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Historien om chikanen på Vistoftvej ved Damvej 

Også i fællesrådet kom det bag på os. 
Vi anede intet på trods af, at vi kort tid 
forinden havde været til møde om vore 
ønsker til forbedringer af vejene m.m. i 
vores område.  

Og det skulle blive noget af en 
historie.  

Vi kontaktede med det samme 
kommunen og fik samme dag følgende 
svar pr. mail:  

Den viste foranstaltning er en del af 
skolevejsforbedringerne. Den gør, at 
skolebørnene får en kortere strækning 
på kørebanen. 

Den er etableret med flytbare heller, så 
vi kan vurdere, om det er den rigtige 
løsning, dels med hensyn til placering i 
forhold til krydset Damvej/Larixvej, dels i 
forhold til busstop og dels i forhold til 
det signalregulerede kryds på Viborgvej. 

Var vi ikke forundrede tidligere, blev 
vi det i hvert fald nu, og det blev starten 
på en længere dialog, som det hedder 
på nu-dansk.  

Allerede de første dage efter 
etableringen af chikanen kunne vi alle 
konstatere, at rutebilen ikke længere 
kunne komme ind til stoppestedet, og 
når den samlede passagerer op, stod 
den på tværs og spærrede hele vejen, 
hvis den da ikke var kørt ind over 
anlægget. 

I starten af december kom det os så 
for øre, at kommunen ville komme ud 
at besigtige chikanens funktion i 
praksis. Vi kontaktede atter kommunen, 
som kunne fortælle os, at det var 
planlagt, at de ville komme ud fredag 
den 7. december om morgenen. 
Samtidigt fik vi at vide, at ”hele Sabro 
behøver ikke at møde op, da vi er 
bekendt med synspunkterne/proble-
matikkerne og nok skal have dem for 
øje, når vi står derude”.  

Alligevel tillod vi os dog at møde op 
og kunne se tre småfrysende embeds-
mænd, som stod og betragtede si-
tuationen kl. 7.30. Vi talte med dem, og 
de kunne godt se det samme som os; 
nemlig at chikanen ikke virker, om end 
de stadig mente, at det skulle prøves et 
stykke tid, inden man kunne træffe en 
konklusion.  

Efterfølgende har vi her i februar bedt 
kommunen om at forklare os beboere, 
hvad ideen er med chikanen. Fra 
kommunens embedsmand har vi fået 
følgende svar:  

Da alle, vi har talt eller skrevet med, 
fra Sabro mener, der ikke er nogen 
skolebørn, der krydser det omtalte sted, 
og da vi på vores morgenbesøg på stedet 
også kun så et par enkelte krydsende, vil 
vores oplæg være, at vi fjerner den 
nuværende foranstaltning, får forbedret 
oversigten ved udkørslen fra Damvej og 
lægger den viste tegning i skuffen, så vi 

Som de fleste nok har bemærket, opstod der i starten af november sidste år nærmest 
ud af den blå luft en chikane på Vistoftvej ved Damvej 

kan hive den frem, når/hvis der kommer 
mere krydsende færdsel.  

Omtalte tegning er et nyt forslag til en 
chikane i den modsatte side af Vistoftvej 
ovenfor Larixvej. 

Vi har meddelt kommunen, at vi 
støtter op om det foreslåede - og hvem 
ved - måske er chikanen fjernet, når du 
læser dette? 

Se det var en historie om en ”sag”, 
som var noget rod fra starten. Rod, fordi 
vi i fællesrådet normalt bliver hørt, 
inden sådanne tiltag sættes i værk, 
hvilket ikke var sket, men takket være 
dialog med både embedsmænd og 
politikere lykkedes det trods alt at få 
fjernet dette misfoster. Samtidig har vi 
fået tilsagn om, at man ved fremtidige 
tiltag i vores område vil høre 
fællesrådet, før man iværksætter disse. 

Så et eller andet sted har det fået en 
lykkelig afslutning, selvom vejen har 
været belagt med ”chikane”. 



Viborgmotorvejen 
- rute 26 
Dette tegner desværre til at blive en lang 
saga med en evt. ny Viborgvej, eftersom 
riget fattes penge, og andre store 
vejprojekter står højere på listen, hvilket 
vi har fuld forståelse for. Det vi ikke har 
forståelse for er, at man har iværksat 
undersøgelse af et projekt, som man 
ikke har penge til. Konsekvensen er, at 
mange beboere i Sabro-Mundelstrup er 
bragt i en helt uacceptabel situation, 
hvor de ikke ved, om de er købt eller 
solgt. Får de asfalten hen over deres 
beboelsen får de den i baghaven, eller 
bliver de overhovedet berørt? Det er 
spørgsmålet, og det er det, vi har valgt 
politikere til at få afklaret. Det sker blot 
ikke, og ingen ved, hvornår og om det 
sker. 

Spørgsmålet er også, om en motorvej 
er løsningen, når der reelt kun er trafik 
nok til en motorvej mellem Stillingvej 
og E45. I fællesrådet har vi hele vejen 
ment og plæderet for, at omfartsveje 
udenom Lading, Voldby og Svendstrup 
ville løse problemet, kombineret med 
ændring af rundkørslen ved Tilst 
Vestervej til et almindeligt lyskryds. 
Måske tiden arbejder for en sådan 
løsning, når man nu ikke har pengene, 
og heller ikke ude i horisonten kan se 
blot konturerne af disse. 

Møbelhuset, Damvej 
Fællesrådet har modtaget flere henvendelser fra lokalområdet, som ønsker, at fæl-
lesrådet skal komme i front mht. modstand mod Det Gule Marked i Sabro. 

Fællesrådet har svaret, at vi ikke kan gøre indsigelse mod lovlig virksomhed, og at 
vi fortsat forsøger at påvirke politikerne til at ændre holdning til håndhævelse af 
kommuneplanen for parcellen. 

 Fællesrådet står fortsat samlet bag en løsning med et dagligvaretilbud på parcel-
len.                                                                                        Hanne Aae Lunden 

Vidste du det ? 
Det helt gamle vejforløb fra Aarhus til 
Viborg passerede helt uden om vores 
lokalområde. Tiden er mindst 1000 år 
f.K. fødsel.  Moesgaard Museum har 
tidsbestemt denne vejføring til at være 
en mindst lige så gammel oldtidsvej, 
som oldtidsvejen “Via Appia Antica“ ved 
Rom. Vores oldtidsvej gik fra Aarhus op 
ad den lange seje stigning til Hasle. 
Videre ned gennem Eldalen - hvor man 
forøvrigt fandt et tydeligt vadested fra 
samme tid. 

Herfra fortsatte vejen syd om 
Brendstrup og nord om Tilst, ned 
gennem Mundelstrup St. by og op til 
Borumvej ved Møllebakken.  Den fulgte 
stort set Borumvej til Borum. Her 
fortsatte den op over Borum Eshøj. 
Videre nord om Lading sø til Voldbyholt. 

Strækningen fra Eldalen til Borum 
Eshøj, er tæt belagt med bronze-
alderhøje. Om det nu var højene, der 
kom først, eller det var vejen, det ved vi 
ikke. Det er måske lidt forkert at bruge 
benævnelsen vej, det var nok mere 
rigtigt, at bruge benævnelsen spor. 

 

Sabro Faarup Lokalhistoriske Samling 

Misbrug af 
fællesrådets navn på 
Facebook 
 

En person har på Facebook oprettet en 
profil ”Fællesrådet Sabro-Fårup” uden 
vores vidende, hvilket vi naturligvis 
ikke kan acceptere. Vedkommende er 
blevet bedt om at nedlægge profilen, 
uden at dette er sket.  

Vi skal derfor også af denne vej bede 
vedkommende fjerne profilen. Er der 
nogen af jer, der ved, hvem det er, bedes 
I enten bede vedkommende fjerne 
profilen eller kontakte os. Vi ved, at 
beboerforeningen har været udsat for 
det samme, om end det er noget 
grovere, da beboerforeningen her også 
svines til. Om det er den samme, der har 
oprettet begge profiler, vides ikke, men 
træls er det, når ens navn bliver brugt 
og misbrugt uden ens vidende.  

Outdoor Fitness 
Sabro er i forbindelse med et forlig i 

byrådet i november 2012 om en ny 
Sports- og Fritidspolitik blevet bevilget 
kr. 350.000 til et såkaldt Outdoor Fit-
ness anlæg. Det mangler p. t blot den 
formelle godkendelse i byrådet, hvilket 
forventes at ske i marts-april. Pengene 
forventes at blive kanaliseret via Sabro 
IF. For at sikre fælles nytte af anlægget, 
men også for at kunne ”modtage”, har 
vi taget initiativ til et lille ”autonomt 
udvalg” bestående af Sabro IF, beboer-
foreningen, skolen, SFO og fællesrådet. 
Skolen er således ved at udarbejde en 
sundhedspolitik, hvor motion er et vig-
tigt element 

Der er bred enighed i det ”autonome 
udvalg” om, at anlægget skal placeres 
og etableres på en måde, så flest muligt 
får adgang til og glæde af det. Vi glæder 
os rigtigt meget til det videre arbejde, 
når projektet bliver godkendt i byrådet.  

I fællesrådet tror vi på, at det er vejen 
frem for vores område, at forskellige en-
heder og foreninger går sammen i kon-
krete projekter, hvor der er interesse-
sammenfald. Vi vil altid stå stærkere i 
sager, når vi er flere enheder som står 
sammen. Så lad dette være en opfor-
dring. 



 

Stof 
til Informationsavisen 

 
Artikler, læserbreve m.v., som 

ønskes optaget i Informations-

avisen, skal være redaktøren i 

hænde senest den 15. i måne-

den forinden udgivelserne i fe-

bruar, juni og oktober. 

P-forbud på Damvej 
Århus kommune er ved at kigge på et P-forbud i den ene side af Damvej aktualiseret 
af Det Gule Marked i Møbelhuset, Damvej 1. 

Vi har i fællesrådet givet vores opbakning til, at der laves et sådant P-forbud, 
således at beboerne i området - og deres besøgende - har mulighed for at komme til 
og fra deres boliger. 

P.t. afventer vi konkret udspil fra Århus kommune. 

Vedligeholdelse 
af Viborgvej 
 

Vi har de sidste måneder haft flere 
henvendelser til Vejdirektoratet, hvor vi 
har gjort opmærksom på en meget slidt 
midterafstribning på Viborgvej i hele 
vores område, samt store huller - ikke 
mindst i området, hvor Gl. Viborgvej går 
ud til Viborgvej. Optrækning af striberne 
er udført, og de har også været flinke til 
at få lappet hver gang, vi har henvendt 
os og gjort opmærksom på de faktisk 
temmelig store og i visse tilfælde direkte 
farlige huller - man kan vel nærmest 
kalde dem kratere - i vejen. 

 

At der så i skrivende stund atter er 
store huller er desværre en kombination 
af frost og tø og atter frost, samt en 
generelt slidt vej, som i den grad 
trænger til vedligeholdelse. Men denne 
er jo nok indstillet på grund af den 
kommende motorvej, som det tager fem 
år at etablere fra projektstart, og det er 
vi meget langt fra. Se også indlægget 
om ”Viborgvejen - rute 26” andetsteds i 
Informationsavisen. 

 

Sabro Vandværk indkalder til 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

i Fårup-Sabro Sognegård 
mandag den 11. marts 2013 kl. 19.30 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Du finder flere informationer på www.sabrovand.dk 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Som nogen nok har bemærket, har snerydning og glatførebekæmpelse ikke været 
tilfredsstilende i vores område. Det skyldes, at byrådet, som en tyv om natten, har 
foretaget ændring i kriterierne for snerydning i Aarhus kommune. Beslutningen har 
betydet, at adskillige stamveje er blevet nedprioriteret. Således er Multebærvej, Høj-
vej, Astervej og Sabrovej ændret til C kategori. (Snerydning og glatførebekæmpelse 
udføres fortrinsvis inden for normal arbejdstid). Sabro Skolevej og Sabro Kirkevej er 
kategoriseret som busveje, hvor der ikke sker ændring. Umiddelbart ser det ud til, at 
Stillingvej også er nedprioriteret, hvilket er uforståeligt, da linje 116 kører her. Ned-
prioriteringen har indtil nu medvirket til kaos syd for lyskrydset Sabro Korsvej, da 
lastbiler og busser ikke har kunnet komme i gang pga. manglende rydning/saltning 
på stigningen. 

Vi er i gang med kommunen for at få undersøgt, hvor meget vi er blevet nedpriori-
terede. 

Det tidligere snerydningsniveau i vores område kan du se på vores hjemmeside  
www.sabro-faarup.dk - dette vil blive opdateret, så snart vi har noget konkret fra 
kommunen. 

• hertil - og ikke længere 
 

Forringet snerydning 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

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  

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

Vi byder hermed velkommen til Sabro Vandværk 
som det nye medlem af Fællesrådet for Sabro-Fårup 


