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Forårsløg 

Den 1. maj modtog vi tilbud fra kom-
munen om forårsløg. 
Man kan søge om 2000 store løg 
(påske- eller pinse-liljer), eller 3000 små 
løg (krokus, snepryd eller skilla). 
Løgene skal lægges i oktober måned i 
store grupper i centrale bydele, synlige 
for offentligheden. 
Ansøgning skal sendes til kommunen 
senest mandag den 15. juni i år, hvorpå 
man får svar senest den 1. juli i år. 
Fællesrådet har ikke planer om at lægge 
løg i år, men formidler gerne ansøgning 
fra medlemsgrupper, der er interessere-
de i at lægge løg i deres område på 
ovennævnte vilkår. 

Kommuneplan 2009 
Den 21. januar i år indsendte vi kommen-
tarer til Kommuneplan 2009, hvor vi bad 
om at få fjernet de store dispositionspla-
ner rundt om Mundelstrup og byplanerne 
for området nord for Grønvej, som Sabro 
Rideklub i dag disponerer over. 

Den 23. marts fulgte jeg kommentarer-
ne op med en opfordring til Ango Winther 
og Ejgil Rahbek, der begge sidder i Tek-
nisk udvalg om at følge vore kommenta-
rer til Kommuneplan 2009 til dørs. 

Dagen efter svarer Ango Winther kort: 
”Tak for tilsendte som jeg har læst 
med interesse, og lader indgå i mit 
videre arbejde.” 

Den 5. maj modtog vi afslag på 
vores ønsker til kommuneplanen fra 
embedsmændene i Teknik og Miljø 
og blev oplyst om en ny offentlig-
hedsfase for planerne.  

Den 11. maj holdt vi møde om af-
slagene og bestemte os for skrive 
igen til kommunen og Teknisk Ud-
valg om problemerne med byplaner-
ne nord for Grønvej og planerne om 
at omslutte Mundelstrups med dispo-
sitionsplaner. Så må vi se, om de 
kan klare sagerne for os og er værd 

Tiltag på trafik-området 
I marts måned blev der målt op til at 
omdanne T-krydset Viborgvej/Vistoftvej 
til et lysreguleret kryds.  

Vores nyere mand i forretningsudval-
get, Ib Jensen, har på møde på kommu-
nens Vejkontor den 18. marts i år fået 
at vide, at lysreguleringen etableres til 
efteråret. 

Efter Ibs møde med kommunens Vej-
kontor indsendte vi på Vejkontorets 
opfordring et kort notat med ønsker på 

at genvælge til kommunalvalget til 
efteråret i år.  

Også Dansk supermarked har fået 
afslag på opførelse af en Netto butik 
ved Møbelcentret i Sabro. Kommu-
nen begrunder afslaget med områ-
dets zonestatus, der ikke tillader 
dagligvarebutikker i området og nær-
heden til ”Butikscentret” med 
Dagli´Brugsen i Sabro. 

På møde på kommunens vejkontor 
den 18. marts i år har vi dog fået at 
vide, at der etableres lysreguleringen 
i krydset Viborgvej/Vistoftvej til efter-
året. 

vejområdet, som kommunalbestyrelsen 
i maj tager stilling til at gennemføre i 
indeværende år: 

Vores notat fik følgende ordlyd: 
”Gammel Viborgvej i Mundelstrup ønskes 

lukket for gennemkørsel, eller lavet til 40 
km. zone med fodgængerfelt for især skole-
børn, på baggrund af op til 15 gennemkøren-
de biler pr. minut på vejen. 

Århus Kommune har hidtil ikke evnet at 
etablere lyskryds ved Viborgvej/Sabrovej og 
Viborgvej/Vistoftvej.  

Dansk Supermarked stiller os nu et lys-
kryds i udsigt ved Viborgvej/Vistoftvej. 

Dermed er ”byrden” blevet halveret for 
Århus Kommune, hvorfor etablering af det 
andet lyskryds ved Viborgvej/Sabrovej, som 
aftalt i ”Det Historiske Forlig” i efteråret 
2006, bør fremskyndes til projektering i år. 

Sabrovej skulle have et slidlag for et par år 
siden.  

Men for ikke at få slidlaget ødelagt straks 
af bygge-modnings-trafik til lokalplanom-
råderne 730 og 731, fik vi dette slidlag ud-
sat. 

Efterfølgende byggeri af 255 boliger i lokal-
planområderne 730 og 731 er som forventet 
ikke blevet til noget særligt, hvorfor vi gerne 
vil have dette slidlag på nu.”  



Det blev det kommunale sogneråd i 
Sabro-Fårup kommune, der fik til opga-
ve at navngive vejene i Sabro og Fårup 
sogne. Det vides ikke, hvilke tanker 
sognerådet har haft, da man fandt frem 
til, at vejen fra Sabrovej til Vistoftvej 
skulle hedde Astervej, men højst sand-
synligt har man haft stauden Aster i 
tankerne - den blomst, som vi til daglig 
kalder Asters eller Asters’en. Asters er 
flertalsformen af det græske ord a`ster, 
som betyder stjerne. Flertalsformen 
Asters er da også ganske betegnende, 
når vi ser på blomsten, som er ret ka-
rakteristisk med sine mange blomster 
(eller stjerner). 

Havde man stjerne i tankerne, og der-
med ville antyde noget centralt, da man 
navngav Astervej, så er det da ikke helt 
ved siden af, for hvis vi skruer tiden 
tilbage til før 1960, så var Astervej (som 
den jo altså ikke hed dengang), hoved-
gaden. Det var vejen, der førte ind til 
byen fra øst ad den nuværende Sabro-
vej, og som den sandsynligvis har gjort i 
mange hundrede år. 

Det har derfor også været nærliggen-
de, at det var her, man etablerede sig. 
Da den gamle skole fra 1815 var ud-
tjent, opførte man en ny på hovedgaden 
i 1871, og i 1908 byggede man endvide-
re en såkaldt forskole til. Begge bygnin-
ger anvendes i dag til almindelig beboel-
se. Det er Astervej 7 og 5. 

Nærliggende var det også i 1889 at 
etablere en brugsforening på hovedga-
den. Den første brugsforening åbnede 
på adressen Astervej 18. Senere flyttede 
den til Astervej 14. I 1927 holder brug-
sen atter flyttedag - men forbliver natur-
ligvis på hovedgaden - til adressen 
Astervej 9. I forbindelse med opførelse 
af den nye brugsforening blev der tillige 
bygget forsamlingshus på adressen. 

På Sabro hovedgade havde Brugsen 
konkurrence, for i nummer 16 havde en 
købmand til huse - dog ikke helt så stor 
en forretning som brugsforeningen. 

Den sidste købmand, der boede i num-
mer 16, var maler, mens hans kone 
passede forretningen. 

Huset Astervej 18, som vi kender det i 
dag, har været et par fag længere mod 
syd. Her har der været savskæreri. Sa-
ven blev trukket af en vindmølle, der 
ikke var så høj, som de vindmøller vi 
kender i dag, men ragede dog op over 
de nærliggende hustage. 

På den modsatte side af vejen - i num-
mer 17 boede tækkemanden i et bin-
dingsværkshus, som naturligvis var 
tækket med strå. Huset var det tidligere 
stuehus til Vistoftgården, der havde 
avlsbygningerne liggende ved Astervej. 
Herfra blev gården flyttet ud på marken 
i begyndelsen af 1900-tallet. Udhuset, 
som i dag ligger parallelt med Vistoftvej, 
har tidligere ligget henne ved kirken, der 
blev det taget ned, sten for sten af tæk-
kemanden, og med trillebør kørt til gen-
opførelse på dets nuværende placering. 

En vigtig person i byen var kogeko-
nen. Hende kontaktede man i god tid, 
før man sendte indbydelser ud. Især ved 
konfirmationstide, men også ved andre 
festlige lejligheder og højtider var koge-

konen en virkelig efterspurgt person, 
hun boede hovedgaden 12. 

Som nabo til kogekonen boede sog-
nets ringer og graver. 

Der fandtes også et lille frilandsgart-
neri på strøget. Noget tilbagetrukket på 
adressen Astervej 15 boede en pensio-
neret lærer, som dyrkede grøntsager 
med salg for øje. 

I enhver lille landsby med respekt for 
sig selv var der en handelsmand, og på 
hovedgaden i Sabro var der to af slag-
sen, begge boende på Astervej 8. Det var 
dem, landmændene kontaktede, når de 
ville sælge eller købe husdyr. 

Jo, Astervej har virkelig i tidernes mor-
gen været strøget i Sabro. Og da sogne-
rådet døbte veje i Sabro, skulle de gode 
”rødder” have tænkt sig bedre om - 
Astervej burde have heddet Sabro Ho-
vedgade. 

Om nogen, efter at have læst dette 
indlæg, kunne få lyst til at vide mere 
om Sabros fortid, så er man meget vel-
kommen til at besøge os, eller på anden 
måde kontakte os. Adressen er Sabro-
Fårup Lokalhistoriske Samling, Sabro 
Korsvejskolen.                              v.b.                     

Astervej (Sabro Hovedgade) 
Vejnavnet Astervej opstod omkring 1960. På det tidspunkt blev det vedtaget på landsplan, at alle veje og 

gader i Danmark skulle navngives. Det var ikke nogen revolutionerende bestemmelse, der blev taget, eftersom 

de større byer havde haft gadenavne i mange år. 

Sabro skole ca. 1910. Sådan en flok skoleelever har også givet sit bidrag til livet på Astervej dengang. 
Bemærk børnenes fodtøj - træsko - tilsyneladende spidse over hele linien. 

Fra arkivet i Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 
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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. 

Repræsentantskabsmødet den 27. april 

Vagn Bødker blev valgt til dirigent og konstaterede 20 fremmødte 
repræsentanter fra Fællesrådets medlemsgrupper til mødet på 
Lokalcenter Sabro 

Formandens beretning omhandlede 
problemer med affald øst for Sabrovej, 
kommende butikker i Sabro (Rema 
1000 og Netto), Tiltag på trafikområdet 
(Lyskryds ved Viborgvej/Vistoftvej og 
Viborgvej/Sabrovej, Trafikdæmpning på 
Gammel Viborgvej og slidlag på Sabro-
vej) og indsigelse mod dispositionsplaner 
rundt om Mundelstrup samt byplanerne for 
området nord for Grønvej.  

Under debatten blev affaldet øst for 
Sabrovej og etableringen af lyskryds ved 
Viborgvej/Vistoftvej kort debateret.  

Kassereren fremlagde regnskabet med 
et pænt overskud. 

Der var ikke indkommet forslag til 
repræsentantskabsmødet. 

Kontingentet på 150 kr. pr. medlems-
gruppe pr. år blev fastholdt. 

Jan Jensen blev med klap genvalgt 
som kasserer. 

Gert Düring havde valgt at trække sig 
fra forretningsudvalget efter en række 
års god indsats med bl.a. initiativ til 
forskønnelsen af gadekæret i Sabro med 
plantning af Krokusløg, og mange an-
dre praktiske og nyttige sager. 

Men han påtog sig sammen med Kir-
sten Ihler fra Vistoftgårdens Jorder de to 
suppleantposter. 

I forretningsudvalget blev Gert afløst 
af Hanne Lunden fra Grundejersam-
menslutningen Klostergårdens Jorder. 

Jane Søgaard og John Futtrup blev 
genvalgt som revisorer, og Orla Sønder-
gaard blev genvalgt som revisorsupple-
ant. 

Næste ordinære repræsentantskabs-
møde blev fastsat til mandag den 26. 
oktober kl. 19,30. 

Under punktet ”Eventuelt” fremlagde 
Ulrich Nygård fra Fællesrådets Fritids-
udvalg planerne for en nedgravet skøj-
tebrætsrampe på Sabro Legeplads. 

Der blev stillet spørgsmål og debatte-
ret beliggenhed og støjforhold for og 
imod rampen. 

Formanden afsluttede derpå mødet 
med en tak til dirigenten - for en god 
debat med god ro og orden, et velkom-
ment til Hanne Lunden i forretningsud-
valget og en tak til Gert Düring for hans 
indsats i forretningsudvalget. 

Herpå hyggede deltagerne sig først 
med at strække benene og se på den 
udstillede fotokunst på Lokalcentret og 
derpå nyde te- og kaffe-bord med en 
stor og yderst velsmagende kringle fra 
Kvottrup-parret Mai og Tommy Chri-
stensens Tilst Bageri. 

Kombibibliotek 
Sabro Biblioteks Venner fik den 4. 
maj igen svar på ønsket om et kom-
bibibliotek i Sabro. 

Kommunen roser Sabro Biblioteks 
Venner for at være så engagerede i 
ønsket om et kombibibliotek, men 
har p.t. ikke anlægs- og driftsmidler 
til udbygningen af lokalbiblioteket til 
et kombibibliotek. 

Forårsrengøring 
Den 13. marts sendte fællesrådet på 
opfordring fra tidligere formand for 
Vistoftgårdens Jorder, Orla Vinther, føl-
gende brev til grundejerne umiddelbart 
øst for Sabrovej: 

”Frivillige i Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder mellem Viborgvej, 
Vistoftvej, Astervej og Sabrovej i Sabro 
gør en stor indsats for at holde området 
rent og samler stort set alt affald, der 
tilflyder området. 

Men på modsatte side af Sabrovej 
flyder det med affald i og bag hegnet ind 
i lokalplanområderne 730 og 731, bl.a. 
fra byggeriet i disse lokalplan-områder. 

Kommende butikker 
i Sabro 
På baggrund af rygter om udsættelse af 
opførelsen af en Rema 1000 butik ved 
Sabro Korsvej skrev fællesrådet den 26. 
marts følgende til arkitekten bag projek-
tet, Freddie Eriksen: 

”Der går rygter om, at etableringen af 
REMA 1000 i Sabro bliver forsinket af 
en længere pause mellem nedrivning og 
etablering. 

Har det noget på sig, eller er tidspla-
nen fortsat åbning af butikken til som-
mer? 

Folk i området har set lejlighederne 
ovenpå REMA 1000 butikken som et 
godt sted for deres store børn at etablere 
sig i nærheden, første gang de flytter 
hjemmefra. Så vi håber, at disse lejlig-
heder fortsat kan etableres sammen 
med butikken, eller senere?” 

Den 30. marts svarer Freddie Eriksen 
tilbage med følgende besked: 

”Der er ikke tale om, at der bliver 
holdt pause mellem nedrivning og etab-
lering af det nye byggeri. Umiddelbart 
efter nedrivning af de eksisterende byg-
ninger fortsættes der med opstart af 
nybyggeriet. Butikken forventes at åbne 
i august 2009.  

Jeg må desværre skuffe beboerne i 
området med, at der ikke etableres boli-
ger over butikken. Med det usikre mar-
ked, der er for boliger i øjeblikket, er det 
skønnet alt for risikabelt at etablere de 
pågældende boliger.” 

Århus Kommune har lovet at rense 
arealet mellem Sabrovej og hegnet til 
lokalplanområderne, men gør opmærk-
som på, at det er jer som grundejere, der 
skal rense i og bag hegnet ind i lokal-
planområderne 730 og 731. 

Det håber vi, at I vil få gjort, så affal-
det fra byggepladserne ikke fortsat 
skæmmer området ved forårets kom-
me.” 

Grundejerne har ikke svaret på hen-
vendelsen og tilsyneladende heller ikke 
fjernet noget af affaldet endnu. Man 
kan så bare håbe, at de nye beboere i 
området får øjnene op for svineriet og 
med forårets komme selv har taget af-
fære, lige som folk på Vistoftgårdens 
Jorder gør. 

Det er snart Sct. Hans, endnu er der intet gjort 
for at indsamle den store mængde affald, der 
flyder overalt i området øst for Sabrovej. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand: 
Johannes Riis 

Gl. Viborgvej 106, Mundelstrup, 8471 Sabro 
Telefon 86244025 

Mail: riis@riis.mail.dk 
 

Uden portefølje: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 

Mail: hac@privat.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: Huset, Århus C. 

Og vi kan allerede nu oplyse, at der i 
år holdes lukket på Sabro Bibliotek i 
ugerne 28 29 30 og 31. Eller fra 6. 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. 

Mon der er ret mange, der er klar over, 
at der i Sabro er ca. 50 virksomheder? 
Dem har Ib Lave fotograferet, og i au-
gust måned kan man se et udvalg af 
billederne på Sabro Bibliotek. Alle foto-
grafierne vil kunne ses i en elektronisk 
udstilling på bibliotekets hjemmeside. 

Mandag 14. september kl. 19.00 er 
der generalforsamling i foreningen Sa-
bro Biblioteks Venner. Generalforsam-
lingen foregår på skolens lærerværelse, 
som ligger i tilknytning til biblioteket. 

Foreningens formål er at støtte Sabro 
Bibliotek, udbrede kendskabet til biblio-
teket og inddrage lokalbefolkningen i 
bibliotekets aktiviteter. 

Indmeldelse i foreningen kan ske på 
biblioteket eller til kasserer Bodil Smidt. 

Bibliotekets Venner står i samarbejde 
med biblioteket for efterårets store for-
fatterarrangement. 

Torsdag 24. september kl. 19.30 kom-
mer Elsebeth Egholm på besøg på Sabro 
Bibliotek. Billetter á 50 kr. stykket kan 
købes på biblioteket efter sommerferien. 
Elsebeth Egholm udgiver en ny bog om 
Dicte Svendsen, ”Vold og magt”, til ef-
teråret. Dicte står til at blive endnu mere 
kendt, idet Miso Film i samarbejde med 
SF Film og TV 2 udvikler en ny krimise-
rie i 12 afsnit, hvor indspilningerne er 
planlagt til at starte i foråret 2010. 

I vores udstillingsmontre udstiller 
Hinnerup Frimærkeklub i september en 
samling af de små kunstværker. Der er 

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

ikke et fast tema, så der bliver lidt af 
hvert at kigge på. 

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 

Elsebeth Egholm 

Lottogevinster 
ved Sabro IFs venners 
støttelotto 
 

Januar 2009: 
1000 kr. nr.169 Kaj Jensen, Sabro  
 500 kr. nr.  70 N. J. Sørensen, Lyngby 
 200 kr. nr.  59 Elisabeth Sandvad, Sabro 
 200 kr. nr.  33 Frank Udengaard, Sabro 
 200 kr. nr.  17 Lene Ravn, Sabro 
 200 kr. nr.257 Jens Bruunsgaard, Sabro 
 200 kr. nr.207 K. Johnsen, Sabro 

Februar 2009: 
1000 kr. nr.172 Søren Madsen, Borum 
 500 kr. nr.  88 Grillen, Sabro 
 200 kr. nr.193 Jørn Larsen, Sabro 
 200 kr. nr.  35 Per Christensen, Sabro 
 200 kr. nr.179 Nicolajsen, Borum 
 200 kr. nr.178 Inge Arboe, Sabro 
 200 kr. nr.155 Anders Pedersen, Sabro 

Marts 2009: 
1000 kr. nr.126 Torben Nielsen, Sabro 
 500 kr. nr.104 Morten Jespersen, Sabro 
 200 kr. nr.  66 Randi Pedersen, Foldby 
 200 kr. nr.194 Leif Frederiksen, Skjoldelev 

 200 kr. nr.  35 Per Christensen, Sabro 
 200 kr. nr.296 Helle Skandshus, Sabro 
 200 kr. nr.  65 Yelva Therkildsen, Tilst  

April 2009: 
1000 kr. nr.180 Alex Jeppesen, Sabro 
 500 kr. nr.139 Lotte Ulrik, Århus 
 200 kr. nr.289 Ivar Clausen, Sabro 
 200 kr. nr.232 O. Johansen, Sabro  
 200 kr. nr.  53 Inga Møller, Sabro 
 200 kr. nr.207 K. Johansen, Sabro 
 200 kr. nr.214 Mette Kristiansen, Borum 

Maj 2009: 
1000 kr. nr.300 Kent Jeppesen, Sabro 
 500 kr. nr.139 Lotte Ulrik, Århus 
 200 kr. nr.  39 Camilla Blomster, Sabro 
 200 kr. nr.241 Lone Udengaard, Sabro 
 200 kr.  nr.247 Troels Schmidt, Sabro 
 200 kr. nr.  55 K. V. Larsen, Sabro 
 200 kr. nr.246 Enid Kristensen, Søften  


