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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 
Nr. 1 3. februar 2021 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Javel, ikke lige et billede fra Viborgvej ud for Holmstrup, men inde fra Hasle Torv, 
og heller ikke taget for nylig, men engang med mere behersket biltrafik end i 

dag. 

 
Fra Hasle Lokalhistoriske Arkiv på Aarhusbibliotekernes hjemmeside. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Næste blad planlægges trykt onsdag den 14. april 

Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden. 
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Beboerbladet Sofus 
Sofus er et beboerblad for Brabrand 

Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. 
Sofus udkommer ca. 6 gange årligt. 
Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne 

og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig. 
 

Redaktion 
Søren Løkkegaard, 223a, 4029 2942 
Ansvarshavende for dette nummer. 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-
medlemmet. Bemærk: Anonyme indlæg 
optages ikke. 
 
Fotograf som man kan henvende sig til: 
Poul Jørgensen 
poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

 

Holmstrups hjemmeside: 
www.holmstrupinfo.dk 
Rettelser vedrørende klubaktiviteter og 
andet på hjemmesiden sendes til: 
red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup 
Afdelingsbestyrelsen holder møde første 
mandag i hver måned kl. 17.30. Mødet er 

åbent for alle beboere fra kl. 19.30. 
 

Desuden afholdes der møde i Boligteknisk 
Udvalg (BTU) hver anden måned – den 

sidste mandag kl. 19.00 dog kun efter 
behov. 
Mødet er åbent for alle beboere. 

E-mail: bestyrelsen@holmstrup.net 
 

Medlemmerne: 
Edvin Juhl, 261A 3.  
edvin.juhl@stofanet.dk,2534 0503 

 
Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 
 
Peter Iversen, 245 3. 
peter-iversen@live.dk, 2539 8728 
 

Anette Knight, 221A 2.tv. 
syvsegl@gmail.com, 8624 4576 
 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
msln@jubii.dk, 3880 2213 

 
Johnny Rasmussen 267A 

yummi@stofanet.dk 
 
Helle Hansen, 235 B 1.tv. 
hellehansen10@gmail.com, 2639 3132 
 

 

Beboerrådgivningen 
i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 
Tirsdage  kl. 15 -17 
Torsdage  kl. 10 -12 

Du er altid velkommen til at dukke op 
uden aftale. 

Du kan kontakte Jens Høgh på  
Mobil 6128 2126 
jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Brabrand Boligforening, Holmstrup 
Servicelederen 8624 2897 
servicecenter-holmstrup@bbbo.dk 
 

Åbningstider: 
Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00 – 
09.00 
Torsdag kl. 15.30 – 17.00 

 

Totalservice 
Bemærk at det er en dyr service som 
ikke må bruges til sager der kan vente til 

almindelig åbningstid i dagtimerne! 
 
Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 
Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele 
døgnet. 
Telefonnumrene til en 

servicemedarbejder er: 
8931 7171 og 2020 2281 

 

Brabrand Boligforening, adm. 
Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand 
8931 7171, e- mail:brabrand@bbbo.dk 
 

Åbningstider: 
Mandag – onsdag kl. 09.30-14.00 
Torsdag  kl. 09.30-17.00 

Fredag  kl. 09.30-13.00 
www.bbbo.dk 

 

Skræppebladet 
Skræppebladet er beboer- og 

foreningsblad for Brabrand Boligforening 
www.skraeppebladet.dk 
redaktion@skraeppebladet.dk 

file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.holmstrupinfo.dk
file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.bbbo.dk
file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.skraeppebladet.dk
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Genbrugspladsen 
Jernaldervej/Stenaldervej 
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet søndag  kl.11.00-13.00 

 

Stofa Antenneservice 
8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 
Dog undtaget helligdage. 

 
Har du problemer med dine TV-signaler 
uden for Stofas åbningstid, kan du ringe 

til hovedvagten på 8813 1818. 
Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på 

alle hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i 
weekender og på helligdage. 

 
 

 
 

 

Selkabslokaler 
Holmstrup 
Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V 
Kan rumme 72 pers. 
Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration, 8931 7171 
 

Valhalla, Odinsgård 
Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 
Kan rumme 30 pers. 

Lejes gennem Lene Charlotte Olm, 
leneolm@yahoo.dk, 6077 5802 
 
Stenhytten, Thorsbjerg 
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 personer 
Reservation: Lise Ledet, 5144 4734 

 

Postkasser forefindes ved NETTO. 
 
 

Afhentning/forsendelse af pakker 
mv.: i Bilka. 
 

 

 

Gør døren høj, gør porten vid … 

 

Det første menighedsrådsmøde i denne samling fandt sted 16. december 2020. Der blev 
brugt en del tid på at få skype-telefon til at virke, faktisk rigtig megen tid før vi langt om længe 
kom i gang. 
 
Vi begyndte med en værdidebat, og der blev foreslået følgende: f.eks. åbenhed, rummelig-
hed og opbakning til præsterne. 
 
Der blev valgt kontaktpersoner til menighedsrådet fra aktiviteterne. Alle aktiviteter skal være 
forankret i menighedsrådet med en eller 2 personer, enkelte dog med 3 personer. Da Hans 
Kargaard og undertegnede diskuterede hvem der skulle være kontaktperson for bibel-åbner 
(dvs. bibelkreds), begyndte nogle af de gamle menighedsrådsmedlemmer at snerre ad os, for 
vi havde åbenbart gjort noget som de var sure over; jeg fandt ikke ud af hvad der drejede sig 
om. Så der blev ikke valgt nogen. 
 
Vi valgte, at lade de 2 øverste suppleanter deltage i menighedsrådsmøderne. Et par dage ef-
ter blev forkvinden Lis ramt af corona, så hendes jul og nytårsaften blev tilbragt i sengen. Ef-
ter nytår er der åbnet for gudstjenester, men de må kun vare 1/2 time, og uden sang og nad-
ver, og vi skal huske mundbind når vi går ind i kirken. 
 
Her i januar kan vi ikke holde menighedsrådsmøde, og vi skulle have været på kursus, men 
det er udskudt. 
 

svend ove böhm 
jernaldervej 263 b 
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Byrådet har givet tilladelse til at Viborgvej mellem Sommervej og 
Tilst Vestervej udvides til fire spor. 

 

Klip fra Aarhus Kommunes hjemmeside, via et byrådsreferat: 

Ud fra en prioritering af fremkommeligheden på en af kommunens centrale indfaldsveje, 

har Aarhus Byråd på baggrund af bygherreindstillingen, miljøvurderingen samt høringen 
valgt løsningerne med: 

•  højre ind og ud til Viborgvej fra Holmstruphøj suppleret med en ny mulighed for ud-
kørsel via Jernaldervej 

•  og med en parallel vej ved Munkemosevej/Bymosevej. 

 

Der har i forbindelse med den offentlige høring været en del kritiske kommentarer til for-
slaget om at lukke udkørslen til Viborgvej, og projektet er ændret så mulighederne for at 

køre højre ind og ud på Viborgvej fra Holmstruphøj bevares. Der er desuden indsat vilkår 
om overvågning af gennemkørende trafik på Holmstruphøj. Byrådsmaterialet (punkt 21) 
med tilhørende indstilling, sammenfatning og udvalgsnotat er baggrund for afgørelsen. 

Der er desuden kort og økonomisk materiale i den parallelle bygherreindstilling under 
punkt 20 samme sted. 

Afgørelse 

Der meddeles hermed VVM-tilladelse til udvidelse af Viborgvej til fire spor fra Sommervej 

og til Tilst Vestervej. Tilladelsen er baseret på det projekt der er beskrevet i VVM-rede-
gørelsen suppleret med højre ind, højre ud ved Holmstruphøj. 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

7.  At der etableres en omlægning af vejstrukturen i Holmstruphøj, så der også kan kø-

res ud via Jernaldervej.  

11. At der i det første år efter udvidelsen minimum foretages overvågning af gennemkø-
rende trafik 2 gange på Holmstruphøj og efterfølgende ved klager fra beboerne om 

uvedkommende gennemkørende trafik. 

12. At der ved anvendelse af Holmstruphøj som gennemkørsel for uvedkommende trafik 
i væsentligt omfang foretages trafikdæmpende tiltag så omfanget reduceres til et niveau 
der ikke påvirker trafiksikkerheden i området. 

Der har i forbindelse med forslaget om udkørsel via Jernaldervej, hvor der skal passeres 

stier været bekymringer i forhold til trafiksikkerheden og der er derfor indsat et formelt 
krav om trafiksikkerhedsrevision (som Aarhus kommune normalt gennemfører ved større 

vej eller sti projekter) i vilkår 5. 

Vilkår 7 stiller krav om etablering af en ny mulighed for udkørsel fra Holmstruphøj via 
Jernaldervej, så de ca. 200 boliger der i dag har udkørsel til Viborgvej ikke bliver be-

grænset til adgang via højre ind og højre ud til boligområdet. Vilkår et vil også bidrage til 
at reducere u-vendinger ved lyskrydsene på Viborgvej og dermed bidrage til øget trafik-
sikkerhed. 

Tilladelsens vilkår 11 og 12 har til formål at sikre, at der ikke opstår gener fra gennem-

kørende trafik på Holmstruphøj. 
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Især om morgenen er der tæt trafik ad Viborgvej ind mod Aarhus. Biltrafikken har i de 

senere år oplevet en stigende trængsel og øget rejsetid. Den øgede rejsetid har ført til, 
at en del af den gennemkørende biltrafik vælger at køre ad parallelle ruter via eksempel-
vis Tilst Vestervej – Havkærvej – Blomstervej – Marienlystvej eller Agerøvej – Jernalder-

vej.  

Den ekstra trafik via de parallelle ruter reducerer fremkommeligheden for den øvrige tra-
fik på disse veje og udgør en unødig belastning af de omkringliggende områder, der kan 

skabe utryghed for især de lette trafikanter, der færdes langs eller på tværs af disse 
veje. 

 

Samme kommunale kilde fortæller at der i 2017 i gennemsnit per dag kørte i runde tal 

21.400 biler på Viborgvej ud for Holmstrup, 3.300 på Runevej i 2016 og 9.400 biler på 
Jernaldervej, også i 2016. Det er vel kommunens forhåbning at flere bilister vil fravælge 

Jernaldervej til fordel for Viborgvej når denne vej er blevet firesporet. 

Og ja, der er tæt trafik på vejene. Jeg har set en graf der viste at der i 1962 var omkring 
en halv million biler i Danmark; nu er her omkring to millioner flere! Rigtignok er befolk-
ningstallet i samme periode også år efter år stille og roligt steget til pænt over en million 

flere (i sig selv tankevækkende), men det skjuler ikke at vi er blevet et ”bilende” folke-
færd. Nu bliver Viborgvej så udvidet til fire spor – så vil trafikken blot sande til nogle an-

dre steder: inden for Ringvejen er der jo immervæk mestendels kun to spor til rådighed 
… Og så skal børneinstitutionen Bulderby på Jernaldervej til at vænne sig til en vej fra 
Holmstruphøjvej ført lige forbi deres hæk. Alt for bilismen! Ikke? 

 

 

 

 

 

 

 

Inderlig jeg længes 

Efter Vaar, men Vintren strænges; 

Atter Vinden om til Nord! 

Kom Sydvest, som Frosten tvinger! 

Kom med dine Taagevinger! 

Kom og løs den bundne Jord! 

 

fra Blichers Trækfuglene, 1838 
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Aktiviteter på Holmstrup Mark 
Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

 

Onsdagsklubben 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6, 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: Bettinna 2151 5686 

 

Formand: Peter Iversen 

Kasserer: Steen Brændholt 

Menigt bestyrelsesmedlem: Bettina 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand: Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: 

Gudmundur Karl Arnarson 

Kasserer: Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Revisor: Dorte Nielsen 

 

Holmstrup Tøjgenbrugs 

Kontaktperson: Britta, 2961 0804 

Åbent: 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Fredag kl. 17.10-18.10 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Kontaktperson: Rudolf Bay, 5183 4380, 
opgang 253 B 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 
Kontaktpersoner: 

Kisser   tlf.: 2227 4005 

Steen  tlf.: 2280 3250 

 

Formand: Kisser (Kirsten Larsen) 

Næstformand: Michael 

Kasserer: Steen Brændholt 

Bestyrelsesmedlemmer: Elsebeth Sindgart og 

Bente Ryolf 

 

 

Revisor: Peter Iversen 

Suppleanter: Gitte og Peter 

 

 

Holmstrup Håndarbejdsklub 

Mødes hver 2. tirsdag (i lige uger) kl. 19.00 i 

Pensionistlokalet (nr. 277) 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kontaktperson 

Jette Kristiansen, 265, 3042 9490 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Kristiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen, 4078 7191 

 

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening 

Margrethe Borchhorst, 8624 4131 

 

Holmstrup Mark Cykelværksted 
Jernaldervej 245 

Hans Martin og Rudolf. 

Åbent tirsdage kl. 19.00- 21.00. Skal du låne en 

cykel til dig selv eller en gæst, så kontakt os. 

 

Multibane i Holmstrup 

Udlån af net: 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Bordtennis i Holmstrup 
Hvis selskabslokalet er ledigt, kan nøglen 

afhentes hos Poul Erik Hansen, 5094 8969 

   

Holmstrup Billardklub 

Formand: Tom Houmøller 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


