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GRUNDEJERFORENINGEN
VEJLBY FED

Succesen, der druknede i regn
Hvis der kom 25-30, ville
vi være godt tilfredse
– der kom ca. 6 gange så
mange!
Den guidede tur rundt i Vejlby
Krat, som GVF arrangerede
den 22. maj, startede som et
rent tilløbsstykke. Og Hans
Sylvain Thomsen var guiden,
der ikke bare skulle formidle
sin viden om vores område
til en stor flok men også gøre
det, mens regnen faldt tungt.
Mange valgte forståeligt nok
at give op undervejs. Men
en flok trodsede vejrguderne
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og fik slutningen ved Erik
Heides fugl på Risskov kirkegård med.
Og da mange ikke fik det
udbytte, vi gerne vil give
videre med en sådan tur i
vores område, gentager vi
turen til foråret. Og Hans har
indvilget i at stille sin viden
og stemme til rådighed igen
to gange. Det bliver sandsynligvis i slutningen af april og
starten af maj.
Få de eksakte datoer og tidspunkter i forårsudgaven af
GVF-avisen.

Støv, huller og vand på vejen...

...er det noget du kender til?
Hvorfor ikke én gang for alle, få løst de problemer ved
at, få en fast vedligeholdelsesfri og økonomisk forsvarlig overfladebelægning. Vores belægninger har,
udover deres miljømæssige egenskaber, fordele som:
• En fast belægning
• Ingen støvgener
• Ingen vedligeholdelse
• Passer godt ind i naturen
• Lang holdbarhed
• Fås i udvalgte farver
Vores belægninger udlægges direkte på eksisterende
underlag, såsom stabilgrus eller asfalt.
Få et godt tilbud:
Ring til Charlotte Nyeng på tel. 2168 1835
Åmindevej, Risskov

DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S
Rugårdsvej 206 5464 Brenderup
Tel. 6444 2533 dob.dk

KVALITET - OG TID TIL OMHU

GVF-Avisen - nr. 2. 2011, 16. årgang

3

RIIS SKOV med Skovfogedhuset og Vandrerhjemmet
I over 1000 år har skoven, RIIS SKOV, indtaget en central og betydningsfuld plads ved
etableringen af bysamfundet med tilblivelsen af Havnen og dens udvikling og vækst
op gennem tiderne.
Vore stoute forfædre, vikingerne,der grundlagde søfartsbyen AROS, der efterhånden
blev til Aarhus, skulle jo bruge meget tømmer fra skoven, især til at anlægge bolværkerne på begge sider af åens udmunding i
havet, men også tilbygning af deres fremragende og meget sødygtige skibe, som de
drog ud på verdenshavene med. Gennem
imponerende navigation og sømandsskab,
men jo helt uden moderne hjælpemidler
såsom søkort og magnetkompas, nåede de
som bekendt helt til Amerika - 400 år før
Columbus opdagede dette kontinent. Her
startede internationaliseringen og globaliseringen.
Vi har lige siden vikingerne bestandigt
plejet vor maritime kultur og udviklet os
som førende søfartsnation og søfartsby.
Når vi i dag fra kystskrænten i RIIS SKOV
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stolt iagttager verdens største containerskib ”Emma Mærsk”,400 m langt,stævne ind
i Havnen,fornemmer man virkelig historiens
vingesus.

Aarhus Havn flere gange dagligt til anløbsbroen nedenfor traktørstedet ”Salonen”, der
afløstes af den hyggelige ”Sjette Frederiks
Kro” i 1826 i Frederik 6’s regeringstid.

AROS blev som Jyllands største by også
magtfuldt bispesæde. De rige katolske
biskoppers grådighed efter magt og landområder, inklusive Vejlby Mark og Riis skov,
skabte store spændinger, og byens borgere
måtte klage deres nød til Kong Valdemar
Atterdag og hans datter Dronning Margrete
I, som i 1412 bragte orden i tingene. Hun
red markskel og sikrede dermed borgerne
besiddelsen af Riis Skov, som der står
på ”Dronningestenen” rejst til minde på
kyst-skrænten i Riis Skov ud mod Aarhus
Bugten.
Som byens ældste skov er Riis Skov placeret
midt i storbyen og har i århundreder været
et yndet udflugtsmål. Riis Skov udnævnes
i en nys udkommen bog til Europas mest
besøgte skov.

”Skovfogedhuset er fra 1713, nedrevet og
genopbygget i flere omgange. Det nuværende påbegyndtes i 1886, restaureret i
1954 og moderniseret i 1995/96 og tilføjet
maskinhal og kontor.

l mange år fra slutningen af 1800 tallet op
til 1920’erne sejlede dampskovbådene fra

Vandrerhjemmet var tidligere skovrestauranten ”Pavillonen”, der i 1938 ombyggedes. Under krigen var Vandrerhjemmet
okkuperet af tyskerne. Efter krigen moderniseret i flere omgange og indrettet med
badeværelser i de fleste af familierummene. l årene 1999-2004 var der ca. 22.000
overnatninger årligt på ”Danhostel”, som
Vandrerhjemmet hedder i dag.
Poul Stenbøg

Julekortet 2011 - tegnet af Poul Stenbøg
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Glædeligt gensyn
Glædeligt gensyn

Poul Stenbøg

Årets julekort vil garanteret glæde mange
mennesker her i vort nærområde. GVF er vendt
tilbage til vor lokale kunstner Poul Stenbøg,
som også malede foreningens første kort –
eller rettere de første fem år, hvor vi udsendte
julekort.

Julekortet 2011

Poul Stenbøg er en mester i at finde gode
repræsentative motiver fra vort dejlige
Risskov. Disse motiver har med jævne mellemrum været efterspurgt – og nu er de her igen.

Djurslands BANK
på Ndr. Strandvej

Vi håber årets kort vil glæde vore trofaste
kort-købere og ikke mindst modtagerne af
dem.

fra mandag den
21. november

Skulle du ligge inde med viden om et godt
Risskov-motiv, der er egnet til kort, hører vi
meget gerne fra dig. GVF ønsker at fortsætte
traditionen med stemningsfulde motiver.
Der er gennem årene blevet spredt ganske
mange kort fra vort område – vi vil nok i år
runde 30.000 stk.
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købes igen i år hos

Du får 15 kort
+ kuverter for

Kr. 100,00

Klager over trafikken på Hørmarks Alle
Beboerne på Hørmarks Alle har klaget til
kommunen over øget trafik på vejen.
Trafik til børnehaven og plejecenteret
på Jasminvej kører nu ad blandt andet
Hørmarks Alle, fordi adgangen fra Vestre
Strandalle til Jasminvej er blevet lukket
for at forbedre forholdene for skolebørnene.
Aarhus kommune, Trafik og Veje skriver i
den forbindelse i en mail til beboerne på
Hørmarks Alle:
”I forbindelse med etablering af en permanent løsning vil Trafik og Veje i indeværende år foretage en høring. Til dette er
der bestilt en tælling i oktober af bilerne

på Fortevej og Hørmarks Alle, hvor antallet af køretøjer samt hastighed måles.
Tællingen skal indgå som en del af vurderingen af den permanente løsning for
området.”
Og kommunen lover, at alle beboere i
området vil få relevant materiale og få
mulighed for at komme med kommentarer
til løsningen.
Grundejerforeningen bakker op om beboernes klage. Hørmarks Alle er en smal
villavej, der efter vores overbevisning
ikke er egnet som adgangsvej til to institutioner som børnehave og plejecenter.

d

ASFALT PÅ VEJEN?

En lukket vej betyder, at biler til plejecenter og børnehave kører ad Hørmarks Alle.
Det klager beboerne over.

Er din vejforening i diskussion om ny asfalt på vejen? Det

Hvis du/I vil være med i en sådan fælles kontakt, så ring

er andre måske også.

eller mail til bestyrelsesmedlem i GVF Asker Bentsen

Det vil derfor være oplagt og sikkert økonomisk fordelag-

– 8617 8182 eller mail: asker.bentsen@gmail.com

tigt at gå sammen flere vejforeninger og afsøge mulighederne for et godt fælles tilbud.
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Kystdirektoratet på digebesigtigelse
Vejlby Feds digelag
inviterer på digevandring

Kystdirektoratet var den 4. oktober på
besøg på Vejlby Fed. Sammen med digelagets bestyrelse foretog repræsentanter
fra Kystdirektoratet en to timers vandring
langs med diget for at undersøge dets
beskaffenhed med hensyn til kystsikring.
Civilingeniør og kysttekniker Thorsten
Piontkowitz udtalte overvejende tilfredshed med digets tilstand og kvalitet.
Der er dog enkelte steder på den sydlige
del af Vejlby Fed fra Bellevue Strand til
Strandvænget, som kunne sikres yderligere eventuelt i forbindelse med en helhedsløsning for de otte regnvandsledninger fra Høje Risskov, der har en uheldig
høfdevirkning, og fjernelse af de gamle
træhøfder, som enten er uvirksomme eller
har en uheldig virkning. Digelaget afventer
nu en rapport fra Kystdirektoratet, som
skal danne grundlag for drøftelser med
Aarhus Kommune og det videre arbejde
med kystsikring af Vejlby Fed.
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Kystdirektoratet er statens kyst- og havneenhed i Danmark. Kystdirektoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor
kystbeskyttelse herunder projektering,
analyser, anlæg og drift indenfor kystbeskyttelses- og havneområdet. Der er udarbejdet en national kystbeskyttelsesstrategi, som sætter Danmarks kyster i fokus
og stiler mod en koordineret, langsigtet
og overordnet tilgang til forvaltning af
kysterne og til kystbeskyttelse i Danmark.

Klimaændringerne vil øge havets nedbrydende virkning på vores kyster i form af
højere vandstande og kraftigere storme.
Derfor er Vejlby Feds digelag glade for
samarbejdet med Kystdirektoratet, og vi
kan understrege, at der ikke vil blive projekteret kystbeskyttelse, uden at beboerne på Vejlby Fed har været med i hele beslutningsprocessen. Kystbeskyttelse skal
udføres, så den belaster kysten mindst
muligt, og gevinsten skal ud fra en helhedsbetragtning overstige omkostningerne bredt set.
I øvrigt har vi også i digelaget en rapport
fra Cowi Consult, som sikrer os en selv-

stændig og aktiv deltagelse i beslutningsprocessen om kystsikring.
Digelaget har nu også fået en god kontakt
til Århus Kommune. Ingeniør Ole Helgren
fra Natur og Teknik vil bistå digelaget med
råd og vejledning i forbindelse med det
fremtidige arbejde med digeforbedring og
-vedligeholdelse. Ole Helgren har arbejdet
med vand, miljø og kystsikring i 40 år og vil
rådgive os med respekt for vores ønske om
at være et privat digelag. Ole Helgren har
på vegne af Århus Kommune foretaget en
digeopmåling af vores diger på Fedet. Det
er sket som led i et projekt om klimatilpasning og kortlægning af mulige fremtidige
risikoområder for oversvømmelse i Århus
Kommune som følge af EU’s oversvømmelsesdirektiv.
Vejlby Feds digelag er en privat, velfungerende organisation for beboerne fra
Strandvænget til Åkrogs Strandvej fra
vandsiden op mod Nordre Strandvej. Vores
vigtigste opgave er at overvåge, at vore
huse og matrikler beskyttes mod havets
indtrængen. Ved forhøjet vandstand kan
der opstå risiko for oversvømmelse. Om

efteråret og tidligt forår kan vand, der er
presset ned gennem Kattegat og vores
indre farvande til Østersøen, blive skubbet tilbage mod de østvendte kyster evt.
hjulpet af en kraftig vind. I 2006 ople-

vede vi forhøjet vandstand på Fedet uden
oversvømmelse af diget i modsætning
til Midtbyen, som oplevede en kraftig
opdæmning af vand i Århus Å.

Digelaget har et samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Århus Brandvæsen om
højvandsvarsling og nødberedskab. Varsel
om forhøjet vandstand initieres af Århus
Politi og udsendes af Århus Brandvæsen
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Kystdirektoratet på digebesigtigelse
til vejforeningsformænd og digerepræsentanter via fastnettelefon og mobiltelefon.

Digelaget har indkøbt 30 tons sand i sække på paller. Sandsækkene
er oplagret på Århus Brandvæsens depot i Lisbjerg. Ved udsendelse af første højvandsvarsel udlægges depoter af sandsække på
palle ved følgende 6 veje langs kysten: Lindevangsvej, Fortevej,
Jacob Adelborgs Allé, Strandborgvej, Flakvej, Svanevej. I tilfælde
af oversvømmelse træder nødberedskabet i kraft i samarbejde
med Århus Brandvæsen eventuelt suppleret med hjemmeværn og
vognmænd til udbringning af sandsække og anden nødreparation.
Hvad betaler vi til? Digelagets medlemmer betaler i øjeblikket et
årligt kontingent på kr. 100 gennem deres vejforening. I øjeblikket
har digelaget en formue på kr. 250.000. Dette beløb er bestemt til
dækning af udgifter til vognmænd og udkørsel af sandsække samt
anden assistance fra mandskab. Digelaget skønner, at en enkelt
hændelse med overskyl af diget kan beløbe sig til flere hundrede
tusinde kroner. Vores mål er en formuebeholdning på ca. 1 million,
som vil give os den nødvendige sikkerhed til at disponere over
nødberedskabet.
Digelaget har fået udarbejdet et juridisk responsum, hvor vi har
fået svar på en række spørgsmål om vores position som privat
digelag, vores muligheder over for de offentlige myndigheder
herunder Århus Kommune. Vi er glade for at kunne fortælle, at vi
som privat digelag bevarer vores frihed og ret til indflydelse på
eventuel kystbeskyttelse. Et offentligt digelag vil ikke have den
mulighed og position.
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- fortsat

Gennem vores samarbejde med kystdirektoratet og en åben
og konstruktiv dialog med Århus Kommune ønsker Vejlby Feds
digelag at få udarbejdet en køreplan på kort sigt (10 år) og en
langsigtet strategi (20 år) for kystsikring. Vi mener, det er vigtigt
at overveje alle tiltag fornuftigt og rationelt for at beskytte vore
ejendomme og matrikler. Vi håber, at vi med denne information
tilfredsstiller et behov for saglig oplysning og viden om vores
arbejde med diget, opsyn og beredskab.
Med venlig hilsen Vejlby Feds Digelag
på Bestyrelsens vegne Birgitte Ahrenkiel (formand)
Mobil: 6020 7527 e-mail: ba@roedkilde-gym.dk

Snart farvel til 2011

Frankering
af julekort

Inden vi næsten ser os om, er det jul og derefter det festlige nytår, med hvad dertil hører
– bl.a. fyrværkeri.

Julekorttiden er over os
– det er stadig dejligt at
få en personlig julehilsen
med posten med nyt fra
familie og venner.

Fyrværkeri er festligt men kan også være
farligt, og på hjemmesiden www.fyrværkeri.
dk står der lidt om reglerne, bl.a. om tidsrum
for affyring. Fyrværkeri må kun affyres fra
1. dec. – 5. jan., og fyrværkeriet skal være
CE-mærket.

Men med de nye portoforhøjelser – nu 8 kr. for et
almindeligt brev – kan det
godt løbe op, hvis julekortkredsen er stor.

Godt og festligt nytår til alle
GVF-medlemmer.

En julegaveide

GVF har stadig eksemplarer af Morten Jac og
Anders Bachs fotobog om Risskov til salg, og der
er penge at spare.
Vi sælger den for kun 275 kr. Prisen hos boghandleren er 375 kr.

Der kan godt spares lidt –
faktisk 2 kr. pr. brev, hvis
det sendes som B-post.
Med B-post forbeholder
postvæsenet sig bare ret
til at bruge en eller to
dage mere til udbringelse.
B-post koster 6 kr.
Husk at skriv B i øverste
venstre hjørne på kuverten.

Hvis du er interesseret i at købe bogen - så mail
syren@paradis.dk eller ring 8617 3242 efter kl.
19.00
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Velkommen til nye medlemmer

Har du lyst til at blive medlem af Grundejerforeningen Vejlby Fed - i daglig
tale GVF - har du her 2 muligheder for tilmelding.
Udfyld kuponen her fra bagsiden eller tilmeld dig på e-mail.
Prisen er kr. 80 pr. år for en husstand eller kr. 60 gennem din vejforening.
GVF dækker området fra vandet til banen, Grenåvej, Brovej og Egåen i bredden
og fra Badevej til Åkrogen i længden.
Næsten alle husstande i området er medlemmer, og vi er med ca. 1.500 medlemmer formentlig landets største. Gennem Jeres medlemsskab giver I GVF den nødvendige styrke til at have indflydelse på udviklingen i vort nærområde.
Den årlige generalforsamling finder sted i sidste halvdel af marts, hvor vi meget
gerne vil byde nye medlemmer velkommen.

Undertegnede tilmelder sig Grundejerforeningen Vejlby Fed
Navn:
Adresse:
Send kuponen til
Asker Bentsen - Strandvænget 4 - 8240 Risskov
E-mail tilmelding til
asker.bentsen@gmail.com

BESTYRELSEN
Klaus Gad, formand
Fortevej 84A - 8240 Risskov
Tlf. 2298 3534
Mail: kg@delacour.dk
Vibeke Dahl, næstformand
Humlevej 24, 8240 Risskov
Tlf. 8617 3750
Mail: vibeke-dahl@oncable.dk
Jesper Vedsø Krogh, kasserer
Syrenvej 2, 8240 Risskov
Tlf. 4128 5531
Mail: jvk@tangkrogh.dk
Lene Kok, sekretær
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 3242
Mail: syren@paradis.dk
Asker Bentsen
Strandvænget 4, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 8182
Mail: asker.bentsen@gmail.com
Grundejerforeningens
hjemmeside:
www.fedet-risskov.dk

Bladets forside er malet af
Poul Stenbøg, Risskov.

