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Slusen:

Det seneste voldsomme regnvejr gav en del 
bekymring for, om slusen ved Egåen funge
rer optimalt. GVF har været i dialog med 
Peter Christian Trolle, sektionsleder i ejen
domsforvaltningen og formand for pumpe
laget VejlbyEgå Enges Landvindingslag. 
Han kan bl.a. oplyse, at VejlbyEgå Enges 
Landvindigslag ejer slusen, og Pulmpelagets 
rolle er drift af slusen. På baggrund af de 
sidste store nedbørsmængder er situatio
nen omkring slusen ved at blive evalueret, 
kontaktpersoner m.v. er nu opdateret. I 
tilfælde af uregelmæssigheder ved slusen 
skal man som borger benytte de traditio
nelle beredskabskanaler, som at ringe 112.

Hørmarks Allé:
Aarhus kommune ønsker at gøre lukningen 
af Hørmarks Allé ved Vestre Strandallé 
permanent. Der vil i den forbindelse blive 
etableret bedre forhold for cyklisterne 
ved krydset, Vestre Strandallé, Hørmarks 
Allé og Jasminvej. Beslutningen er nu i 
høring hos beboerne på de berørte veje. 
Den endelige beslutning skal godkendes af 
byrådet.

Psykiatrisk Hospital:

Psykiatrisk hospital flyttes til Skejby. 
I JPAarhus den 11.09 kunne man læse, 
at Region Midtjylland som ejer hospita
let , planlægger at indlede den før
ste udbudsfase efter nytår. Køberen af 
hospitalet skal bygge et psykiatrisk cen
ter ved Det Nye Universitetshospital 
(DNU) i Skejby  et byggeri, som ven
tes at koste mellem 1,1 og 1,2 mia. kr. 
Aarhus kommune fastsætter lokalplanen 
for grunden og i den forbindelse også, hvor
dan bygningerne samt parken kan udnyt
tes i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at 
jo flere muligheder en kommende ejer har 
med grunden, jo højere vil indtægterne for 
salget være for regionen. GVF har været i 
dialog med forvaltningen, og man ønsker 
fra forvaltningens side som udgangspunkt 
parken friholdt for bebyggelse og oplyser 
også, at der er flere af de  eksisterende 
bygninger, der er fredede.

Poul Hansen-grunden:

Vi har tidligere omtalt her i avisen, at byg
gefirmaet Regnbuen har købt grunden og 
ønsker at opføre 3540 rækkehuse på de 
ca 10.000 m2. GVF har været i dialog med 
kommunen, som fortæller, at der endnu 
ikke foreligger et færdigforhandlet projekt.

Når projektet er klar til lokalplan, kan pro
cessen følges på kommunens hjemmeside: 
www.aarhus.dk/da/borger/boligogbygge
ri/Lokalplanlaegning/Lokalplanoversigt

Selve lokalplanudarbejdelsen med hørings
perioder etc. tager fra ca. 1012 mdr.

Vedr. informationer om det der rører sig i 
området, kan man også tilmelde sig nyheds
breve: http://www.aarhus.dk/da/omkom
munen/organisation/teknikogmiljoe/
annoncer.aspx
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Ny formand

GVF har fået ny 
formand. 

Arkitekt Rasmus 
Challi, 37 år, har 
overtaget for
mandsposten efter 
Klaus Gad, der 
efter flere aktive 
år i bestyrelsen 
ønskede at træde 
tilbage. 

Rasmus arbejder som specialkonsulent i 
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM 
som er et statsligt videnscenter under 
Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Privat bor Rasmus på Jasminvej med sin 
hustru Maja samt deres søn på 4 år og en 
lille ny på vej. 

Vi fik en god idé... 
forærende

I et tidligere nummer af GVFavisen har 
bestyrelsen efterlyst ideér fra medlems
kredsen til nyt julekortmotiv  med klar 
relation til Risskovområdet. Efter et års tid, 
var der pludselig gevinst. En mail med en 
god idé kom fra Karin Berg, Solmarksvej 45.

Ideén er nu realiseret og blevet til årets 
julekort 2012. Skydepavillonen faldt i rigtig 
god jord og kortet er igen malet af Poul 
Stenbøg. Med dette dejlige motiv er vi sikre 
på, at vi igen får udsolgt. Derfor, vent ikke 
for længe med at gå i banken. Sidste år var 
der desværre enkelte der gik forgæves, da 
vi nærmede os jul.

Vi sender hermed en tak til Karin Berg og vil 
gerne kvittere med en boggave.

Med venlig hilsen 
GVFbestyrelsen

Stor tak
Igen i år har Djurslands Bank påtaget sig op
gaven, at videresælge Grundejerforeingens 
årlige julekort. Det er vi meget glade for, 
og vi er sikre på, at køberne også er det. 
Vi siger mange tak til det venlige og smi
lende personale for denne store hjælp.

GVFbestyrelsen
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I 1834 stiftede en kreds af Aarhus

borgere ”Aarhus Borgerlige Skydeselskab”, 

og den første skydning fandt sted d. 7. 

august samme år, sandsynligvis i Saralyst. 

Bestyrelsesmøderne foregik på hotel ”Stadt 

Copenhagen” (det nuværende Hotel Royal). 

Årskontingentet fastsattes til 8 Rigsdaler, 

og i 1835 bestemtes det årlige antal skyd

ninger til 5. På skydebanen i Saralyst var 

opstillet et telt, og skydninger forgik dels 

mod skive og dels mod bevægelige mål, 

som var hjorte. Fugleskydning kom først 

op senere. Opførelsen af et skydehus var 

selvfølgelig vigtig, og byggeriet på en 

anvist plads i Riis Skov besluttedes i 1836. 

Arbejdet blev overdraget til Oberst Høeg

Guldberg, men gik desværre i stå pga. svig

tende medlemstal.

Under krigen i 1849 blev såvel skydehus 

som alle installationer ødelagt af prøjserne. 

Skydningerne blev flyttet til Trøjborg, hvor 

skrædder Møller lagde faciliteter til ved 

bækken. I 1851 blev skydningerne flyt

tet til Vennelyst, og året efter indviedes 

skydebanen dér af selveste Kong Frederik 

den 7., der blev optaget som æresmedlem. 

Det fik medlemstallet til at vokse. Et af de 

nye medlemmer var købmand og skibsreder 

Hans Broge, som forblev medlem til sin død 

i 1908. I 1861 fik selskabet fornemt besøg 

af Prins Christian samt Hs. Majestæt Kong 

Frederik d. 7. og Grevinde Danner, som også 

blev optaget om æresmedlem.

I 1880 blev første etape af den nuvæ

rende Skydepavillon bygget på Ferdinands 

Pladsen i Riis Skov, budget 7.000 kr., teg

net af arkitekt V. Puck.

I 1924 bliver den gamle restaurationsbyg

ning revet ned, og en omfattende ombyg

ning iværksat. Den indbefattede sidebyg

ningerne til den formidable pris af 15.000 

kr. I ombygningsperioden benyttede sel

skabet lokalerne i ”Pavillonen”, der nu er 

Vandrehjemmet efter ombygning i 1936.

Den 9. juni 1925 indviedes den renovere

de Skydepavillon, hvor Hs. Majestæt Kong 

Christian X deltog i årets Kongeskydning.

”Aarhus Borgerlige Skydeselskab” fra 1834 

trives fortsat i fineste stil, og medlemstal

let er vokset en del i takt med byens vækst.

Poul Stenbøg

Litteratur: Helge Daus, Riis Skov

Historien bag Skydepavillonen i Riis Skov
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Julekortet 2012 - malet af Poul Stenbøg
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Hyggeligt, afslappet, nært. Sådan er det 
at have butik på Ndr. Strandvej, oplever 
Charlotte Ernst, der på snart 5. år står bag 
butikken ERNST – en livsstilsbutik med 
puder, tasker, skåle, lys, creme og meget 
mere – og med boligen lige bag ved.

Det var en ejendomsmægler, der gav ideen 
til butikken, da Charlotte og hendes mand 
købte huset.

 Lokalet ud mod Ndr. Strandvej er da et 
butikslokale, lød ordene. Og hvorfor ikke, 
tænkte Charlotte Ernst og blev butiksejer, 
og en af de omkring 30 forretninger og 
virksomheder, der er langs Ndr. Strandvej. 

 Kendetegnende for os, der har butikkerne, 
er, at vi er fra området, og mange af os bor 
ved butikken, fortæller Charlotte Ernst.

 Vores udfordring er, at 
vi ikke er en strøgbutik, 
hvor kunderne af sig selv 
kommer forbi og drop
per ind. Til gengæld er 
det hos os, du møder 
naboen og forældrene til 
dine børns kammerater. 
Og der er pplads lige 
udenfor døren, fortsæt
ter hun.

 Og vi har et tættere for
hold til vores kunder end 
butikkerne inde i byen. 
Det er hyggeligt, det er 

uden stress og ja lidt landsbyagtigt at have 
butik på Ndr. Strandvej, mener Charlotte 
Ernst.

Hun oplever selv en voksende omsætning, 
og det er der flere, der gør. Nogle må endda 
ansætte mere personale, og så er der andre, 
der oplever mere status quo. 

Så vi ”piver” ikke, men vi står heller ikke 
med armene over hovedet i vild jubel, siger 
hun og fornemmer ikke, det er svært at få 
butikslejemålene afsat.

Og ønsket er da også flere kunder og også 
gerne flere butikker langs Ndr. Strandvej. 
For jo tættere butikkerne ligger, jo mere 
strøgagtigt bliver det at tage turen op og 
ned ad Ndr. Strandvej.

Charlotte Ernst har selv været aktiv i 
Risskov Motion Event, som handelslivet 
omkring Ndr. Strandvej har stået bag nu 
for 2. gang. – Og det kunne være skønt 
med flere arrangementer, der kan samle 
om rådet og skabe traditioner. Men, erken
der hun, det kræver både tid og overskud 
– så aktive hænder efterlyses.

Butik Ernst - en af dine lokale butikker
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UDSALG! UDSALG! UDSALG!

Vi har et lager tilbage af Risskovbogen ”Nærvær og 
Fremsyn” , som vi sælger for 175 kroner.

Bogen dækker med flotte billeder og tekst årets gang i 
området og er den ideelle gave til nye naboer, børn på vej 
hjemmefra, venner og familie med interesse for Risskov.

Normalprisen i boghandlen er 375 kroner.

Hvis du er interesseret i at købe et eksemplar, så mail til 
syren@paradis.dk eller ring 8617 3242 efter kl. 19.

Billedet af Ndr. Strandvej ændrer sig af og til. Butikker lukker og 
(de fleste steder) kommer der heldigvis andre til. Men det ideelle 
må være at holde godt liv i de butikker, der er, og se nye butik
sejere slå sig ned og overleve, så butikkerne bliver flere og flere.

Derfor vil vi gerne her i efterårsudgaven af GVFavisen opfordre 
til at bruge de lokale butikker, som er med til at give området 
identitet og liv. 

Dertil kommer, at en butiksgade er et aktiv, når et hus skal sæl
ges  og købes. 

Og en tur ad Ndr. Strandvej i stedet for en tur i bil ind til byen 
sparer dig for risikoen for at sidde i en kø, du slipper for en par
keringsudgift, og du er miljøvenlig, når du ikke bruger brændstof. 

Bruger du kollektiv trafik, slipper du for at tænke på, om der er 
en siddeplads til dig og dine indkøb, når du skal med bus eller tog 
retur til Risskov.

Flere gode idéer ?
Bestyrelsen vil gerne takke Hans Sylvain Thomsen, for hans to 
guidede ture i foråret i området ved Strandvænget, Stations
gadekvarteret og Hospitalet. Også her vil vi gerne opfordre med
lemmerne til at byde ind med idéer til nye ture i Risskov.

Har du brugt 
din lokale butik i dag?



Undertegnede tilmelder sig Grundejerforeningen Vejlby Fed

Navn:

Adresse:

Send kuponen til
Jesper Vedsø Krogh, Syrenvej 2 , 8240 Risskov 

E-mail tilmelding til
jvk@tangkrogh.dk

Rasmus Challi, formand
Jasminvej 23  8240 Risskov
Tlf. 4194 8908
Mail: Rasmuschalli@me.com

Vibeke Dahl, næstformand
Humlevej 24, 8240 Risskov
Tlf. 8617 3750
Mail: vibekedahl@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

Navngivne indlæg er ikke nødvendigvis i over
ensstemmelse med foreningens opfattelse, og 
fremstår på bidragyderens ansvar.

Bladets forside er malet af 
Poul Stenbøg, Risskov.

BESTYRELSENVelkommen 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 email.

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 medlem
mer formentlig landets største. Gennem Jeres medlemsskab giver I GVF den nød
vendige 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.


