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Klog vækst frem mod 2050 

Byrådet har besluttet, at vi skal være 450.000 indbyggere i 2050. Dette skal ske uden at 
byen vokser væsentligt i areal, så mængden af parcelhusgrunde der udbydes fremover vil 
nok være stort set fraværende, hvis dette står til troende. 
Det fremgår i hvert fald af kommuneplan 2015, som kaldes ”Planstrategi 2015 – Klog 
vækst frem mod 2050”.  

At det ikke blot er en plan som er i høring kan man forvisse sig om i JP-Aarhus den 27. de-
cember 2015, hvor man kan læse følgende udtalelse fra formanden for Teknisk Udvalg:  
”Aarhusianere vil opleve, at tingene forandres i deres egen baghave. Sådan vil 
det være i hele byen, og lokalplanerne skal fremover alene opfattes som vejle-
dende udgangspunkter, som kan ændres”.  
Det er da en nyhed, der er til at tage at føle på. Netop lokalplaner har alle dage været ga-
ranten for, at man kunne stole på forholdene og aftaler og de er derfor hjerteblod for fæl-
lesrådene – også Sabro-Faarup Fællesråd. 
 
Og det er så ikke blot en udtalelse, hvilket parcelhusejere i Hasselager allerede har oplevet 
i praksis ved, at Aarhus Kommune har udstedt tilladelse til, at et byggefirma må opføre 
rækkehuse, som overskrider områdets lokalplan; herunder at må hæve terrænet i området 
med op til 1 meter mere end det tilladte i lokalplanen med indbliksgener til følge. Og her 
troede vi, at lokalplaner var faste i kødet og blev respekteret… 
Dette leder frem til følgende høringssvar fra fællesrådet: 



Vi har med interesse – men 
beklageligvis også med en 
undren og bekymring - læst 
det fremlagte forslag til 
Planstrategi 2015 ”Klog 
vækst frem mod 2050”. 

Aarhus vokser og Aarhus 
skal vokse. Hvis en by ikke 
er i udvikling er den reelt i 
afvikling uanset om vi så 
kan lide det eller ej.  
 
Den problemstilling gælder 
for enhver by – uanset om 
det er Aarhus eller Sabro.  
 
Vi ser dog en række alvorli-
ge problemstillinger i forhol-
det til byens borgere. 
I forslaget noterer vi os, at 
byrådet har besluttet, at 
Aarhus skal have 450.000 
indbyggere i 2050.  
Dette skal ske uden at byen 
vokser væsentligt i areal, så 
mængden af parcelhusgrun-
de der udbydes fremover 
må i store træk være fravæ-
rende, hvis dette står til tro-
ende.  
Netop parcelhusområder har 
været et vigtigt drivende 
element i Aarhus udvikling, 
men må vi notere os ikke 
ønskes længere, hvis ”Klog 
vækst frem mod 2050” føres 
ud i livet.  
Hvordan dette hænger sam-
men med at man vil 
”Planlægge boliger til alle 
behov” (øverst side 13) vil 
vi afvente med lige dele 
spænding og bekymring.  
På samme side kan vi nem-
lig læse at man vil ”Fremme 
alsidigheden i eksisterende 
parcelhusområder med for-
tætning i samarbejde med 
lokalområdet”. Det lyder jo 
godt og flot - hvis det er 
korrekt.  
I JP-Aarhus den 27. decem-

ber 2015 kan vi i hvert fald 

læse følgende udtalelse fra 

formanden for Teknisk Ud-

valg: 

 

  
”Aarhusianere vil opleve, 
at tingene forandres i de-
res egen baghave. Sådan 
vil det være i hele byen, 
og lokalplanerne skal 
fremover alene opfattes 
som vejledende udgangs-
punkter, som kan ændres” 
 
Vi er noget forbavsede for 
ikke at sige rystede over 
denne tilgang til lokalpla-
ner og borgernes ønsker.  
Netop lokalplaner har alle 
dage været garanten for, 
at man kunne stole på for-
holdene og aftaler og de er 
derfor hjerteblod – også 
for Sabro-Faarup Fælles-
råd. 
At ovenstående så ikke 
blot er hensigter, men rea-
liteter, har parcelhusejere i 
Hasselager allerede ople-
vet i praksis ved, at Aar-
hus Kommune har udstedt 
tilladelse til, at et byggefir-
ma må opføre rækkehuse, 
som overskrider områdets 
lokalplan. Samtidigt har 
man tilladt at hæve terræ-
net i området med op til 1 
meter mere end det tillad-
te i lokalplanen med ind-
bliksgener til følge. Og her 
troede vi, at lokalplaner 
var faste i kødet og blev 
respekteret, men målet om 
450.000 indbyggere er 
åbenbart langt vigtigere 
end hensynet til de eksi-
sterende borgere. 
Vi er stærkt betænkelig 
over den fremlagte tilgang 
til Aarhus udvikling.  
”Rethink” er hot i øjeblik-
ket i forbindelse med Kul-
turby 2017 og det er der i 
allerhøjeste grad brug for 
ifm. ”Planstrategi 2015 – 
Klog vækst frem mod 
2050”, thi det kloge i den 
fremlagte planstrategi har 
vi ganske svært ved at få 
øje på. 
 

Aarhus skal udvikles.  
Helt enig, men ikke hen 
over hovedet på borgerne.  

Fællesrådets ind-
sendte høringssvar 

Engang i længst forsvundne 
tider boede der i en høj ved 
Hasle en Bjærgmand. 
En dag blev han inviteret til 
barsel i nabohøjen. Bjærg-
manden i Borum Eshøj, hav-
de fået sig en ny lille trold-
unge, så Bjærgmanden fra 
Hasle blev indbudt som fad-
der. Sådan en begivenhed 
blev der snakket og fortalt 
om i lange tider. Troldfolk 
forstår sig nemlig på at fe-
ste. Men nu skete der det 
uheldige, at Bjærgmandens 
kone blev meget slemt syg, 
og Bjærgmanden var derfor 
forhindret i at komme. Til 
sådan en fest var det god 
skik at give en faddergave. 
Sådan noget stod Bjærg-
mændene meget fast på og 
ve den stakkel som ikke ef-
terkommer god skik.  
Bjærgmanden fra Hasle fad-
dersgave var en tung guld-
hammer. Han gik derfor op 
på sin høj for at smide den 
over til Bjærgmanden i Bo-
rum-Eshøj. Men idet Bjærg-
manden stod og svingede 
den tunge guldhammer, gik 
denne pludselig af sit skafte 
og fløj tværs til nordvest og 
slog ned i en lavning ved 
Mundelstrup.  
Hammeren slog et dybt hul i 
mulden og straks sprang en 
kilde frem, som derved 
skabte Gjeding Sø. 
Fakta: 
Søens areal er ca. 5,8 ha, 
heraf ca. 4 ha åbent vand. 
Største dybde er ca. 3.7 m 
og vandudskiftningen er ca. 
2 gange årligt. Egåen ud-
springer ved søens østlige 
ende. 
Lånt fra Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside. http://

www.tilstarkiv.dk/ 

Folkesagnet om  
Geding Sø 



Lokalhistorisk indlæg skal 
denne gang handle om den 
historie der knytter sig til 
Ristrupvej 31 
 
Det sker ofte, at jeg bliver 
konfronteret med spørgs-
målet, hvad er det for et 
hus der ligger nede i skov-
kanten mod Ristrup. No-
gen har fået den opfattel-
se, at det er det tidligere 
Sabro plejehjem. Måske 
fordi man til tider hører 
benævnelsen Ristrup 
hjemmet. 
 
Historien er den, at Hofjæ-
germester godsejer G.A. 
Hagemann og hustru Erna 
Hagemann Ristrup, bygger 
i 1919 huset, med denne 
gode tanke, at det skal tje-
ne som fribolig for ”vel-
tjente arbejdere” på Ri-
strup.  
Hagemanns og hustrus al-
derdomshjem Ristrup, bli-
ver efter 1936 lidt overflø-
dig.  
 
På det tidspunkt bliver na-
bokommunerne Sabro Få-
rup – Borum Lyngby og 
Lading i fællesskab enige 
om, at bygge et helt nyt 
plejehjem. 
 
Den gamle fattiggård bli-
ver væltet og et nyt pleje-
hjem bliver bygget.  De 
kalder det ”De gamles 
Hjem”. Stedet er der hvor 
Sabro Lokalcenter ligger i 
dag. Der bliver i den for-
bindelse mindre brug for 
Ristrup hjemmet. 
 
Under og efter krigen bli-
ver Ristrup hjemmet mere 
og mere benyttet som bo-
lig for husvilde. 
 
Huset brænder for øvrigt i 
1948 men bliver genop-
ført. Kort før branden var 
huset blevet nytækket, 
med afvalmede gavle og 
kviste.  

Vidste du det! 

Tækkearbejdet blev udført 
af Sabros egen tække-
mand Johannes Jensen, 
som boede i det stråtækte 
hus på hjørnet af Vistoft-
vej og Astervej. 
 
Efter branden beslutter 
man at lægge fast tag på 
huset. De fire skorstene, 
som præger huset i dag, 
skyldes, at huset oprinde-
ligt var delt op i seks små 
lejligheder med hver sit 
komfur og brændeovn.  
 
I 1964 bliver huset ved 
skoven afhændet til Sabro 
Fårup kommune og kapi-
talen anvendt som legat.  
 
Efter Kommunalreformen i 
1970 overtager Aarhus 
Kommnune stedet som 
sælges til privat beboelse i 
1974. 
 
Dorte og Steen, som er de 
nuværende ejere af huset, 
bestræber sig på, at beva-
re husets stil og den histo-
rie som knytter sig til hu-
set. Tak til Dorte og 
Steen. 
 
Vagn Bødker 
Sabro-Fårup Lokalhistori-
ske Samling 
 

Det første stiforløb vest for 
Stillingvej og nordvest for 
Viborgvej er, nu tæt på at 
kunne åbnes.  
 
Der mangler lige lidt beskæ-
ring af hegn og planering af 
stien over ca. 150 meter. 
Arbejdet med stien har af 
forskelige årsager ligget stil-
le i et par måneder, så vi 
arbejder nu med forårets 
snarlige komme på at få ud-
færdiget skriftlige aftaler 
med lodsejer.  
Herefter kan vi skride til 
handling for at få det sidste 
stykke etableret.  
 
Der vil naturligvis blive skil-
tet, så man kan følge stiens 
forløb.  
 
Selve forløbet af stien kan 
ses på Fællesrådets nye 
hjemmeside. 

Stiforløb vest 
for Sabro 

Fællesrådets 
hjemmeside 

 
www.sabro-faarup.dk 



 

 

Formand: 

Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 

Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
 

 

Næstformand: 

Hanne Lunden 

Stillingvej 26, 8471 Sabro 

Telefon  51219280 

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: erik.steen.christensen@live.dk 
 

Uden portefølje: 

Kim Ole Larsen 

Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro 

Telefon 86213407 

Mail: kol.mundelstrup@gmail..com 
 
 

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 Steen Christensen. 
 

Af hensyn til den fremtidige 
vedligeholdelse fx græsslå-
ning nogle gange om året 
og betrædelse af nye stier, 
skal vi have etableret et 
egentligt Sti-laug, som både 
vedligeholder eksisterende 
stier og betræder nye stier.  
 

Sabro Vandværk  
29. marts 2016 kl. 19.00 
Sabro-Fårup Sognegård  
 
Sabro-Fårup Beboerforening 
30. marts 2016 kl. 19.00 
Lokalcenter Sabro 
 
Sabro Brugsforening 
25. april 2016 kl. 19.00 

Generalforsamliger 

Sabro Kunstforening 

8. februar til 22. marts 
2016 
Marha Holm Nielsen 
Lokalcenter Sabro 
 
24. marts til 29. marts 2016 
Påske Udstilling 
Lokalcenter Sabro 
Fernisering 24 marts. 14.00 
 
1. april til 2. maj 2016 
Erik Sønderby 
Lokalcenter Sabro 
Fernisering 1. april. 19.00 
 
4. maj til 24. juni 2016 
Ulla Houe 
Lokalcenter Sabro 
Fernisering 4. maj. 19.00 
 

Startskuddet til Sabro By-
fest nr. 4 i rækken er nu 
igangsat. Sommervejret er 
bestilt og vi er startet på 
planlægningen af weeken-
den 10.-12. juni. Vi glæder 
os meget, til endnu engang 
at kunne holde byfest for 
alle i Sabro og omegn, og 
som de foregående år hå-
ber vi på rigtig mange ti-
mer sammen på grusba-
nen. Opbakningen til Byfe-
sten er stor og er en vigtig 
del af vores fællesskab i 
lokalsamfundet. Vi vil i Sa-
bro Byfest komiteen byde 
velkommen til Jacob Skri-
ver som er nyt medlem i 
komiteen.  
Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen ved den 10.-12. 
juni til vores fælles week-
end. Følg os på Facebook 
eller www.sabro-byfest.dk  

Sabro Byfest 

Vi har sagt farvel til vores 
bibliotekar Agnete Hjorth, 
der er gået på pension. 
Vi byder velkommen til 
Kirsten Dyrberg Grønne, 
der primært vil være på 
biblioteket om mandagen, 
og Thanh ThuyThi Nguyen, 
der især er der om onsda-
gen. Begge kender Sabro 
Bibliotek godt, og vi glæ-
der os til samarbejdet. 
 
Bogsalg 
I skolernes vinterferie uge 
7 og de følgende 2-3 uger 
er der salg af kasserede 
bøger, til sædvanlige lave 
priser. 
 
Udstillinger 
I februar afløses den lokal-
historiske udstilling af Ruth 
Christiansen malerier, som 
kan ses frem til påske. 
 
Har du lyst til at lave en 
udstilling? Kontakt biblio-
teket. 
 
Strikkecafeer 
for alle der kan, eller ger-
ne vil lære at strikke/
hækle. Vi hjælper hinan-
den med gode råd, nyhe-
der og inspiration. Det er 
torsdag den 25. februar og 
31. marts kl. 19-21 på 
biblioteket. 
Medbring selv kaffe/te og 
20,-  så er der lidt mund-
godt til. 
 
Frivillige bidrag til forenin-
gen modtages med tak. 
Reg. nr.1931 konto. nr. 
8972 334 538 

Sabro Biblioteks  
Venner 

Sti-Laug 

Hvis man søger på Stilaug 
under fx Google, vil man 
kunne se, hvordan man har 
arrangerer sig med et så-
dant andre steder. 
 
Så kom frisk til dette gode 
og spændende job med 
masser af frisk luft og ople-
velser sammen med andre. 
Fællesrådet vil være 
”fødselshjælper” ved sti-lau-
gets etablering. 
I kan blot sende en mail til: 
info@ibjensen.dk eller ringe 
til formanden på telefon: 
4026 1118. 


