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Den sydligere linjeføring ved Mundelstrup foreslår Vejdirektoratet sendt i en supple-
rende høring i foråret 2013.   

Samfundsøkonomisk er ingen af de forslåede linjer ifølge undersøgelsen rentable 
og samtidigt besluttede partierne bag det trafikpolitiske forlig den 8. februar 2012 at 
sætte 13 projekter - herunder ny rute 26 Viborgvej - i bero grundet pengemangel.  

Fællesrådet holdning er fortsat nedenstående som også fremgik af vores hørings-
svar: 

”Vi mener IKKE, at der er behov for en motorvej på denne strækning i Aarhus Kom-
mune, da rute 26, Viborgvej generelt kun er stærkt belastet på hverdage i tidsrum-
met kl. 7 – 9 og kl. 15 – 17, og at nuværende forslag alene fra Tilst til Sabro, vil 
medføre langt højere trafikale gener for lokalsamfundet end de problemstillinger VVM-
redegørelsen for rute 26 lægger op til at løse – både nu og i fremtiden. 

Fællesrådet har tidligere rettet henvendelse til Vejdirektoratet om køproblemerne, 
som 21. marts 2011 svarede tilbage, at disse overvejende skyldtes problemer på den 
kommunale rute 26 strækning – fra/til rundkørslen. Hovedproblemet er i virkelighe-
den rundkørslen ved Tilst Vestervej, når trafikniveauet er højt.  

Generelt mener vi, at der til gengæld er et stærkt behov for at Viborgvej ved Lading, 
Voldby og Svendstrup forlægges udenom disse byer, som er beliggende i Favrskov 
Kommune.” 

Men nu er VVM undersøgelsen fremsendt til transportministeren, så vi må se hvad 
rigets vise mænd og kvinder når frem til. 

Du kan læse mere om projektet på vd.dk. Kig under ”Vejprojekter” 

Så kom VMM-redegørelsen endelig for 
 

Viborg-motorvejen 
Der foreslås en sydligere linjeføring ved Mundelstrup 
end i det tidligere udkast til VMM-undersøgelsen, hvorefter vejen 

drejes nord om Lading for atter at gå ind i en sydlig linjeføring.  Nyt fra Sabro 
Biblioteks Venner 
og Sabro Bibliotek 
Sabro Biblioteks Venner starter egen 
strikkecafé. 

Den første torsdag fra 19-21 i hver må-
ned er der strikkecafé i personalerum-
met ved siden af Sabro Bibliotek. Strik-
kecaféen baseres på de råd og fif delta-
gerne giver hinanden. Det koster 20 kr. 
pr. gang at deltage og pengene bliver 
brugt til sæsonens sidste strikkecafé i 
foråret med en ”udenbys” strikkedesig-
ner. - Husk strikketøj og kaffe. 

Yderligere information hos Lone Han-
sen, mail: lone.hansen@feldheden.dk 

 

Goddag til Sabro Bibliotek! 
Dorthe Salamander er gået på efterløn 

og jeg er hendes afløser på Sabro Biblio-
tek. Det er fantastisk at komme på ar-
bejde her og blive mødt med velkom-
men til Sabro Bibliotek af den ene bibli-
oteksbruger efter den anden og ikke 
mindst at blive budt velkommen af Lo-
ne Hansen, forkvinde for Sabro Biblio-
teks Venner. Jeg glæder mig meget til at 
samarbejde med vennerne og alle jer 
andre i Sabro og sammen med jer vide-
reføre vores hyggelige bibliotek. 

Desværre er åbningstiden indskræn-
ket fra 1. juni, så der kun er åbent med 
betjening mandag kl. 14 -18 og onsdag 
kl. 10 -15. Heldigvis holder Sabro Bibli-
oteks Venner biblioteket åbent torsdag 
kl. 16 -19 og lørdag kl. 10-13. 

Jeg har arbejdet som bibliotekar i År-
hus Kommunes Biblioteker i mange år 
og siden 2005 været på Tilst Bibliotek, 
hvor jeg nu arbejder de dage, jeg ikke er 
i Sabro.  

Venlig hilsen Karen Marchman 



Sabro Rideskole 
indviede de nye stalde 

Lørdag den 1. september holdt Sabro 
Rideskole indvielse af det nye staldan-
læg på Grønvej. Et flot arrangement 
med mange besøgende, overrækkelse af 
gave for Tuborgfonden, samt det til en 
reception tilhørende boblevand og petit-
four, godt øl fra vores lokale bryggeri 
Wintercoat og endelig opvisninger af 
nogle af de dygtige ryttere. 

Tillykke til Sabro Rideklub med det 
nye flotte staldanlæg som allerede er 
fuldt udlejet.  

Det er således at vi har en liste med 
store og små projekter som vi ønsker 
udført i Fællesrådets område. Det skal 
bemærkes, at det er ønsker, da kommu-
nen kun har økonomi til at udføre en 
begrænset del af disse. For at få noget 
igennem og samtidigt fortælle, hvad vi 
mener, der er vigtigt, er vi nødt til at 
prioritere disse. 

Vores prioritering i øjeblikket er: 

Prioritet 1, Viborgvej/Sabrovej etable-
ring af lyskryds 

Nok ikke ret mange i det østlige områ-
de af Sabro betvivler, at det er ganske 
vanskelig og ofte også halvfarlig sag at 
komme til og fra Sabro i krydset Sabro-
vej-Viborgvej. Ydermere er der nu en ny 
lokalplan undervejs som betyder op 
mod 250 nye boliger på arealet Grønvej 
– Sabrovej (Lokalplan 904), hvilket na-
turligvis blot øger trafikken i krydset. 

Ønsket er dyrt og implicerer både 
kommune og Vejdirektoratet, hvilket er 
stærkt komplicerende for etablering. 
Estimeres at koste kr. 5,1 mill.  

Prioritet 2, fortov på Kærsvinget ved 
Gl. Viborgvej 

Et af vores små ønsker, som kan give 
mere sikker trafik for en række børn på 
Kærsvingets Gl. Viborgvej ende. Det 
kræver blot rørlægning af en dyb grøft 
på vestsiden af Kærsvinget. 

Dette ønske fik vi tilsagn, om ikke 
ville optræde på næste års liste, hvilket 
vi tolker som at det vil blive løst inden 
næste års møde i september 2013. Pris 
ukendt, men det er i den absolut lave 
ende, dvs. maksimalt 5-cifret beløb. 

Prioritet 3, fortov fra Grønvej/Blåvej 
langs Fårupvej mod Mundelstrup 

Hænger lidt sammen med prioritet 1 
ovenfor da der grundet den vanskeligt 
udkørsel fra Sabrovej til Viborgvej er 
mange der i stedet vælger at køre ad 

Grønvej via Fårupvej til Mundelstrup. 
Estimeres at koste kr. 660.000. 

Prioritet 4, projektnummer 181, sti fra 
Sabro Kirke til Grusbjerg Skov 

Grusbjerg skov er det eneste skovareal 
i gåafstand fra Sabro. I dag kan man 
kun komme til Grusbjerg skov via 

Ristrupvej, som er smal med dårlig 
oversig og hvor der køres temmeligt 
stærkt. Derfor ønskes etableret en sti fra 
Sabro Kirke til Grusbjerg skov. 
Estimeres at koste kr. 850.000. 

Prioritet 5, byzone 40 km/t  
Generelt ønsker vi en hastighedsgræn-

se 40 km/t inden for byskiltene i Sabro. 
En væsentlig forhindring for dette er, at 
Østjyllands Politi stritter imod. Således 
har det ikke været muligt at gennemføre 
et tilsvarende planlagt forsøg i Mårslet. 
Pris ukendt. 

Prioritet 6, projektnummer 588, By-
portshelle Nord, Stillingvej 

Vi betragter Stillingvej fra nord for 
Sabro Kirkevej som en del af Sabro by, 
hvor vi ønsker etableret en byportshelle 
for at få hastigheden ned. Dette ønske 

Møde med Trafik og Veje 
Fællesrådet var den 27. september til det årlig møde med  
Tafik & Veje hos Århus Kommune, hvor vores ønsker til forbedringer af veje og stier 
i vores område diskuteres. 

Fotoet her fra Viborgvej/Sabrovej var også i Informationsavisen for seks år siden, da tanker var fremme 
om at gøre noget ved problemet med udkørsel fra Sabrovej. 
Nu har problemet første prioritet i Sabro-Fårup Fællesråds liste til Trafik og Veje, Århus Kommune. 

 

Stof til Informationsavisen 
Artikler, læserbreve m.v. som ønskes optaget i 

Informationsavisen skal være redaktøren i 

hænde senest den 15. i måneden forinden udgi-

velserne i februar, juni og oktober. 

er blevet yderligere aktualiseret af ind- 
og udkørsel fra Rema1000. 

 Estimeres at koste kr. 800.000. 

Andre ønsker i uprioriteret orden: 
Hastighedsdæmpende foranstaltnin-

ger på Gl. Viborgvejvej. Afventer afkla-
ring af motorvejen 

Sabro Kirkevej, hastighedsdæmpende 
foranstaltninger. 

Sabro Kirkevej forlænges til Sabrovej. 
Opstilling af ”Din Fart” Skilte på Stil-

lingvej umiddelbart før skolen. 
Vistoftvej, fartdæmpning ved Larixvej/

Damvej. 
En del af skolevejsanalysen 2010. 

Vi hører naturligvis meget gerne fra 
dig, hvis du har forslag, ønsker eller 
kommentarer. Send en mail til forman-
den info@ibjensen.dk 



Den halve rundkørsel 
ved Tilst Vestervej 

Vi skriver normalt ikke om noget 
udenfor vores eget område, men ingen 
regel uden undtagelse. 

Mange har sikkert undret over den 
noget særprægede asfaltering igennem 
midten af rundkørslen ved Tilst Vester-
vej, så vi har kigget på kommunens 
hjemmeside. Af den fremgår det at as-
falteringen af halvdelen af rundkørslen 
på Viborgvej i Tilst, er etableret grundet 
de 111 kørsler fra Brande til Grenå med 
vindmølletårne.  

Grundet højden på transporterne har 
Politiet anvist en rute for disse transpor-
ter som bl.a. er via rundkørslen på Vi-
borgvej i Tilst og på Borum Landevej. 

Cafeen på 
Sabro Lokalcenter 
Cafeen er nyrenoveret, og som noget nyt 
er det nu muligt for alle at komme ind 
fra gaden og spise et måltid mad i ca-
feen til en fornuftig pris. 

Cafeen er åben mandag-fredag fra kl. 
10.00-13.30, og der kan købes kaffe, 
kage, smørrebrød, dagens ret og meget 
mere. 

Det er også muligt at købe mad ud af 
huset, og der kan visse dage også købes 
brød og kage - færdig tillavet eller til 
hjemmebag. 

Der kan altid findes madplaner i ca-
feen for de næste tre uger frem. 

Cafeen betjenes af frivillige i kassen, 
men maden laves af Eva Cramer i cent-
rets køkken. 

Cafeen kan kontaktes på telefon 
87134694. 

Udkørsel fra området 
til Sabrovej 
I lokalplanforslag 904 planlægger man 
en vejtilslutning på Sabrovej syd for 
Ranunkelvej. Vi har svært ved at gen-
nemskue, om det er den bedste løsning i 
stedet for udkørsel til en rundkørsel som 
ved Rønnevangen og Rødtjørnvej. For-
delen ved en rundkørsel er, udover at 
den afvikler trafikken glidende, at den 
vil holde hastigheden på Sabrovej nede 
på bymæssig hastighed.  

Vi skal derfor bede om, at man overve-
jer denne mulighed i stedet for den fore-
slåede forsætning i forhold til Ranun-
kelvej. 

Fordeling af boliger 
genopretter ikke den lovede 
balance 

Det har tidligere været lovet fra Århus 
Kommune, at man ved kommende lo-
kalplaner vil tilsikre en bedre balance 
mellem tæt lav bebyggelse og fritliggen-
de til fordel for flere fritliggende. Dette 
tilsagn mener vi ikke, at lokalplanen 
tilgodeser med den foreslåede fordeling - 
tværtimod. Forslaget bidrager, efter en 
optælling af de foreslåede enheder, 
yderligere til en skævvridning med knap 
40 fritliggende huse og godt 165 tæt-lav 
bebyggelse. 

 
 

 
 

    
 

 

http://sabro-faarup-
lokalhistoriskesamling.dk/ 

 

Man kan maile til samlingen på adressen: 
safa.lokhist@gmail.com 

 

eller til lederen af samlingen 
Vagn Bødker på adressen: 

agva@mail.dk 
 

Ifølge en ny lokalplan (904) planlægges 
der boligbebyggelse i området øst for 
Sabrovej og nord for Grønvej. 

Fællesrådet har indsendt følgende 
som høringssvar: 

 Fællesrådet i Sabro-Fårup har med 
interesse behandlet forslaget til lokal-
plan 904 og har følgende kommentarer.  

Generelt ser vi det som positivt, at der 
sker en jævn udbygning af Sabro, som 
kan fastholde og gerne udbygge daglig-
varehandel, børnepasningsmuligheder, 
skole og fritidsordninger og lignende, så 
Sabro også i fremtiden vil være et at-
traktivt område at bosætte sig i. 

Udkørsel fra Sabrovej 
til Viborgvej skal forbedres 
Ved vedtagelsen af lokalplan 730 og 
731 udtalte Århus Kommunes Teknisk 
Udvalg følgende: ”Udvalget henstiller 
endvidere til, at det så vidt muligt sik-
res, at vejløsningen står færdig senest 
samtidigt med at udbygningen er tilen-
debragt.” Vi er bekendt med, at bygher-
rerne for lokalplan 730 og 731 indbetal-
te et millionbeløb til etablering af for-
bedrede ind- og udkørselsforhold i kryd-
set Sabrovej-Viborgvej. Denne forbed-
ring er i skrivende stund ikke sat i værk. 

Det er således allerede i dag, med den 
nuværende bebyggelse, både risikabelt 
og vanskeligt at komme fra og til Sabro-
vej ved Viborgvej. Den nye lokalplan 
forværrer med sine godt 200 nye hus-
stande dette problem betragteligt.  

Fællesrådet i Sabro-Fårup anser det 
derfor som en forudsætning for lokal-
plan 904, at der etableres lyskryds, 
rundkørsel eller tilsvarende foranstalt-
ning i krydset Sabrovej - Viborgvej.  

Vedrørende Forslag 
til lokalplan 904, 
Boligbebyggelse øst for Sabrovej 

Kære læser 
Årets sidste nummer af Informations-
avisen blev desværre noget forsinket, da 
vi afventede Vejdirektoratets VVM-
rapport, som var mildt sagt noget for-
sinket. 

Så oktobernummeret blev til et no-
vembernummer - og måske er det de-
cember, når du læser dette. 

Ved næste udgivelse til februar forven-
ter vi at være tilbage og udgive rettidigt. 

 

 
 
Vi ønsker alle 
en glædelig jul 
og godt nytår 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
 

Næstformand: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 

Mail: lunden.hanne@gmail.com 
 

Kasserer: 
Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 
Telefon 86948599 

Mail: mulbjerg-jensen@webspeed.dk 
 

Sekretær: 
Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 
Telefon 86948580 

Mail: charlie1@post10.tele.dk 
 

Uden portefølje: 
Kim Ole Larsen 

Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro 
Telefon 86213407 

Mail: kol.mundelstrup@gmail.com 
 
 
 

Informationsavisen udgives af fællesrådet. 
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 er Ib Jensen.  

Oplag: 1700 eksemplarer 
Tryk: Huset, Aarhus C. 

Et gadekær 
med blankt vandspejl 

De opmærksomme har nok lagt mær-
ke til, at vores gadekær som i efteråret 
mindede mere om et bed end et gade-
kær, da det er næsten totalt tilgroet med 
krebseklo har fået et næsten blankt 
vandspejl. Tidligere har en række lokale 
initiativrige beboere taget sagen i egen 
hånd med at fjerne disse, men kreb-
sekloen har efterhånden taget magten, 
og det kræver lastbiler for at få dem kørt 
væk. Derfor har kommunen nu overta-
get ”entreprisen”, så det fremover står 
på deres plan for september. Allerede i 
år kan vi se resultatet: et flot blankt 
vandspejl. Der er dog efterladt lidt kreb-
seklo, da det skulle være godt for vand-
miljøet i gadekæret. 

Almen Bo, Afd  29, Sabro Vænge 
Almen Bo, Afd  33, Vistoftparken 
Almen Bo, Afd  39, Ranunkelvej 
Almen Bo, Afd  44, Ranunkelvej 
Andelsboligforeningen Gadekæret 

Bakkegården  Soc. Pædagogisk 
Opholdssted 

Bibliotekets Venner  

Boligkontoret Århus, Afd  46, 
Vistoftparken 

Boligkontoret Århus, Afd  58, 
Ranunkelvej 

Boligkontoret Århus, Afd  70, 
Ranunkelvej 

Boligkontoret Århus, Afd  72, 
Rønnevangen 

Brugerrådet ved Sabro Lokalcenter 
Børnehaverne i Sabro  
Det Grønne Mejeri  

Eshøjforeningen Eshøjhusets Venner  

Fårup-Sabro Fælles Menighedsråd  
Geding Beboerforening  
Grundejerforeningen Bjørnkær 

Grundejerforeningen 
Damgårdens Jorder 

Grundejerforeningen Rønnevangen  

Er din forening medlem af fællesrådet? Medlemskab koster kr. 150 om 
året For at blive medlem af fællesrådet skal man være en ikke-
kommerciel forening, institution, råd eller bestyrelse. Henvendelse sker 
til fællesrådets formand, hvor yderligere information også kan fås. 

Grundejerforeningen 
Vistoftgårdens Jorder 

Grundejersammenslutningen 
Klostergårdens Jorder 

Kvottrup Landsby  

Legepladsen i Sabro  

Mundelstrup Jagtforening 

Parcelforeningen Rødtjørnvej  

Repræsentantskabet Grønagerparken 

Sabro Bibliotek 

Sabro Dagpleje 

Sabro Idrætsforening  

Sabro Korsvej Skole 

Sabro Kunstforening 

Sabro Lokalcenter  

Sabro Rideklub           

Sabro Skolefritidsordning         

Sabro Spejdercenter  

Sabro-Fårup Beboerforening  

Sabro-Fårup Lokalhistorisk Samling 

Sabro-Fårup Venstrevælgerforening  

Sabro-Mundelstrup 

Socialdemokratisk Forening 

Følgende er medlemmer 
af Fællesrådet for Sabro-Fårup 

Der er som bekendt en del aktivitet ved 
det gamle møbelhus på Damvej 1. Til 
orientering kan vi oplyse at det er Låsby 
Svendsen der har lejet sig ind og holder 
markedssalg i weekenderne. 

Der har tidligere været ansøgt hos 
kommunen om at bygge en dagligvare-
forretning, hvor der er givet afslag, med 
henvisning til kommuneplanen fra 
2009. Bünyamin Simsek har på vores 
repræsentantskabsmøde 22. okt. infor-
meret om at med politisk vilje er det 
formentligt muligt at få ændret kommu-
neplanen netop for den matrikel. 

Møbelhuset blev til kræmmermarked 
Fællesrådet har ingen interesse i hvad 

der bygges, men det ville for byen og 
hele oplandet, være en klar fordel med 
en permanent løsning. Kunne det føre 
med sig at der kom en helt ny velfunge-
rende bygning end den rædsel der står 
der i dag er det kun en gevinst for hele 
byen. Der er ydermere en mulighed for 
vækst i forhold til arbejdspladser og det 
kunne bidrage til et attraktivt byliv. 

Vi holder os naturligvis orienteret i 
sagen og følger den nøje. 


