
Informationsavisen 
14. ÅRGANG OKTOBER 2009 NR. 3 

”Forvokset” gadekær 
Hen over sommeren har der været mere grønt end vand at se i gadekæret i Sabro. 

Det var den flydende Krebseklo-plante, der havde bredt sig. 
På et forretningsudvalgsmøde bestemte fællesrådet sig for at kontakte Ivar Klav-

sen om problemet. 
Lørdag den 12. september gik han og fællesrådets sekretær, Erik Steen Christensen    

med Bent Rasmussens hjælp så i gang med at hive krebsekloen ind i stakke på land 
til senere bortkørsel, mens Signe Rasmussen sørgede for fin forplejning. 

Senere på året ville krebsekloen ellers synke til bunds for næste år atter at stige op 
til overfladen og dække denne. Men nu er den væk til fordel for et rent vandspejl på 
gadekæret. 

Byggeri 
på lokalcenter 

I slutningen af august måned sendte 
fællesrådet følgende brev for Brugerrå-
det ved Lokalcenter Sabro til kommu-
nens Sundhed og Omsorgs bygningsaf-
deling - med kopi til rådmand Dorthe 
Laustsen: 

”Fællesrådet har i nogen tid været 
informeret om, at et ombygnings og 
tilbygningsprojekt kunne være nær fore-
stående på Sabro Lokalcenter.  

Denne information hilste vi med stor 
tilfredshed. Netop i vores lokalområde er 
der mange ældre sammenlignet med 
andre lokalområder i vores nærhed. Lad 
os nævne, at der de seneste år er opført 
65 seniorboliger af kategorien 55+ boli-
ger, og hvor gennemsnitsalderen er tem-
melig høj. Erfaringerne siger os, at nogle 
af dem vil få behov for at få en plejebo-
lig. Det skal i samme forbindelse næv-
nes, at en del af beboerne i 55+ boliger-
ne er ægtepar. 

Fællesrådets forretningsudvalg har 
haft lejlighed til at studere projektets 
oplæg, i form af tegninger. 

Det undrer os meget, og vi er tilmed 
meget skuffet på potentielle brugeres 
vegne, at man netop, når man bygger 
nyt, ikke sikrer sig enkelte boliger for 
ægtepar. Erfaringerne siger os, at der er 
et behov for at bygge enkelte boliger af 
en størrelse og indretning, så mand og 
kone kan blive boende sammen, også 
når de eventuelt kommer på plejehjem. 

Aarhus kommune fremhæver sig selv 
som et godt sted at blive gammel, med 
gode plejefaciliteter og tidssvarende boli-
ger. Men det gælder ikke for svage ægte-
par, som gerne vil bo sammen til de dør 
fra hinanden. 

 Vi håber denne henvendelse må nå 
frem til beslutningstagerne i rette tid.  
Det er også vort håb, at ordet umoralsk-
hed i omtalen af Aarhus kommunes  
tilbud af bolig for ægtepar, ikke vil kom-
me i anvendelse i vores lokalområde. De 
få kvadratmeter det koster mere at byg-
ge et par boliger for ægtepar, kommer 
mange fold tilbage, og vi i lokalområdet, 
skal nok huske at fremhæve det.” 

Den 22 juni indsendte fællesrådet føl-
gende brev til Bygnings-inspektoratet 
som støtte til Grundejersammenslutnin-
gen Klostergårdens Jorder: 

”Fællesrådet for Sabro-Fårup tilslutter 
sig fuldstændig indsigelsen fra Grund-
ejersammenslutningen Klostergårdens 
Jorder mod en mobiltelefon mast på Sa-
bro Lokalcenter. 

At mobiltelefon-sendemasten nu ka-
mufleres som en overdimensioneret flag-
stang kan ikke berettige til at placere 
den på stedet. 

Det reducerer alene de visuelle gener 
en smule. 

Mikrobølgeantennerne, hvis stråler 
indenfor 3 meters afstand koagulerer 
menneskets æggehvidestoffer, og kan 
stege en kylling, kommer alt for betæn-
keligt tæt på de mange beboere på ste-
det. 

En 37 cm tyk cylindermast kan også 
samle store mængder isslag til fare for 
de mange folk på lokalcentret ved evt. 
efterfølgende nedstyrtning. 

Udover Grundejersammenslutningen 
Klostergårdens Jorders velovervejede 
indsigelser, må det også være i alles 
interesse at pointere, at det vil være 
forkert at legalisere anvendelsen af skjul-
te antenner med denne type mast på 
bekostning af ikke blot ovenstående 
gener, men også flagkulturen i Dan-
mark med slanke og elegante flagstæn-
ger. 

At tillade en 37 cm. tyk jerncylin-
der som flagstang virker nedbrydende 
på denne kultur. 

Det vil legalisere at kunne flage med 
Dannebrog fra andre stålcylindre som 
fabriks-skorstene og lignende.” 

Indsigelse mod 15 meter høj mobilmast 
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skal være redaktøren i hænde senest  
den 15. i måneden forinden 
udgivelserne i februar, juni 

og oktober. 

Julemarked i Spejderhytten 
Traditionen tro afholder Spejder-
hytten, Damvej 110A i Sabro Jule-
marked den første lørdag i Ad-
vent, lørdag den 28. november fra 
kl. 10 til 16.  

Fårup-Sabro menighedsråd: 
 

Fredagsfamilien samles 
- kom og vær med 
 

i Sabro sognegård fredag den 23. 
oktober. 
Man indleder aftenen med fællesspis-
ning kl. 18.00. 

Kl. 19.00 vil konsulent Andreas 
Kruse tale over emnet: Vestens unge 
i østen. 

Mens konsulenten taler, vil der i 
andet lokale være et børneprogram 
med fortælling og sang samt fri leg 
eller spil med voksendeltagelse. For 
de større børn er der mulighed for at 
spille bordtennis. 

Aftenen slutter med fælles kaffe-
bord ved 20-tiden. Tilmelding senest 
søndag den 18. oktober. 

Deltagerne betaler selv for maden. 
 

Menighedsrådet har planlagt yderli-
gere to sådanne familieaftener med 
fællesspisning. 

Tilmeldinger skal ske til Søren-
Christian Glerup, telefon 87629055, 
mobil 40314592, hvor også nærmere 
information om arrangementerne 
kan fåes. 

Fredagsfamilien samles igen den 
13. november, hvor vor sognepræst 
Bent Kim Jepsen vil tale over emnet: 
Kernekristendom, der er tilmelding 
senest søndag den 8. november, og 
den 15. januar 2010 vil Ruth Birk 
Christensen tale om Soldatermissio-
nens arbejde i Afghanistan, og hertil 
er der tilmelding senest søndag den 
9. januar 2010. 
               Fårup-Sabro menighedsråd 
               Søren Christian Glerup 

Øvre Egå 
Den 13. august modtog fællesrådet føl-
gende mail fra Teknik og Miljø: 

”I forbindelse med nedlæggelse af Tilst 
Renseanlæg har den øvre del af  
Egåen/Moseåen mistet en væsentlig del 
af sin vandføring. Det er vurderet, at der 
ved vandføringer svarende til medianmi-
nimumsituationen stort set kun løber 
renset spildevand i vandløbet, og en 
afskæring af det rensede spildevand fra 
Tilst Renseanlæg derfor betyder, at 
vandløbet i sommerperioden vil være 
tørlagt. 

Natur og Miljø har vurderet, at en 
kompensationsvandføring på 10 l/sek. 
vil være tilstrækkelig til at sikre vandlø-
bet mod udtørring i tørre perioder.  
Vand og Spildevand har i samarbejde 
med Natur og Miljø, udarbejdet projekt 
for en kompensationsvandføring. Projek-
tet indeholder følgende: 

1.Etablering af et 8000 m3 vådt regn-
vandsbassin til fosforfjernelse af separat 
regnvand fra eksisterende og fremtidige 
områder i Tilst. Bassinet ligger indenfor 
kommende lokalplanområde ved Geding-
vej i Tilst. 

2. Afløbsledning fra bassin til Geding 
sø. 

3. Dæmningsanlæg og reguleringsmu-
lighed ved pumpestationen, som har 
erstattet Tilst renseanlæg. Dæmnings-
anlægget vil bevirke, at Geding sø op-
stemmes og en større magasinkapacitet 
genereres. Vandstanden i Geding Sø vil 
periodisk stige op til 80 cm i forhold 
normal middelvandstand. 

4. Åbning og restaurering af det lukke-
de vandløbsstræk mellem Geding Sø og 
Geding-/Kasted mose. 

En visualisering af projektets omfang, 
med angivelse af fremtidige vandspejls-
niveauer på forskellige årstider, fremgår 
af det vedlagte tegningsmateriale. 

Projektet er i øjeblikket under myndig-
hedsbehandling hos Natur og Miljø, og 
en høringsperiode er i den forbindelse 
nært forestående. Denne mail skal be-
tragtes som en forhåndsorientering.” 

Ændringer 
i kommuneplan 2009 
 

Århus kommune sendte efter indsi-
gelser følgende rettelser til Kommu-
neplan 2009 i høring hos høringsbi-
dragydere i 3 uger fra slutningen af 
august måned til den 16. september: 

Justering af skel mellem byudvik-
lingsområde nord for Grønvej og Sa-
bro Rideklub til at følge eksisterende 
ejendomsskel. 

Den inderste trekant mellem Vi-
borgvej, Borumvej og Daltons indkør-
sel udgår som fremtidigt erhvervs-
område til fordel for evt. højklasset 
tilslutningsanlæg mellem Rute 26 og 
E45. 

Vejdirektoratet har anmodet Århus 
Kommune om at udtage et 200 meter 
bredt bælte syd for Viborgvej i Sabro 
som uønsket skovrejsnings-område, i 
alt 42,4 hektar til fordel for forlæg-
ning af Viborgvej.  

Konstituering 
 

Efter at fællesrådets næstformand 
Gert Düring blev afløst af Hanne 
Lunden, har fællesrådet konstitue-
ret Ib Jensen som ny næstformand. 

Boax Ejendomme i den tidligere Kjellers 
Gård, skråt over for Rådhuspladsen i 
Århus, opfører i øjeblikket 7 rækkehuse 
på en ca. 2400 kvm grund mellem Sor-
tevej og Mundelstrupvej i Mundelstrup 
Stations By. 

Hvert rækkehus får en grund på ca. 
300 kvm med egen indkørsel. 

Hvert hus bliver på 105 kvm i 3 for-
skudte etager, svarende til en tre-
værelses lejlighed. 

Husene bygges af elementer, men får 
en murstensvæg udvendig, og skulle stå 
færdige til november. 

Nybyggeri i 
Mundelstrup Stationsby 



I dag er han nok mest kendt for roma-
nen ”Fiskerne” - i øvrigt den mest solgte 
danske roman - men han favnede bredt: 
børnebøger, noveller, ugebladsnoveller 
og artikler til "Samvirke". 
Jens Pedersen vil fortælle lidt om hans 
liv og læse noveller og historier, bl.a. fra 
hans novellesamling ”Skyggespil”, hvor 
flere af historierne udspiller sig i Had-
sund. 

Tilmelding til biblioteket senest 26. 
oktober. 

I november måned udstiller Peder 
Thestrup nogle af sine tinsoldater i bibli-
otekets montre. Han har selv støbt og 
dekoreret dem og stiller dem op i et 
spændende tableau. 

Onsdag 25. november kl. 19 er der på 
ny bogcafé: Kongeriger af guld og jade. 
                                                     (blad om) 

Kun 9 uger gik der mellem rejsegildet torsdag den 25. juni til åbningen torsdag den 27. august af 
Rema 1000 ved Sabro Korsvej.  

Efter invitation deltog fællesrådets sekretær Erik Steen Christensen i begge begivenheder.  
Fra starten var den ellers ret store parkeringsplads næsten for lille, så den nye købmand, Martin 

Louring, har haft kunder nok at ekspedere. 

Efterår 
på Sabro Bibliotek 
 

Den første lørdag i oktober starter Sabro 
Biblioteks Venner et forsøg med lørdags-
åbent med frivillig bemanding på Sabro 
Bibliotek. 
Der skal holdes åbent alle lørdage i bib-
liotekets normale åbningsperioder  
fra kl. 10-13. Det er meningen, at forsø-
get skal løbe frem til sommerferien 
2010. 

Da den frivillige ikke har en bibliote-
kars ekspertise, må lånerne dog forven-
te et lavere serviceniveau end normalt. 

Der kan primært lånes og afleveres, og 
bibliotekets publikums PC’ere vil være 
åbne. 
Så hvis du har svært ved at nå de nor-
male åbningstider, er der en mulighed 
mere nu. 
Tag godt imod de frivillige, som gerne 
vil gøre et stykke arbejde for dig og dit 
bibliotek. 
 

Ristrup Hovedgårds historie 
kan spores tilbage til midten af 1300-
tallet. Huset blev bygget i årene 1703-
1740 af Tøger Reenberg. I sin ungdom 
havde Reenberg rejst og studeret meget 
i Europa, og husets byggestil var uden 
tvivl inspireret af den franske klassicisti-
ske stil, som blev kombineret med den 
danske bindingsværksstil. Ristrup ligger 
smukt, omgivet af morænebakker og 
skov, og Lilleåen løber tværs igennem 
arealet. 
Så smukt beskrives Sabros herregård på 
internetsiden ”Danske slotte og herre-
gårde”. 

NY BUTIK 

Hvis du har lyst til at vide mere, ud-
stiller Sabro Bibliotek i samarbejde med 
Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling 
tekster, billeder og genstande med til-
knytning til Ristrup i oktober måned. 

Husk at Sabro Bibliotek ikke er lukket 
i skolens efterårsferie i uge 42. Tværti-
mod starter vi det traditionelle efterårs-
bogsalg i denne uge. I efterårsferien 
holder vi åbent helt til kl. 17 onsdag 
eftermiddag. Så kom og gør en god han-
del, før de andre gør det! 

Onsdag 28. oktober kl. 19 får vi igen 
besøg af skuespiller Jens Pedersen, der 
denne gang vil have Hans Kirk på tape-
tet. Hans Kirk blev født i Hadsund og 
var søn af byens læge. Meget af barn-
dommen levede han i Hadsund. Han 
var egentlig uddannet som jurist, men 
valgte hurtigt en levevej som forfatter, 
digter, skribent, kulturpolitiker og de-
battør. 

Ristrup i 1700-tallet 

Jens Pedersen 



Renere rabat 
Den 20. juli skrev fællesrådet på 

opfordring fra formanden for Grund-
ejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 
til Vejkontoret om at slå græsrabat-
ten de sidste ca. 150 meter på Sabro-
vej nærmest Astervej. 

I mellemtiden traf en grundejer fra 
Højagerparken tilfældigvis den med-
arbejder fra kommunen, der slår 
græsset på rabatterne langs Sabro-
vej. Grundejeren spurgte hvorfor, der 
ikke blev slået græs på det sidste 
stykke langs støjvolden og frem til 
Astervej.  

 Det kunne medarbejderen fra kom-
munen ikke helt svare på. Han var i 
besiddelse af et kort over de områder, 
hvor han skulle slå græs, men kortet 
var ret utydeligt. Han indvilgede i at 
slå græsset, så kun selve grøften 
stod tilbage med langt græs.  

Det kan dermed være, at kommu-
nen finder ud af at slå den pågæl-
dende græsrabat i fremtiden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand: 
Johannes Riis 

Gl. Viborgvej 106, Mundelstrup, 8471 Sabro 
Telefon 86244025 

Mail: riis@riis.mail.dk 
 

Næstformand: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
 

Sekretær: 
Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 
Telefon 86948580 

Mail: charlie1@post10.tele.dk 
 

Uden portefølje: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 

Mail: hac@privat.dk 
 

Kasserer: 
Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 
Telefon 86948599 

Mail: mulbjerg-jensen@webspeed.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. 

Bibliotekets Venner 
 

Nye åbningstider på Sabro Bibliotek 
 

I bestyrelsen har vi haft en debat om brugerbetjent udlån på Sabro Bibliotek og 
vi har besluttet at indgå i et samarbejde med biblioteket herom i en forsøgsperi-
ode på et år fra 1. oktober. I perioden vil der således være åben alle lørdage i 
bibliotekets normale åbningsperioder. Da vi ikke har en bibliotekars ekspertise 
må lånerne dog forvente et lavere serviceniveau end normalt. På generalforsam-
lingen vil vi informere yderligere herom. 
 

Opfølgning på de fysiske rammer på Sabro Bibliotek  
Vi følger fortsat op på ønskerne om bedre fysiske rammer for vort bibliotek. 

I efteråret 2009 kommer netop vort område til debat i forbindelse med udmønt-
ning af RULL-midler (udvikling af Rum for Leg og Læring). Disse midler kunne 
være en af mulighederne for en forbedring af forholdene. 

Her efter sommerferien har vi derfor inviteret til et indledende møde med an-
dre lokale foreninger og institutioner med interesse i biblioteket for om vi sam-
men kan gøre en indsats. 
 

Biblioteket i den kommende periode 
Hinnerup Frimærkeklub udstiller i bibliotekets montre hele september 

måned.  
Sabro Biblioteks hjemmeside: http://www.aakb.dk/sw126368.asp 

Ny øl fra Wintercoat 
 

Vores lokale bryggeri Wintercoat 
brygger nu en ny velsmagende egns 
øl på enebær-grene med navnet Mols 
Øl. Den forhandles lige som de øvrige 
øltyper fra Wintercoat af Dagli’Brug-
sen og Kamille Blomster i Sabro. 

Efterår på Sabro Bibliotek 
(fra forrige side) 
 
I 1492 gik Christoffer Columbus i 
land på De Vestindiske Øer. Det blev 
startskuddet til spaniernes erobring 
af Latinamerika, ødelæggelsen af 
den nye verdens kulturer og ned-
slagtningen af dens indianske be-
folkning. 
Spanierne optrådte med en - selv for 
europæere - enorm arrogance og in-
tolerance over for alt fremmed. 
Det blev til for nylig helt almindeligt 
at betragte ikke-europæiske kulturer 
som primitive, vilde, grusomme og 
mindreværdige. 
Sandheden er noget mere nuanceret. 
Bibliotekar Dorthe Salamander anbe-
faler romaner fra 1500-tallets Ameri-
ka - med skelen til andre kulturer 
uden for Europa på samme tid. 
Tilmelding til biblioteket senest 23. 
november. 
Der er gratis adgang til begge arran-
gementer. 
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 


