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Årets vigtigste begivenhed siden sidst 
har været afholdelse af den årlige gene-
ralforsamling, som fandt sted tirsdag den 
17. marts 2009, på Åby Bibliotek. Det var 
en fornøjelse at kunne notere et større 
fremmøde end der har været de seneste 
mange år. Mellem 25 og 30 medlemmer 
havde taget sig tid til at møde frem, må-
ske ansporet af det spændende foredrag 
om ernæring, der var programsat til at 
afslutte aftenen. Andetsteds i bladet er 
der en fyldig omtale af Generalforsam-
lingen.

Under generalforsamlingen blev trafikaf-
viklingen på villavejene i Åbyhøj diskute-
ret livligt. Det blev af undertegnede bl.a. 
omtalt, at en række beboere på Johs. 
Ewalds Vej aktivt har forsøgt at få kom-
munen til at igangsætte fartdæmpende 
foranstaltninger, da der efter manges 
mening køres uforsvarligt stærkt på 
netop denne vej. 

I samrådet med Åbyhøj Fællesråd og 
Trafik og Veje er det besluttet at ned-
sætte en arbejdsgruppe, der i løbet af 
efteråret skal fremkomme med en plan 
for bedre og sikrere trafikafvikling på vil-
lavejene i Åbyhøj. Er der nogle medlem-
merne der er interesseret i  at deltage i 
dette arbejde, er I meget velkomne til at 
henvende sig til mig desangående. 

Vores planlagte arrangement, der skul  le 
have fundet sted i slutningen af april/
begyndelsen af maj under arbejdstitlen: 
”Spændende og utraditionelle haveind-
retninger”, bliver desværre ikke til noget,
da den påtænkte oplægsholder uden 

nærmere varsel har meldt afbud. 

På opfordring har vi besluttet at indbyde 
til endnu er lærerig og underholdende 
aften i selskab med Prof. Shukla under 
emnet: ”Fedtsyres betydning for helbre-
det”. Se side 5.

Foråret er nu endegyldigt kommet til 
Åbyhøj, såvel vejrmæssigt som aktivi-
tetsmæssigt. Det vejrmæssige fejrer vi 
med et forsidemotiv, der viser Åbyhøj 
i forårsdragt. Det aktivitetsmæssige er 
allerede i gang – plejehjemsbyggeriet, 
færdiggørelse af nye boliger ved Åby-
højgård – det tidligere Petersminde, og 
sidst men ikke mindst Fragtmandscen-
tralens udflytning til Årslev. Der åbnes 
hermed mulighed for etableringen af en 
helt ny bydel på Fragtmandscentralens 
nu (næsten) ryddede område.

Udover ovennævnte aktiviteter, der fin-
der sted i Åbyhøj netop nu, er der også 
offentliggjort en anden god nyhed. 
Planerne vedrørende byggeriet omkring 
den tidligere administrationsbygning på 
Silkeborgvej 160, ser nu ud til endegyl-
digt at komme på plads, idet der skulle 
være sikkerhed for, at der rykker et 
lægehus ind i en af de tre nye planlagte 
bygninger, jfr. afsnittet ”stort og småt…”, 
hvor dette projekt omtales  nærmere. 

På bestyrelsens vegne ønske jeg alle en 
god sommerferie, og håber på at hilse 
på en lang række af jer onsdag, den 27. 
maj kl. 19.00 på Åby Bibliotek.

Af Preben Sørensen, Formand

FORMANDENS INDLÆG - MAJ
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Formandsberetning 2008/2009
Igennem den forløbne periode har 
Grundejerforeningen stået som arran-
gør af 2 arrangementer. 

I foråret 2008, nærmere bestemt den 
24. april, inviterede vi vore medlem-
mer til at lære mere om boligmarkedet 
i Åbyhøj. Under titlen ”Boligmarkedet 
i Åbyhøj / lånemuligheder” havde vi 
formået Nordea i samarbejde med 
DanBolig til at stå for oplægget.

Det seneste tiltag fra Foreningens side 
har været den 30. oktober, hvor der 
blev lagt op til ”En aften i energibespa-
relsernes tegn”. Energikonsulent Niels-
Erik Gehlert fra NRGi kom på besøg for 
at give et bud på. hvordan man kunne 
få en ”NRGi rigtig livsstil”

Begge arrangementer trak 20-25 
tilskuere/deltagere, hvilket vi anser for 
at være tilfredsstillende.

Arrangementerne følger Foreningens 
arrangementspolitik, hvor  hovedvæg-
ten lægges  på at arrangere relevante 
foredrag. Vi ønsker at være i over-
ensstemmelse med medlemmernes 
ønsker, som kom til udtryk  i Medlems-
undersøgelsen fra 2006. 

Vi er nu i gang med at planlægge vort 
næste arrangement, der foreløbig har 
arbejdstitlen: Spændende og utradi-
tionelle haveindretninger. Nærmere 

information vil blive givet i årets første 
medlemsblad, der er planlagt at ud-
komme primo/medio april.

Med tilfredshed kan vi konstatere en 
fortsat tilgang af medlemmer. Ved ud-
gangen af januar 2009 er medlemstal-
let nu oppe på 295 og fortsat stigende.
  
Medlemsbladet har nu fået det ud-
seende og indhold, som vi synes en 
moderne foreningsmedlemsblad bør 
have.  Vi ser stadig væk frem til, at I – 
medlemmerne – begynder at benytte 
bladet som et debatforum. Ligele-
des vil vi da gerne høre fra jer, hvis I 
skulle have ideer til emner i bladet, der 
kunne tages op.

I forbindelse med vort medlemskab 
af Fællesrådet for Åbyhøj har vi været 
kraftigt involveret i flere sager/emner:

1)  Indsigelse mod omfanget af på-
tænkt byggeri på Erik Bøghs Vej 
(den gamle gårdsplads),

2)  Forslag stilet til kommunen om at 
der bør udarbejdes en overordnet 
plan for trafikreguleringen i vil-
lakvarterne i Åbyhøj – konkret er 
emnet bragt op som følge af et 
ønske fra beboerne på J. Ewalds 
Vej om at få opsat fartdæmpende 
foranstaltninger,

GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2009
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Uddrag af de væsentligste punkter på Aabyhøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, tirsdag 
den 17. marts 2009:

 fortsættes på side 7

62822 medlemsblad Maj 09.indd   4 04/05/09   10:27:44



5

GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2009 ARRANGEMENT

Fedtsyres betydning 
for helbred og sygdomme
Onsdag, den 27. maj 2009
kl. 19.00 på Åby Bibliotek

Mange af vore medlemmer, har givet udtryk for at vi,
som en opfølgning på generalforsamlingens foredrag
om olier og deres betydning for ernæringen, skulle forsøge
at få arrangeret et nyt foredrag over det samme tema.

Denne opfordring følger vi gerne, og har hermed fornøjelsen,
endnu engang at kunne  tilbyde vore medlemmer muligheden
for at opleve et spændende foredrag om ernæring ved 
Professor Shukla.

RigtigtRigtigt fedtfedt forfor kroppenkroppen
Foredrag ved Professor Vijai K S Shukla

““FedtsyrersFedtsyrers betydningbetydning forfor helbredhelbred ogog sygdommesygdomme””

                                                      

www.nutridan.dk

RigtigtRigtigt fedtfedt forfor kroppenkroppen
Foredrag ved Professor Vijai K S Shukla

““FedtsyrersFedtsyrers betydningbetydning forfor helbredhelbred ogog sygdommesygdomme””

                                                      

www.nutridan.dk

RigtigtRigtigt fedtfedt forfor kroppenkroppen
Foredrag ved Professor Vijai K S Shukla

““FedtsyrersFedtsyrers betydningbetydning forfor helbredhelbred ogog sygdommesygdomme””

                                                      

www.nutridan.dk

RigtigtRigtigt fedtfedt forfor kroppenkroppen
Foredrag ved Professor Vijai K S Shukla

““FedtsyrersFedtsyrers betydningbetydning forfor helbredhelbred ogog sygdommesygdomme””

                                                      

www.nutridan.dk

RigtigtRigtigt fedtfedt forfor kroppenkroppen
Foredrag ved Professor Vijai K S Shukla

““FedtsyrersFedtsyrers betydningbetydning forfor helbredhelbred ogog sygdommesygdomme””

                                                      

www.nutridan.dk

Som en gestus overfor medlemmerne af Aabyhøj Grundejerforening, 
vil der denne aften blive givet en speciel ”Grundejerforeningsrabat”
på firmaets (NUTRIDAN’s) produkter.

Vi ser frem til endnu en spændende aften - bestyrelsen
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GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2009

3)  Nedsættelse af en arbejdsgruppe 
med formålsparagraffen: Forskøn-
nelse af Åbyhøj centrum – her 
tænkes der især på forskønnelse af 
forretningsfacaderne.
Foreningens formand er formand 
for denne arbejdsgruppe, og vil i 
samarbejde med Handelsstandsfor-
eningen & Århus kommunes Stads-
arkitekt  forsøge at få formuleret 
nogle konkrete retningslinier.

Herudover agter vi at følge de sager til 
dørs, hvor ”smarte” bygherrer/entre-
prenører er sluppet godt fra at opføre 
bygninger, der ikke er i overensstem-
melse med reglerne, og hvor ulovlig-
hederne er til stor gene for naboerne. 
Vi vil gøre vort yderste for at få foran-
staltet, at de omtalte bygninger bliver 
lovliggjort. Af eksempler kan nævnes 
Åbyvej 138 samt Olav de Lindes byg-
geri, der støder op til Heimdalsvej 11.
  
Igennem det forløbne år har Aabyhøj 
Grundejerforening været omtalt i me-
dierne flere gange, bl.a. i forbindelse 
med det store antal indbrudstyverier 
i Åbyhøj, samt  i forbindelse med en 
vurdering af politireformens effekt 
desangående. I den forbindelse har 
vore synspunkter været nævnt såvel i 
radioen, som i et TV-interview. 

Det er naturligvis med stor tilfreds-
hed vi af medierne & ”den offentlige 
mening” betragtes som en organisa-
tion hvis input i emnet er så væsentlig, 

at  vi som en selvfølgelighed bliver 
forespurgt om vores mening. 

Vi kan jo nok ikke undgå at vi hermed 
bliver gjort til repræsentant for Åbyhøj 
borgernes mening i en grad, der ligger 
langt udover hvad vort medlemstal 
retfærdiggør. Da vi mener vi udtaler 
os med solid baggrund i konkrete 
eksemp ler, og da vi mener vi har en 
god sag, er vi helt rolige herved.

Jeg vil som jeg plejer slutte af med en 
opfordring til at være mere aktiv i jeres 
relation til jeres forening. Husk på, at 
Aabyhøj Grundejerforenings aktivitet 
og virke fastlægges af jer – medlem-
merne. Da vi er en frivillig grundejer-
forening har vi ingen fastlagte krav 
vi skal leve op til, og kan derfor i stor 
udstrækning foretage os det, medlem-
merne ønsker. Brug denne mulighed !!

Jeg ser frem til et for foreningen 
fremgangsrigt år med ny medlems-
fremgang, og med en endnu stærkere 
opbakning bag vore arrangementer.
 
Beretningen blev godkendt.

Foreningens regnskab for 2008
Foreningen har i 2008 haft et overskud 
på  kr. 11.591,89, sammenholdt med 
et underskud på kr. 3.363,79 i 2007. En 
del af forklaringen på den markante 
resultatforbedring skal ses i lyset af, at 
Åbyfonden bevilgede 

 fortsættes på side 9

 fortsat fra side 4
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Estate mæglerne Ole Rasmussen
statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE

Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj
Tlf. 8615 8600 • Fax 8615 8609

8230@estate-maeglerne.dk

Århus Nord afdeling
Åbogade 1a • 8200 Århus N • tlf. 86 78 62 77

home Åbyhøj/Århus V
Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 27 00
aabyhoej@home.dk

ÅBYHØJ AFDELING
Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj

Tlf. 45 12 42 10

W W W . D A N B O L I G . D K SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig
RING: 86 15 68 11 • FAX 86 75 34 88

SILKEBORGVEJ 245 • 8230 ÅBYHØJ

DANBOLIG ALLAN BANTE

DanBolig Åbyhøj-Hasle

W W W . D A N B O L I G . D K SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig
RING: 86 15 68 11 • FAX 86 75 34 88

SILKEBORGVEJ 245 • 8230 ÅBYHØJ

DANBOLIG ALLAN BANTE

DanBolig Åbyhøj-Hasle

Tomsagervej 23 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 8619 5599
www.jskriver.dk

Hamrende
         godt     håndværk

INTERFLORA
ÅBYHØJ BLOMSTER
v/Charlotte Kehren
Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj
tlf. 86 15 71 93

ÅBYHØJ BLOMSTER
Haslevej 10, 8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 32 44
www.aabyhoejdyreklinik.dk
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GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2009

kr. 3.000,00 til opdatering og reno-
vering af Foreningens hjemmeside. 
For 2009  budgetteres der  med et 
overskud på kr. 4.850,00.

Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent for 2010
Generalforsamlingen godkendte be-
styrelsen forslag om, at kontingentet 
for 2010  fastsættes til kr. 100,00 pr. år. 
Der er her tale om en stigning fra det 
nuværende beløb på kr. 75,00.

Valg til bestyrelse m.m.
Foreningens næstformand bert 
Krogsøe ønskede ikke genvalg. Efter 
mere en 25 års indsats for Aabyhøj 
Grundejerforening – heraf 8 år som 
formand + mere end 15 år som næst-
formand - må han vel også siges at 
have udtjent sin værnepligt.  

Gert Krogsøe blev hyldet for sin store 
indsats igennem årene, og fik bl.a. til-
delt æresmedlemsskab af Foreningen. 
Kenneth Fuhlendorff blev nyvalgt 
som bestyrelsesmedlem.  Foreningens 
formand og kasserer blev begge gen-
valgt til bestyrelsen.

Anne Marie Bosley blev genvalgt som 
bestyrelsessuppleant. 

Revisor John Thorup blev genvalgt 
som revisor. 

Leif Gjerlev Pedersen blev genvalgt 
som revisorsuppleant.

Eventuelt
Som følge af en omfattende debat 
om trafikforholdene på villavejene i 
Åbyhøj, vil formanden tage initiativ 
til at få nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal komme med input til brug for en 
frugtbar dialog med Teknik og Miljø, 
afdeling Trafik og Veje. 

Efter generalforsamlingen
Professor Shukla gav et spændende 
foredrag over temaet ” Fedtsyrers be-
tydning for helbredet og sygdomme”. 
Foredraget var både lærerigt og humo-
ristisk, og det var indlysende at gene-
ralforsamlingens deltagere havde fået 
noget at tænke over på vejen hjem.
Fra flere sider blev der givet udtryk 
for, at vi gerne måtte gentage dette 
arrangement. 

 fortsat fra side 7
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Advokatfirma 
Lille Torv 6, 8000 Århus C

Tlf. 7011 1122 

Fast Ejendom • Stefan von Fintel 
svf@delacour.dk
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AABYHØJ 
TØMRERFIRMA

Alt tømrerarbejde udføres

Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 92 99

HUSEFTERSYN
• Tilstandsrapport

• Energimærke
• Arkitekt Hjælp

8615 7877
www.bygoglev.dk

Arkitekt MAA/PAR
BJARNE LUNDGAARD

Nybolig Århus Vest
v/Søren Jensen & 
Peter Dybvad
Silkeborgvej 244
8230 Åbyhøj
Tlf. 89 43 44 44

TVIS-MODULIA 
KØKKENCENTER 

ÅRHUS
v/OLE KAMP

Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 74 44

v/Anton Nygaard

Silkeborgvej 329, 8230  Åbyhøj
Tlf. 86 10 76 22 – 86 25 75 25

info@din-laasesmed.dk
www.din-laasesmed.dk

Tømrer- og snedkermester
EIGIL ANKER & SØN

Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 23 37

Deres blikkenslager
BENNI JONASSEN

Aabyvej 112, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 75 24 64
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KVICKLY ÅBYHØJ – EN ANDERLEDES BRUGSFORENING

Kvickly er i dag suverænt Åbyhøjs stør-
ste detailbutik med ca. 110 ansatte og 
en omsætning på over 200 mio. Dkr.  
Halvdelen af Kvickly’s kunder kommer 
fra områder uden for postdistrikt 8230, 
endda helt fra Skanderborg.   

Kvickly har for nyligt fået ny varehus-
chef, idet Jørgen Rasmussen efter 20 
år på posten, har besluttet at træde et 
skridt tilbage og fortsætte som salgs-
chef.  Ny varehuschef er Kaj Aakjær, der 
kommer fra en tilsvarende stilling i Viby. 

Historie
Kvickly, som den kendes i dag, tog sin 
begyndelse i 1968, da der blev bygget 
et supermarked på hjørnet af Haslevej 
og Silkeborgvej.  Den 14.11.1968 blev 
supermarkedet indviet under navnet 
HB Consum. I 1994 blev Kvickly udbyg-
get betragteligt, til det udseende og 
den størrelse, butikken har i dag.

Brugsforeningen startede i 1909. Den 11. 
maj 1909 indkaldtes til stiftende general-
forsamling, og mandag, den 1. novem-
ber 1909 fandt den højtidelige indvielse 
af forretningen sted, men formodentlig 
på grund af den gamle overtro om, at 
man ikke skal påbegynde et ny arbejde 
på en mandag, fandt åbningen for kun-
derne først sted dagen efter tirsdag, den 
2. november 1909.

I 1911 nåede omsætningen op på ca. 
kr. 49.000,- og der viste sig et behov 
for at udvide forretningen.
I slutningen af 1937 flyttede brugsen 

ind i nye lokaler på Silkeborgvej, imel-
lem Apoteket og banken, der i dag 
kendes som Danske Bank.
I 1949 rundede omsætningen en 
halv mio., og nye forretningsformer 
trængte sig på. Svaret herpå blev, at 
butikken blev omdannet til en selvbe-
tjeningsforretning, som blev indviet 
den 16. oktober 1951. 

Det blev besluttet allerede i 1968 at 
flytte til større lokaler med en pla-
cering på hjørnet af Silkeborgvej og 
Haslevej – hvor butikken ligger i dag. 
Samtidig overgik forretningen til at 
være en FDB-ejet butik. 

Forretningskoncept
I  modsætning til tidligere – hvor 
Aabyhøj Brugsforening i sit vareudbud 
lignede andre Brugsforeninger - er 
Kvickly i dag karakteriseret ved at have 
en unik sortimentspolitik. 

De landsdækkende reklametilbud fra 
COOP, suppleres i stor udstrækning 
med en lang række ”knaldtilbud”, som 
det stort set kun er Kvickly i Åbyhøj, der 
kan tilbyde.

Kvickly opnår herved, at man både kan 
leve op til det sortiments- og kvalitets-
nivo, der forventes af et supermarked, 
og samtidig er i stand til at konkurrere 
med lavprisbutikkerne i nærområdet.

Kilder: AABYHØJ BRUGSFORENING, Aaby Sogns Brugs-
forening: Aabyhøj Brugsforenings historie gennem 50 år, 
11. maj 1909 – 11. maj 1959. samtaler: 1) Jørgen Rasmus-
sen & Kaj Aakjær, forhenværende henholdsvis nuvæ-
rende varehuschef i Kvickly, Åbyhøj, eget materiale.
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Maler� rmaet 
KNUD ANDREASEN

Engparken 19, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 13 55

Maler� rmaet 
OVE LAURSEN & SØN

Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 70 76

Murermester
G. NYGAARD PEDERSEN

Elkjærvej 27, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 12 50 

NEW STYLE SALON
Herre & Damefrisør

DINO
Tlf. 20 16 88 37

Silkeborgvej 307, 8230 Åbyhøj

ELEKTRIKEREN I
AABYHØJ ApS

v/aut. EL-installatør
Carsten Nielsen

Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 10 09

Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk

www.gennem
sigtigepriser.dk

A

Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk

Gør det muligt

Frisør
Jens & Gitte

Hos os ingen tidsbestilling
Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 16 01

Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk

www.gennem
sigtigepriser.dk

A

Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk

Gør det muligt

Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk

Tømrer & Arkitekt� rma M.A.A.
PREBEN HANSEN

Haslevej 49
8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 80 58 – Mobil: 20 96 80 58

Silkeborgvej 224 • Åbyhøj

Tlf. 89 89 97 30
aabyhoej@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk
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■ Spil Petanque i Åbyhøj
Nederst i Åby Parken ligger der et 
indrammet firkantet område ca. 15  x 
20 m, pænt vedligeholdt og grusbelagt. 
En virkelig flot petanque bane som 
bare venter på at blive brugt. Spillet er i 
udgangspunkt let at lære og spille, men 
med mange finesser, siges det.  Kan 
spilles af folk i alle alder. Har du lyst til 
at prøve dette hyggelig spil eller evt. 
genoplive minder fra Frankrigsturen så 
kom forbi mandage kl.19.00 til ”Drop 
in Petanque, med eller uden din nabo! 
Første gang mandag den 11.maj (hvis 
vejret tillader).

■ Dræbersnegle
Vi har modtaget reklame-/informa-
tionsmateriale fra firmaet snegleslut. Vi 
vil gerne videreformidle firmaets gode 
intentioner til vores medlemmer: 
”Den Ibiriske skovsnegl (dræbersnegl) er 
en landeplage. Snegleslut er nyudviklet, 
effektiv, nem at bruge samt hygiejnisk 
og miljøvenlig. Snegleslut er designet, så 
den sikrer optimal fangst, og fangstpo-
serne giver en hurtig, nem og hygiejnisk 
brug. Fælden begrænser fangst af nyt-
teinsekter og andre snegle.”

1. Grav et hul og placer spanden, så   
 kraven flugter med jorden.
2. Indsæt en fangstpose og hæld ca. 
 20 cl. øl i posen.
3. Tilse jævnligt og udskift fangstposen.
4. Med en ny pose og lokkemiddel er  
 fælden klar til endnu en god fangst.  
Grundejerforeningen påtager sig ikke 
noget ansvar for firmaet anprisninger. 
Det kan dog nævnes, at Danmarks 
Naturfredningsforening har udtrykt sig 
positivt om produktets funktion. ”Vi 
har testet fælden ’Snegleslut’ med et 
fint resultat. Den virker, og den holder 
oven i købet Vinbjergsnegle og andre 
dyr ude”, siger Bo Håkansson, Biolog og 
Naturmedarbejder, Danmarks Natur-
fredningsforening.”
Med hensyn til flere detaljer om produk-
tet, herunder priser henvises til www.
snegleslut.dk.

■ Flytning af Fragtmandscentralen
I løbet af påsken er Fragtmandscentra-
len flyttet fra den kendte placering på 
Sørens Frichs Vej i Åbyhøj til dets nye 
hjemsted i Årslev. Det er en speciel op-
levelse at opleve området omkring den 
nu tidligere fragtmandscentral omtrent 
tømt for lastbiler. Der er nu blevet så 
roligt i dette område.

Det spændende er nu, hvad der kom-
mer til at ske med dette store område !  

■ Lægehus i Åbyhøj
Efter at der igennem flere år har været 
tilløb til at få etableret et lægehus i 

 fortsættes på side 15
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Ring for uforpligtende tilbud
86755121• 28729158 
aabybyg@stofanet.dk •  aabybyg.dk

Nyt tag
Nye døre og vinduer
Energivinduer

Nybyg
Tilbyg

Udestuer

– Alt glarmester og tømrerarbejde

Buchtrup og Duet 
Service udlejning
Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj 

tlf. 86 15 77 55 
www.duetservice.dk
info@duetservice.dk

Silkeborgvej 263/Thorsvej 1
8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 31 11
gm-moebler@mail.dk
www.gissel-moebler.dk

elite@eliteparkhave.dk 
www.eliteparkhave.dk

Finderupvej 10, 8000 Århus C 
Tlf. 86 10 63 01

AABYHØJ 
TAPET OG FARVE

v/Malermester HOLGER PEDERSEN
Silkeborgvej 230 Kld.

8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 73 66

svaneglas

Glarmester
Når ruden er knust og skaden er 

 edur omret elmag ned rån rellE .teks
er punkteret.

Glas og alufacader
Egen afdeling med kompetencer 
indenfor fremstilling og montage af 
løsninger inden for glas- og alufacader.

Interiørglas og spejle 
Special glasløsninger til indendørs 

-irp i ngised go gninter dni lit – gurb
vate boliger eller til erhvervsbyggeri.

Voldbjergvej 22 · 8240 Risskov
Tlf. 86 12 97 00 · www.svaneglas.dk

Randers Tlf. 86 42 22 55 · Århus Tlf. 86 12 97 00 · Ebeltoft Tlf. 86 34 10 31 
Grenaa Tlf. 86 32 27 12 · Bjerringbro Tlf. 86 68 33 11
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Elite
Finderupvej 10 - 8000 Århus C

Tlf. 86 10 63 01 - Fax. 86 75 20 55
elite@eliteparkhave.dk - www.eliteparkhave.dk

Park & Have ApS
Elite

Finderupvej 10 - 8000 Århus C
Tlf. 86 10 63 01 - Fax. 86 75 20 55

elite@eliteparkhave.dk - www.eliteparkhave.dk

Park & Have ApS
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Åbyhøj ser det nu ud til at lykkes. Det er 
imidlertid noget overraskende, at det 
er en kreds af læger fra Brabrand, der 
etablerer sig i et lægehus i Åbyhøj.  

Lægehuset vil blive placeret ved siden 
af  det tidligere kommunekontor på 
Silkeborgvej. Med hensyn til nærmere 
detaljer kan henvises til artikel i Århus 
Stiftstidende, torsdag den 9. april 2009, 
side 10, samt Medlemsblad for Aabyhøj 
Grundejerforening, 18. årgang – okt./
nov. 2007, side 13.

■ Fedtsyres betydning
Under Professor Shuklas foredrag blev det 
bl.a. nævnt, at i forbindelse med væske-
indtagelse, var det særlig anbefalelsesvær-
digt, at blande almindeligt vand med lime.
En del af vore medlemmer har udtrykt 
tvivl om, hvordan forholdet mellem lime 
og vand skal være.
Vi kan hermed gøre noget for at fjerne 
denne usikkerhed. Den optimale blanding 
er at presse saften ud af 2 limefrugter, og 
tilsætte denne saft til 1 liter vand. 

Skulle der være ønske om at vide mere – 
mød op til vores næste arrangement den 
27. maj 2009 !! 

 fortsat fra side 13

Kunderådgiver Brit Degn
Telefon 8761 4504

Kender du os..?

Kompetent rådgivning 
i en lokal bank 
-  ring til os!

Kreditchef Bjarne Fries
Telefon 8761 4665

Valutarådgiver Claus Christiansen
Telefon 8761 4663
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UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER

Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling 
af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til 
tider kan være rift om dem. 

Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen

Depot A  Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m
 Kloakrenser, lille skovlskål
Depot B Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m
 Kloakrenser, stor skovlskål
Depot A+B Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m
 Lille letmetalstige, 6 m
 Tagstige m. hjul 6 m
 Kloakrensebånd, evt. med støtterør
 Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm

Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så 
forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. 

Nordlige Bydel – Depot A  Sydlige bydel - Depot B
Gert Krogsøe  Henrik Rønbjerg
Harald Kiddes Vej 51  H. C. Andersens Vej 2  
Tlf. 86 15 99 18  Tlf. 86 25 27 48

Udlån af blandingsmaskine
- henvendelse til formanden

Foto: Inge Nedergaard Sørensen
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