
Høringssvar vedr. arealer til alle boligtyper – Sabro 

Vi flyttede til Sabro for lidt over 4 år siden og bor i området, der grænser op til arealet, som foreslås udlagt 

til alle boligtyper. Vores baghave grænser op til markerne og vi nyder at kunne bo i en by, hvor vi har 

følelsen af at være på landet. Vi bor i det, der er ”resterne” af den gamle bydel. Visuelt er der et par veje 

med ældre huse og Sabro kirke, som adskiller de nyere boligområder fra den gamle, men når det så er sagt, 

mener jeg det er vigtigt at værne om det der er tilbage, da det er med til at give en by sjæl (også selv om 

der kun er lidt af det). Jeg er selv opvokset i en lille landsby tæt på Sabro og har set hvordan byen er vokset 

igennem tiden.  

I den tid vi har boet i Sabro, har vi oplevet, hvor stor en påvirkning den seneste udbygning af Sabro 

(Langfredparken, Langfreddal og Rønnevangen) har haft på vejnettet. I myldretiden er det umuligt at 

komme ud på Viborgvej fra Sabrovej og det gør, at vi altid kører via Vistoftvej. Her er vejnettet dog heller 

ikke gearet til alt for meget trafik, da T-krydset/vejbanerne fra Astervej og ud på Vistoftvej er smalle. 

Vejbanerne er smalle til man er kommet forbi gadekæret ved Sabro Vænge. Presset på vejnettet er derfor 

allerede et stort problem i Sabro i dag. Trafikbelastningen i Sabro, har dog også konsekvenser for de mindre 

landsbyer omkring Sabro. Som det er nævnt i forslag til teamplan, vil det nye område skulle 

adgangsbetjenes fra Grønvej, Sabrovej og Ristrupvej. Udover problemerne med at kunne komme ind og ud 

på Viborgvej fra Sabrovej, vil vejnettet skulle udbygges pga. yderligere trafik på Grønvej og Ristrupvej. Det 

vil ikke kun være omfattende at udbygge vejnettet i disse områder, men det vil også have stor betydning 

for den omkringliggende natur og de landsbysamfund, som bliver berørt heraf. Vejene i og omkring Sabro 

er allerede meget presset pga. de mange nye boligområder. Opføres der yderligere 400 boliger, skal der 

massive ændringer til for at få løst de trafikale problemer.  

Senest er Langfredparken, Langfreddal og Rønnevangen opført. Især Langfredparken stikker ud, da det er 

lejligheder i 2 plan, hvilket virker som et mærkeligt valg i forhold til placering i landskabet (ligger højt). 

Derudover er der ikke indtænkt natur/udearealer, som ville være oplagt i forhold til området. Vi vil ikke kun 

være kede af at miste den flotte udsigt fra vores baghave, dyrelivet (jagende flagermus i baghaven, harer, 

fasaner, ugler, råvildt osv.), men vi ville være endnu mere kede af, at få udsigt til boligblokke eller 

parcelhuse, som ikke passer ind i området og som ligger tæt (som det er tilfældet i Langfredparken, 

Langfreddal og Rønnevangen). Ikke kun tæt på eksisterende bebyggelse, men også tæt på Ristrup skov, som 

i dag ligger lidt for sig selv. I forhold til det dyreliv vi oplever, tænker jeg kun at denne adskillelse mellem by 

og skov er en fordel.  

Sabro er i dag presset i forhold til det stigende indbyggertal og de logistikmæssige problemer det medfører 

(øget trafik, øget behov for pasningstilbud, skoletilbud mv.) og med forslaget til nye arealer til alle 

boligtyper, vil presset blive endnu større på Sabro og omegn. 

 


