernet, som man er ved
at færdiggøre nedgravningen af i lokaliteten.
Fibernettet består af en samling optiske fibre, der er lavet af glas, og som
transmitterer data ved hjælp af lyssignaler. Derfor vil ingen andre netværk
kunne sende data med en større kapacitet end fibernet.
De optiske fibre kan ikke bare sende
data med langt større hastighed end
teleselskabernes traditionelle kobberledninger. De kan også både sende og
modtage meget store mængder information med samme hastighed. Det betyder,
at du kan up- og downloade store
mængder data lige hurtigt i modsætning til ADSL-forbindelserne, hvor det
tager længere tid at uploade end at
downloade. Derfor skaber Fibernet bl.a.
mere effektive hjemmearbejdspladser
med mulighed for at uploade tunge filer,
programmer og billeder.
Med Fibernet installeret er man ganske enkelt koblet på fremtidens kommunikationsnetværk. Og man bestemmer
helt selv, hvad man vil bruge det til. Der
tilbydes forskellige tjenester inden for
Internet, tv og telefoni. Man vælger selv
hvilke tjenester, man vil benytte, og der
afregnes direkte hos serviceudbyderen i dette tilfælde Galten Elværk.

Forespørgsel
til byggelinjer
Efter forretningsudvalgsmøde i fællesrådet i august sendte vi følgende forespørgsel Lene Nøhr Michelsen i Vejdirektoratet:
”I forlængelse af dit brev den 5. maj i
år og vort svar samme dag, skal vi spørge, om I har fået konstateret alle gamle
byggelinjer fra starten af 70-erne til
flytning af Rute 26 forbi Sabro for ophævet?”
Vi fik ret hurtigt samme svar, som vi
fik den 5. maj, nemlig, at det ville de nu
gå i gang med at undersøge.
Og det må vi forvente, at de stadig
gør, da vi ikke har hørt fra dem.
Eller gør de mon?

Forespørgsel
til 40 km. zoner
Efter forretningsudvalgsmøde i fællesrådet i august sendte vi følgende forespørgsel til Preben Pold på kommunens
vejkontor:
”Hvordan går det med etableringen af
de hastighedszoner i Sabro, som du
beskrev i brev til os den 28. april i år.
De samtidige og tilsvarende zoner i Harlev forlyder til at være udførte allerede”.
Den 4. september modtog svar fra
Vejkontoret:
”Vi har i forsommeren lavet trafiktællinger med hastighedsmålinger på Sabro Kirkevej, Sabro Skolevej, Vistoftvej,
Ristrupvej og Astervej.
Målingerne har vist følgende:
Sabro Kirkevej:
Årsdøgnstrafik: 1300 køretøjer
Gennemsnitshastighed : 52 km/t
85% fraktil: 63,4 km/t (den hastighed
som 85% af bilisterne kører under).
Sabro Skolevej:
Årsdøgnstrafik: 257 køretøjer
Gennemsnitshastighed : 38 km/t
85% fraktil: 49,5 km/t
Ristrupvej:
Årsdøgnstrafik: 724 køretøjer
Gennemsnitshastighed : 43,4 km/t
85% fraktil: 55 km/t
Vistoftvej:
Årsdøgnstrafik: 1676 køretøjer
Gennemsnitshastighed : 49,6 km/t
85% fraktil: 59,6 km/t
Astervej:
Årsdøgnstrafik: 637 køretøjer
Gennemsnitshastighed : 44,7 km/t
85% fraktil: 55 km/t
Trafik og veje har vurderet den gennemførte trafiktælling og vurderer her
ud fra, at der ikke er grundlag for etablering af en hastighedszone i Sabro.
Men Trafik og Veje vil ligge et projekt
med hastighedsdæmpning på Vistoftvej
i vores projektdatabase med begrundelse i hastigheden på Vistoftvej sammenkoblet med oversigtsforhold fra sideveje
m.m.”

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

Louise Gade klippede snoren

Indvielse af
Sabro-Korsvejskolens
nye legepladser
Fredag den 15. august kl. 13.00 var
skolens elever, forældre og medarbejdere inviteret til indvielse af skolens nye
legepladser med efterfølgende traktement i Sabro-hallen.
En af projektlederne og næstformand i
skolebestyrelsen Preben Hilliger fortalte
først om, hvordan skolebestyrelsen på
Sabro-Korsvejskolen besluttede at
igangsætte et arbejde for at renovere og
skaffe nye legepladser til skolen. Initiativet blev til PladsTleg, hvor skolebestyrelsesmedlemmer, forældre på skolen og
medarbejdere i 2002 organiserede sig i
arbejdsgrupper.
Disse arbejdsgrupper har så gennem
årene i alt skaffet 1.035.307 kroner, der
er brugt til legepladser for skolens børn
og unge.
Arbejdet blev afsluttet i sommerferien
med etablering af projektets sidste 6.
etape, hvor der på SFO-arealet er opstillet tre ”skæve hønsehuse” i en stor
sandkasse med ”Ikke-røre-gulvet” pæle.
Den nuværende sandkasse ved SFO er
blevet afgrænset og har fået en ny vandleg.
Skoleleder Torben Lind Gustavussen
holdt herpå en tale om det færdige legepladsprojekt.
Sluttelig holdt rådmand Louise Gade
indvielsestalen om projektet til især
børnene, men hvor hun også sagde, at
projektet nu dannede forbillede for lignende projekter i kommunen.
Hun sluttede af med at tage saksen
fra puden, der under hele ceremonien
var blevet holdt af en af de yngste pigeelever på skolen, startede en nedtælling
fra 10-0 og klippede den røde snor omkring de nye ”skæve hønsehuse” på
SFO-området.

Efterår på Sabro Bibliotek

Sabro Legestue lukket

2008 er udråbt til ”Sangens år”
Efter en årrække med trange kår for den
danske sang er bølgen nu vendt, og
sangen blomstrer alle vegne. I 2008 kan
sangen stadig forene og give indsigt og
udsyn. Den balancerer på forunderligste
vis mellem tradition og fornyelse og
forener fortid og fremtid i et nærværende nu. Sangen er den sprække, hjertet
kan tale ud gennem. Men hvorfor griber
vi netop i disse år til sang? Og hvorfor
er det så vigtigt at lytte til sangenes
fortællinger om alt det, der rører sig i
verden og i menneskelivet?
Det vil man være meget klogere på
efter det arrangement, som Sabro Biblioteks Venner afholder i Borum Forsamlingshus tirsdag 28. oktober kl. 19.30.

Anette Kjær

Foto: Martin Dam Kristensen

I samarbejde med Sabro Bibliotek er
der sangaften med operasanger Anette
Kjær.
Anette Kjær har gennem en årrække
haft en omfattende foredragsvirksomhed med emner af stor spændvidde.
Hun har i samarbejde med organist og
komponist Erling Lindgren netop udgivet cd’en ”Så syng da Danmark, lad
hjertet tale…” med 18 nye sange, fra
den nye Højskolesangbogen. På cd’en
medvirker endvidere Christian Vuust og
Peter Vuust.
Anette Kjær er diplomuddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium
og har bl.a. haft engagementer på Den
Jyske Opera, både som assistent i operaens kor og som solist. Hun arbejder i
dag som sanger og foredragsholder og
er derudover fastansat som organist ved
to kirker i Himmerland.

Se yderligere informationer om arrangementet på opslag på biblioteket og i
lokalområdet eller på bibliotekets hjemmeside.
Torsdag 13. november kl. 9 er det
børnenes tur. Da kommer Frank M. og
holder koncert for de 4-7 årige. Ved koncerten spiller og synger han sangene fra
"Peddersen og Findus" alene med den
sædvanlige følgesvend guitaren.
Tilmelding til biblioteket senest 10.
november.
Husk at Sabro Bibliotek ikke er lukket
i skolens efterårsferie i uge 42. Tværtimod starter vi det traditionelle efterårsbogsalg i denne uge. Denne gang er der
specielt mange billedbøger, håndarbejdsbøger, kogebøger og romaner. I
efterårsferien holder vi åbent helt til kl.
17 onsdag eftermiddag. Så kom og gør
en god handel, før de andre gør det!
Onsdag 26. november kl. 19 er der
igen Bogcafé. Denne gang er emnet En
vandring i Johannes V. Jensens verden.
Det er skuespiller Jens Pedersen, der vil
læse op af bl.a. forfatterens himmerlandshistorier, digte og myter. Han fortæller også noget om Johannes V. Jensens liv, hvor et af højdepunkterne var
tildelingen af Nobelprisen i litteratur.
Nogle vil måske nikke genkendende til
Jens Pedersen. Han boede en årrække i
Fårup.
Tilmelding til biblioteket senest 24.
november.
Sabro Bibliotek har normalt åbent
mandag og torsdag fra 14–19 og onsdag fra 10–15.
Kig også ind på bibliotekets hjemmeside: http:/www.aakb.dk/sabro
Biblioteket

Forårsløg til gadekæret

Fællesrådet søgte i foråret om forårsløg
fra kommunens løgpulje til gadekæret i
Sabro og fik i juni måned tilsagn om
3000 krokusløg.
Løgene bliver leveret til oktober og vil
blive forsøgt plantet i løbet af oktober
måned.

Lørdag den 28. juni fra kl. 14 holdt Sabro Legestue farvelfest med manér.
Der var overdådigt ostebord med vin,
øl og sodavand, ligesom der var tre etagers lagkage, kaffe og te.
En snes personer, deriblandt en tidligere forkvinde fra Givskud egnen og en
tidligere ansat fra Lading, var mødt op.
Man kunne se årgangsbilleder og hygge sig ved borde udendørs i det gode
vejr, mens børnene ufortrødent legede
videre på legepladsen.
Og det gør de fortsat, for Sabro Dagpleje har nu overtaget huset og de gode
rammer for børnene og driver dermed
den historiske institution videre.

Nettobutik til Sabro
Midt i august måned fik vi brev fra Citybyg i Ålborg med planer for en NETTO
butik i den østlige del af møbelcentret
imellem Viborgvej, Vistoftvej og Damvej.
En af planerne bruger den nuværende
indkørsel fra Damvej. En anden plan
opererer med en indkørsel fra Vistoftvej,
der så tilføres svingbaner og trafiklys til
Viborgvej.
Begge planer nedriver den østlige del
af møbelcentret og opfører butikken
tættere på det sydøstlige hjørne af grunden, så der bliver mulighed for 75-80
parkeringspladser på den øvrige del af
grunden ud mod Vistoftvej og Damvej.
Efter møde i fællesrådet meddelte vi
Citybyg, at vi ikke har nogen indvendinger mod deres planer.
Vi benyttede dog lejligheden til at
spørge, om man ikke har overvejet at
bruge de eksisterende bygninger.
Det kunne være dejligt at købe ind bag
glasfacaden til den eksisterede havegård
med springvandet.
Fra havegården kunne der også sælges ting til haven og frugt og grønt.
Og gårdrummet kunne jo sikres med
et flot gitter i den åbne ende mod øst.

Nyt fra Sabro Biblioteks Venner
Foreningen Sabro Biblioteks Venner har nu været på banen i ni måneder, og vi
synes faktisk, vi er kommet godt fra start.
Siden foreningens dannelse har vi
- været aktiv i samarbejdet med Sabro
Fællesbibliotek og Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling omkring udarbejdelse
af en redegørelse til bygningskontoret
ved Århus kommune. I redegørelsen
argumenteres for en udvidelse af de
bygningsmæssige rammer med henblik
på at understøtte et lærings- og oplevelsesmiljø.
- fået ”vor egen” hjemmeside på
http://www.aakb.dk/sw126368.asp
- haft en medlems-hvervedag ved Brugsen i Sabro, således vi nu er oppe på
knap 80 medlemmer.
- søgt om optagelse i Fællesrådet for
Sabro-Fårup samt Borum-Lyngby Fællesråd. Optagelsen er godkendt begge
steder.
Og endelig har vi inviteret kulturudvalget i Århus kommune på rundvisning i de ydmyge rammer, biblioteket

har. Denne invitation tog udvalget imod
og flyttede faktisk hele deres udvalgsmøde til lærerværelset på Sabro-korsvej
Skolen den 15. september. Efter det
ordinære møde fik vi foretræde for udvalget, hvor vi orienterede om vore ønsker til betydeligt bedre fysiske rammer,
således at biblioteket kan leve op til
forventningerne om et moderne kulturog læringssted for alle generationer - for
stille som for mindre stille aktiviteter.
Vi fik megen ros og positive signaler
for vort oplæg, selv om der selvfølgelig
ikke - på stående fod - kunne loves økonomiske midler til udvidelse og forbedring.
Du kan blive medlem af foreningen
for et årlig bidrag på 25 kr. pr. person
eller 50 kr. pr. husstand ved at indmelde dig på biblioteket.
Vibeke Højen, Sabro Biblioteks Venner

Nedlæggelse af Tilst Renseanlæg
Som et led i Århus kommunes spildevandsplan har byrådet besluttet en ny
struktur for spildevandsrensning i Århus.
Baggrunden er, at den nuværende
håndtering og behandling af spildevand i Århus kommune er karakteriseret ved en decentral struktur med
et stort antal små kommunale renseanlæg. Dette indebærer forholdsvis
høje driftsomkostninger.
I 2007 blev renseanlæggene i Hårup, Spørring, Trige og Kasted nedlagt og erstattet med pumpestationer, der leder spildevandet til Egå
renseanlæg.
Her i 2008 er det så bl.a. Tilst renseanlæg, der nedlægges. Det sker
ved, at der anlægges en ny pumpestation ved Tilst renseanlæg. Herfra
pumpes spildevandet i en 250 mm

ledning langs den sydøstlige side af
Geding sø til bunden af Sortevej.
Under Sortevej til Gl. Viborgvej er der
lavet en styret underboring i fire meters dybde i hele Sortevej’s længde.

Julemarked
i Spejderhytten

Når pumpestationen på Tilst renseanlæg er anlagt og testet, ledes alt
spildevandet til pumpestationen, og
en beholder på renseanlægget ombygges til bufferbassin. Det giver en
mere jævn belastning af pumpestationen i tilfælde af regn.

Traditionen tro afholder Spejderhytten,
Damvej 110A i Sabro julemarked den
første lørdag i advent, lørdag den 29.
november fra kl. 10 til kl. 16.

Den styrede underboring er en metode, der muliggør at anlægge en
ledning uden opgravning og dermed
færre gener for beboerne. Metoden er
mest velegnet til en trykledning, dvs.
i forbindelse med en pumpestation.
Ved enden af Sortevej er på sydsiden af Gl. Viborgvej placeret en mellempumpestation, der pumper spildevandet videre til True. Herfra løber
spildevandet i eksisterende ledninger
til Åby renseanlæg. Hvor det rensede
spildevand ledes ud i Århus å.

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

Informationsavisen udgives af fællesrådet.
Mail: faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk
Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.dk
Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen.
Hvis ikke andet fremgår, er layout, fotos og
illustrationer udført af Ivan Cramer.
Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven:
Johannes Riis.
Oplag: 1600 eksemplarer
Tryk: LB-offset, Voel

Hele anlægsarbejdet forventes færdigt 1. december 2008. Den samlede
anlægssum er på ca. ti mil. kr. og
udføres i et partnering-samarbejde
mellem Århus kommune, COWI og
Brdr. Møller.
Den del af Tilst renseanlæg, der
ikke skal bruges fremover, forventes
nedbrudt og fjernet i foråret 2009.

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.

