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Årets julekort 2015
Igen i år er det Poul Stenbøg, der har tegnet årets julekort for GVF.

Han fortæller om motivet Egåen:

“Vi ved, at vores berømte forfædre vikingerne for ca 1000 år siden befolkede 

Egådalen og anlagde en stor vikingegård- eller borg med kraftigt palisadehegn. 

Den har haft en betydelig status i området med fuld kontrol af den nord/sydgåen-

de trafik, der via en to kilometer lang voldgrav langs Egåen tvang vejfarende forbi 

storgården/ borgen.

I nyere tid blev udviklingen på fedet anført af flere pionerer især Poul Hansen, der 

i 1928 købte en ca 15.000 m2 stor grund mellem Egåen og Ndr. Strandvej for 

den formidable sum af 3400 kroner, som banken skaffede ham med en gunstig 

afdragsordning. Han grundlagde samme år “Poul Hansen Tømmerhandel a/s” 

for enden af to sandede hjulspor. Virksomheden blev med 32 ansatte den største 

erhvervsvirksomhed i Risskov.

Oversvømmelserne var et stort problem for området, fordi åen kunne gå over 

sine bredder og ødelægge bygninger og afgrøder. Det skete især i kolde vintre og 

om foråret, fordi åen dengang løb ud i bugten i et lavvandet delta i Åkrogen, der 

bundfrøs og dannede ispropper ved den gamle sluse.

Grundejerne langs åen tog sagen i egen hånd, og anført at Poul Hansen blev 

Egå Enges Landvindings Lag dannet. Lodsejerne betalte selv for oprensning og 

uddybning af åen, ny sluse, ny bro og omlægning af åens udløb, sådan som vi 

kender det i dag.

Egåen er vist stadig det eneste større vandløb, der fortsat er privatejet, g Poul 

Hansen grunden – ja den vil snart huse en række boliger og et par butikker.

Det er baggrunden for, at Egåens udløb blev årets julekort-motiv.”

Julekortet fra GVF kan 
købes i Djurslands Bank, 
Ndr. Strandvej 75. 

15 kort med kuverter 
sælges for kr. 100,-

INTET ER AFKLARET MEN DER KOMMER 
EN LØSNING…

De fremtidige rammer for Ovartaci Museet 
- kunstmuseet og det psykiatriske muse-
um på Psykiatrisk Hospital - er endnu ikke 
faldet på plads.
Museet er kun bevilget budget til og med 
2016,og når Psykiatrisk Hospital rykker til 
Skejby i 2018 for at give plads til boliger, 
er det også for museet slut med adressen 
i Risskov.

- Vi forventer, der findes en løsning, lyder 
det fra museumsleder på Ovartacimuseet, 
Mia Lejsted.

Hun tror ikke på en lukning, dertil har 
museet for stor bevågenhed i offentlig-
heden, og hun fornemmer stor velvilje fra 
mange sider.

- Det handler om at få en række brikker 
til at falde på plads, og vi er åbne for 
ALLE muligheder, der kan sikre museet en 
fremtid, siger hun. 

Den store hurdle er driften, som regionen 
hidtil har betalt, selv om en region i følge 
loven ikke må drive museum, og det er 
derfor en løsning, der ikke fortsætter.

Helt konkret har en selvbestaltet Frem-
tidsgruppe taget fat på flere scenarier, 
fortæller et af medlemmerne,tidl. muse-
umsinspektør  Hanne Teglhus.

Det kunne være at flytte begge samlinger 
til Skejby i forbindelse med et ”Patienter-
nes Hus” for alle landets patienterforenin-
ger, som så skal bidrage til den videre drift 
af museet.

En placering i Skejby vil give synlighed og 
et stort besøgsgrundlag, og det er tilmed 
en løsning, regionen er positiv overfor, 
da regionsrådsformand Bent Hansen har 
stillet en grund i udsigt.

En anden mulighed kunne være en 
placering i byen, hvor det nok er muligt at 
få fonde til at bidrage til et nybyggeri, men 
hvor udfordringen igen er de årlige ca tre 
milloner kroner, der skal findes til driften.

- Vi ser alle vegne hen efter en løsning, 
for museet rummer vigtige samlinger, de 
SKAL bevares, siger Hanne Teglhus.

Ovartaci museets fremtidOvartaci museets fremtidNår du køber julekort for kr. 100,- får SØLYST kr 400,-

I år har GVF valgt at lade hele indtægten ved salg af  
julekort gå til SØLYST på Ndr. Strandvej, der er et botilbud 
for børn og unge med behov for længere ophold.

For hver kr. 100,- donerer Fritse og Jens Meyers Fond 
yderligere kr. 300,00 til glæde for børnene. 
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Nu er der endelig kommet gang i byggeriet af byggeprojektet Åbrinken.
Da Poul Hansens Tømmerhandel blev solgt for 4 år siden, blev grunden købt af byggefir-
maet Regnbueparken i Viborg, der i forvejen står bag bl.a. andelsboliger i Skæring og på 
Flintebakken i Risskov.

Målet er at skabe byggeri af høj kvalitet og høj arkitektonisk værdi.
Således er det er krav fra bygherren, at der overalt anvendes de flotte ”Antibes” mursten  
med den varierede overflade, både på boliger og på de to butikker.

Arkitekter på byggeriet er Gudnitz Arkitekter på Ndr. Strandvej.
Der opføres 28 boliger fra 100 til 200m2 samt to butikker.
Butikkerne kommer til at indeholde en Superbrugs og en Netto. Byggeriet af Netto butik-
ken er allerede godt i gang.

Der er foretaget jordhævning ned mod åen, dels af hensyn til fremtidige vandstandsstig-
ninger, dels for at få hele grunden i niveau med Ndr. Strandvej.
Her i november forventes endelig byggetilladelse, hvorefter byggeriet af boligerne kan 
starte, og salges kan påbegyndes. Indflytning vil dog først finde sted i 2017, når hele 
byggeriet er afsluttet, så ingen skal bo i ”byggerod”.

Der er allerede skrevet flere op til at købe en bolig, og priserne forventes at blive ca kr. 
3,5 - 6 mio alt efter størrelse og udstyr. 
Det bliver ejendomsmægler Allan Bante, der skal stå for salget.

Poul Hansens Tømmerhandel bliver til ”Åbrinken”

Genoptryk af “Da Aarhus cyklede til dans på Risskov Badehotel”

I foråret udsendte GVF historien om “Badehotellet  og Cykelbanen” i vores serie med historier fra Risskov.
Desværre skete der nogle fejl under omdeling, så ikke alle fik den leveret.

Vi har nu lavet et genoptryk så alle kan få et eksemplar. De kan hentes hos:
• Øjvind Serup, Jacob Adelborgs Allé 6
• Randi Vinther, Fortevej 89
• Lene Kok, Syrenvej 5 (ligger i havehuset)
-Vi vil også have ekstra blade med til Generalforsamlingen i foråret.

Se hvad din nabo laver...
I GVF ser vi Risskov som et ”landsbysamfund”, og i en rigtig landsby har man et 
forsamlingshus. Vi har Bellevuehallen!
Vi vil gerne være med til at bringe Risskov-boerne tættere sammen.
Det vil vi bl.a. gøre ved at invitere til  ”Sysselmesse” i Bellevuehallen, hvor du kan 
komme og se, hvad din nabo og alle andre i Risskov arbejder med af hobby og kunst.

Kom og vis, hvad du laver om vinteren - og alle vi andre kan få inspiration til en 
spændende hobby eller kunst, vi kunne tænke os at lave.
Det kan være, du laver smykker, sliber sten, ror kajak, er stenhugger, maler, bygger 
violiner - der er ingen grænser...

Vi har reserveret Hal C i Bellevuehallen lørdag den 28. november fra kl. 14 - 17.
Har du lyst at vise  hvad du laver, så kontakt Lene Kok - (se bagsiden)

Annette Møllegaard fra Jacob Adelborgs Allé 
viser sine syede billeder, og Ole Vandborg 
Mikkelsen, Strandbyvej, fortæller om at hugge 
i sten.
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Har du STORSKRALD? - det afhentes gratis!
Har du affald, der ikke kan være i din almindelige skraldespand, kan du få det afhentet 
gratis af Aarhus Kommune.
Det kan være et gammelt køleskab, en cykel, et havebord eller andet.
Søg på GOOGLE: ”Aarhus Kommune storskrald”, så kommer du ind til bestillingssiden.

Du kan også ringe på telefon: 89 40 16 00 
eller skrive til E-mail: kundeserviceaffald@aarhus.dk

Har du ting der kan genbruges?
Giv hvad du har! 
Tag hvad du kan bruge...
På REUSE   på Godsbanen kan du gøre et fund og blive klogere på genbrug og upcy-
cling. Besøg den gentænkte genbrugsstation.
På Reuse kan du alle dage kl. 12-17 aflevere ting, du ikke længere har brug for. I stedet 
for at tingene bliver til affald, stilles de frem og kan afhentes af andre. På den måde får 
tingene en ekstra chance, før de endegyldigt bliver til affald.
 
På Reuse vil man mere og andet end at være en byttecentral. Man ønsker at påvirke 
synet på affald og vise, at affald er en ressource. Der er derfor plads til alle, der kan 
vise, bevise og formidle, hvordan det kan gøres.
 
Reuse er genbrugsstationen gentænkt.
Se mere på www.reuseaarhus.dk

Motionsløbet i Risskov var været afholdt næsten 
årligt siden 2011. Dengang var ”Handel og 
Erhverv Nordre Strandvej” arrangører af løbet, 
der gik under navnet Risskov Motionsevent. Det 
var deres ønske at skabe en lokal tradition for 
beboerne i Risskov og omegn med fællesskab i 
højsæde. Gennem årene har opbakningen været 
stor og deltagerantallet ligget mellem 150-300 
deltagere. 
I 2015 overtog Fodbold-afdelingen i Vejlby-Ris-
skov Idrætsklub arrangørrollen for at videreføre 
traditionen.
Hovedsponsor er Nybolig Risskov Per Faurholt 
samt Okkels Is, Ottoline Sko og Bricks, og over-
skuddet gård til klubbens ungdomsafdeling.

Den 27. september 2015 blev Nybolig Risskov 
Løbet afholdt på en solskinsrig efterårsdag, hvor 
der var mulighed for at løbe enten 5 eller 10 km. 
Hele 240 deltagere havde fundet løbeskoene 
frem og var med til at forvandle dagen til et 
hyggeligt arrangement. 

Efterfølgende er mange positive tilbagemeldin-
ger blevet modtaget, og forslag til forbedringer 
har der også været plads til. Det har været en 
kæmpe, samt lærerig opgave for klubbens 
spillere, der er blevet en del erfaringer rigere til 
næste års arrangement. Ønsket er naturligvis at 
køre det videre i samme ånd og gøre motionslø-
bet endnu større og bedre i fremtiden. Dato for 
Risskovløbet i det kommende år bliver søndag d. 
25. september 2016.

NYBOLIG
Risskov løbet
NYBOLIG
Risskov løbet

Foto: Per Dreyer
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Er du endnu ikke medlem af GVF?
Der er ca. 1500 husstande ud af de 2300 i området.

Medlemskab af GVF er en adgang til et fællesskab, der arbejder for beboerne i området.
-Hvor man kan hente informationer og få den støtte som en større gruppe kan give, hvis man fx skulle 
“ramme imod den kommunale mur”.
GVF har bl.a. været initiativtager til, at der bliver nedlagt fiber i hele vores område, hvor GVF står som 
antenneforening og har skaffet særligt favorable vilkår.

Medlemskab koster for et år kr. 80  for enkeltmedlem og kr. 60, hvis din vejforening er medlem.

Tilmeld dig på hjemmesiden:
Er du ikke medlem af GVF, kan du tilmelde dig på www.fedet-risskov.dk.
Her kan du også se aktuelle emner for området og tilmelde dig nyhedsbrev.

Bestyrelsen:
Formand: Øjvind Serup
Jacob Adelborgs Allé 6, 8240 Risskov
Tlf.: 3136 2966
Mail: formand@fedet-risskov.dk

Næstformand: Gertrud Iversen
Jasminvej 24, 8240 Risskov
Tlf.: 2960 3090
Mail: naestformand@fedet-risskov.dk

Kasserer: Lene Kok
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Mail: kasserer@fedet-risskov.dk

Rasmus Challi
Jasminvej 23, 8240 Risskov

Lone Toftgaard
Jacob Adelborgs Allé 40, 8240 Risskov
 
Suppleant: Mogens Brøndum
Jacob Adelborgs Allé 4 , 8240 Risskov

Suppleant: Randi Vinther
Fortevej 89,  8240 Risskov

GVFs hjemmeside: fedet-risskov.dk

Det sker i Risskov:
26. nov. - 24. dec. 2015 Juletræssalg ved VRI

28. nov. kl. 14-17 GVF Hobby/kunst i Bellevuehallen 

27. dec. - 31.dec. 2015 Salg af nytårskrudt ved VRI

29. dec. 2015 Uofficielle Århus-mesterskaberne i Indefodbold

15. jan.2016 Banko i Bellevuehallen, kl. 19.00

3. april 2016 Gymnastik-dag

29. maj 2016 Lop de Lux, Fortevej

21. - 22. aug. 2016 Loppemarked, Bellevuehallen

28. aug. 2016 Lop de Lux, Fortevej

25. sep. 2016 Nybolig- Risskovløbet

16. okt. 2016 Frimærke- og møntsamler og byttedag 

 


