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Bestyrelsen har ordet:

Meget har ændret sig i årets løb p.gr.a. Corona - også for GVF!
Vores generalforsamling i marts blev aflyst, så bestyrelsens beretning for 
2019 og oplæg fra Teknik & Miljø om trafikken på Ndr. Strandvej m.m., kan 
du læse her i avisen.
Dato for næste generalforsamling kan du læse på bagsiden. Her vil Teknik 
& Miljø også komme med et oplæg.

Avisen indeholder nogle af de opgaver som GVF beskæftiger sig med:
Vi har bl.a. tæt kontakt til Teknik & Miljø med henblik på en mere sikker 
trafik langs Ndr. Strandvej , herunder udkørsel fra sideveje, som vi vurderer 
har høj prioritet. 
Vi oplever en meget stor imødekommenhed fra medarbejderne hos 
T & M, men det er naturligvis også opgaver, der kræver bevillinger fra 
byrådet.
Se også side 8. 9 og 10.

Når en bygherre planlægger et større byggeri i vores område, bliver 
GVF orienteret, og får mulighed for indsigelse. Vi har også ind i mellem 
forespørgsler fra medlemmer fx om naboens byggeri - om hunde der 
larmer om natten - om må man aflive en rævefamilie i haven? etc. 
-Der er mange spændende opgaver, som vi prøver at løse i fælleskab i 
bestyrelsen.

Vejene der går ned til vandet, har vejforeninger og hver en vejformand, 
som vi ofte kan orientere i sager, der har deres interesse. Desværre har 
mange af vejene mellem Ndr. Strandvej og Grenåvej ikke en vejforening/
vejlaug, og derfor vil vi opfordre de enkelte husstande til at indmelde sig i 
GVF. Der er ca 1300 huse i dette område og kun ca 400 af disse er medlem 
i GVF. 
-Og det koster altså kun kr. 80,- om året...
Går vejen sammen om et “vejmedlemskab” koster det kun kr. 60,- pr hus-

stand om året.
For beboerne ud mod Grenåvej er der især opgaverne med støjdæmp-
ning og evt. nybyggeri på Fit & Sund-grunden der har interesse.

Som mange andre går GVF op i biodiversitet. I den sammenhæng er vi 
blevet kontaktet af Tina Fabricius på Lærkevej, der brænder for at vi skal 
etablere “vilde haver” for at øge biodiversiteten. Insekter og bier er livs-
vigtige for naturen og for os, og deres antal er voldsomt formindsket. Vi 
husker i gamle dage, hvor der altid var insekter på bilens forrude...
Tina kommer også til Sysselmessen 1. november og fortæller mere om 
emnet, samt giver idéer til den vilde have.
Håber vi ses til Sysselmessen!

I år har vi arrangeret en “skovtur” med Lone Hindø, der vil fortælle om 
skovens historie, og hendes mand biolog Vagn Juhl-Larsen, vil fortælle om 
skovens træer og planter. 
Det er den 24. oktober kl. 11 og vi mødes ved Sjette Frederiks Kro.
Nu da GVF ikke længere sælger julekort til støtte for Mini-institutionen 
SØLUND, vil vi tage kr. 30,- pr voksen deltager for turen i skoven. 
-Så kan vi stadig støtte børnene.

Vores Klimamøde på Strandskolen har vi 
valgt at udsætte til november næste år, så 
håber vi at Corona’en er ovre.
Truslen om klimaforandringer er jo nok 
stadig aktuel til den tid...

Og lad os så håbe, vi får en vinter som på 
forsiden, så vi kan komme på “Djævlebak-
ken” og kælke!

Billedet på forsiden er taget i januar 2015 
af Steen Djervad, Ådalsvej.

Med venlig hilsen pbv 
Øjvind Serup, 
formand for GVF

 

Torsdag den 11. november er du inviteret til in-
formations- og debatmøde kl. 19.00 - 21.30.

Efter mødet vil vi nedsætte en aktivitetsgruppe, der kan mødes igen 
og bearbejde de indkomne forslag.
 

 

Risskov og klimaforandringer?
Vil havvandet stige, og dermed også grundvandspejlet?
Kommer der kraftigere skybrud og overløb fra Egåen?.

Ansvaret for klimatilpasning er klart. Den enkelte lodsejer skal sikre sin grund og værdier, ansvaret 
er entydigt placeret hos lodsejeren, men løsningerne skal findes i fællesskab. Det gælder uanset 
om lodsejeren er privatperson eller offentlig myndighed. Regningen skal betales af dem, der har 
gavn af investeringen. 

Men reglerne er komplicerede, og det er dyrt at beskytte sig mod vandet. Borgerne har ikke 
nødvendigvis økonomien og forudsætningerne for at kunne løfte en så omfattende opgave, som 
klimatilpasning er. 
     Kommunen kan og skal ikke finansiere løsningerne, men den kan hjælpe med at facilitere 
processerne, vejlede os og arbejde for bedre finansieringsmuligheder.
     GVF inviterer Risskovs beboere til en debat om, hvad der kommer til at ske, og hvad vi kan gøre 
for at tilpasse os til klimaforandringerne.

•  Hvad kommer til at ske?
•  Hvad kan og vil vi gøre?
•  Hvad kommer det til at koste?
• Hvem skal betale?
GVF er ved at samle en række oplægsholdere, der kan gøre os klogere: 
•  Meteorolog eller klimaforsker, der kan fortælle hvad der vil ske.
•  Digelaget Vejlby Fed fortæller hvad vi gør i dag.
•  Teknik & Miljø - hvor står Aarhus Kommune?
•  Kystsikringsdirektoratet: hvordan sikres en kyst
•  Advokat: financiering af forbedringer? 

Stormøde om klimatilpasning af Risskov: 
Udsat til 11. november 2021 på Strandskolen 

Evt. havvandsstigning 
til 2,11 meter i 2050

Dette møde skulle have været afholdt i marts måned, men 

vi håber situationen er normal til november næste år...
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Generalforsamlingen i marts måtte desværre aflyses grundet Corona, derfor bringer vi 

her beretningen for 2019:

Bestyrelsens Beretning 2019
Klimatilpasning, stormøde på Strandskolen 16. april (ny dato: 11. november 2021)

Vi hører hele tiden om stigende havvand, og grundvand, Egåen der kan løbe over og 

rekordregn fra oven. Det bekymrer mange og også os i GVFs bestyrelse.

Hvad kommer til at ske, hvad kan vi gøre og hvordan fordeler vi udgiften.

-Det vil være “rettidig omhu” at finde en løsning.

GVF har derfor i et års tid planlagt et stormøde om Klimatilpasning på Fedet.

Vi håber at samle et panel af aktive lokale borgere, der kan komme med forslag til løsnin-

ger, så vi kan blive boende i trygge og tørre omgivelser.

Trafikforhold

Et andet emne der har stort fokus er sikkerheden for gåen-

de og kørende.

Mange veje har dårlige oversigtsforhold p.gr.a. biler parke-

ret tæt på udkørsler, hastigheden der flere steder er for høj, 

og manglende sikre steder at krydse vejene.

GVF har haft møder med Mobilitet ved Teknik & Miljø om 

muligheder for forbedringer. Desuden vil også sende en tak 

til de aktive folk bag Classic Race, der har doneret penge til 

overgangen ved Lagkagehuset. Den sænker hastigheden, har givet bedre overblik ved 

udkørsel fra Violvej, og er endda rigtig pæn med de nye træer på begge sider. Desværre 

blev der kun økonomi til et enkelt “bump”, men vi håber der kommer flere.

Teknik & Miljø har lavet en skolevejsanalyse. I følge projektforslaget etableres der en ny 

krydsningshelle mellem Stenkløvervej og Myntevej. Hellen udformes ligesom hellen der 

er placeret mellem Elyriavej og Strandbyvej. Derudover etableres der 4 nye sideforsæt-

ninger, med mulighed for beplantning. Udformningen er igen genkendelig fra vejens 

eksisterende udformning.

Anlægsarbejdet forventes at opstarte i april og være afsluttet inden skolestart efter 

sommerferien.

Rolighedsvej 16a

Der har den sidste tid været meget polemik og skriverier om Rolighedsvej 16a.

Bestyrelsen har sendt høringsvar til Aarhus Kommune, bl.a. sammen med Vejlby Risskov 

Fællesråd og Strandvængets Grundejerforening. Heri har vi protesteret mod ændring af 

en lokalplan, der kun er 2 år gammel og som er vedtaget efter lange høringsperioder. 

Lokalplaner giver tryghed og forudsigelighed for beboerne i et lokalområde, og bør ikke 

ændres uden begrundelse og debat.

Der kan indsendes høringsvar på deltag.aarhus.dk fra 9. marts til 6. april 2020.

Borgermødet i Blixens, Gellerup, sat til den 23. marts 

er udsat, og vi prøver at få det flyttet tættere på Ris-

skov, måske Strandskolen, så flere kan deltage.

Sagsbehandleren har oplyst, at det er en politisk be-

slutning, at borgermødet skulle afholdes i Gellerup...

 

Arkitekturpris

GVF uddelte igen vores arkitekturpris, som vi uddeler 

hvert andet år.

Der bygges og moderniseres rigtig meget i Risskov, og vi vil gerne være med til at sætte 

fokus på god arkitektur, så vi kan være stolte af vores bydel.

Ndr. Strandvej

Vi havde i forrige GVF-Avis et indslag om de nye butikker, caféer og spisesteder på Ndr. 

Strandvej.

Ndr. Strandvej trives og er et levende strøg, som tiltrækker gæster fra hele byen. Vi må 

være med til at støtte op om de lokale handlende. Vores to nye supermarkeder REMA og 

NETTO bliver også flittigt brugt, vi skal bare have trafikken omkring butikkerne reguleret.

Sysselmesse

I november afholdt vi atter Sysselmesse. Der var mange besøgende og megen snak om 

de forskellige “sysler”. Alle hyggede sig og der blev købt nogle julegaver - selv om formå-

let primært er at skabe et sted, hvor vi kan møde hinanden.

Forfatteraften.

Vi havde en forfatteraften i Sognegården med Elsebeth Egholm, som fortalte om sit 

forfatterskab.

GVFs 100 års Jubilæumsbog

I maj måned blev GVFs jubilæumsbog omdelt til alle medlemmerne. Vi håber den blev 

godt modtaget, og at den kan give et tidsbillede af vores dejlige bydel.

Yderligere eksemplarer kan købes hos formanden.

“Lises Travesti”

I GVFs jubilæumsbog fortalte Svend Åge Madsen i forordet om Lises Travesti - langs 

fodboldbanerne til stranden - hvor Svend Åge og hustruen Lise gik og planlagde “mord”.

I bestyrelsen synes vi, det kunne være en hilsen til vores lokale forfatter at opsætte et 

skilt med “Lises Travesti”, så det arbejder vi på.

Drengespejderne, omdeling og Grønlandstur.

Vores lokale drengespejdere sparer op til en tur til Grønland, og de har derfor omdelt de 

sidste to udgaver af GVF-Avisen. Det bliver spændende at høre om deres oplevelser.

Historier fra Risskov

Den syvende udgave af vores små hæfter om Risskov var historien om Egåen og slusen. 

Den var tænkt som et oplæg til stormødet om klimatilpasning den 16. april, som jo nu 

er udsat.

Vi modtager meget gerne idéer til kommende “Historier fra Risskov”. Vi fornemmer de 

bliver godt modtaget.

Fibia

Vores foreningsaftale med FIBIA og WAOO om levering af internet og TV har nu kørt 

i 6 år, og vi håber det fungerer. Almindeligt “flow-TV” er stærkt på vej nedad, og flere 

og flere ser TV via en app på et “smartTV” eller Apple-TV boks. Det betyder at der nu er 

fri mulighed for at bruge den leverandør af TV, man helst vil have - om Det er WAOO, 

YouSee, Viaplay eller helt andre.

FIBIA har lovet, at hastighedederne på vores fiberforbindelse vil blive fordoblet og til 

stort set uændret pris.

Hjertestarterne

Vores 3 hjertestartere har det godt og det er Søren Lauridsen fra bestyrelsen, der 

vedligeholder dem med batterier og elektroder. Der har været eksempler i medier, om 

svindel med vedligeholdelse, men det er vi ude over.

Mvh bestyrelsen GVF marts 2020

”Teknik & Miljø 
har lavet en

skolevejsanalyse

Bestyrelsens Beretning 2019 Bestyrelsens Beretning 2019
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Oplæg fra Mobilitet/Teknik & Miljø

Oplæg fra Mobilitet/Teknik & Miljø skulle have været holdt på generalforsamlingen, 

men det bringes her:

Ønsket om trafikdæmpende foranstaltninger på Nordre Strandvej fra nr. 1 v/ 

”jernbaneoverskæringen” og frem til Brovej?

Nu, hvor vi er færdige med den hævede flade ved Lagkagehuset/Violvej og den ekstra 

krydsningshelle ved Aage Bergs Vej snart bliver udført, vil strækningen faktisk være 

hastighedsdæmpet svarende til 50 km/t med krydsningsheller helt fra Vestre Strandallé 

til Brovej. Det vil dog kunne forbedres ved mindre tilretninger såsom ombygning af 

uhensigtsmæssige sideheller og tilpasning af afmærkning på kørebanen. Strækningen 

syd for Vestre Strandallé har kun en enkelt helle ved banen, så der ville det, for at opnå 

en fuld hastighedsdæmpning af Nordre Strandvej, være nødvendigt at tilføje mindst 

to ekstra hastighedsdæmpere. Tilpasning af hele strækningen anslås at ville koste ca. 

1,2 mio. Såfremt der gås videre med projektet, vil der tidligst kunne findes finansiering 

i 2021.

Ønsket om fodgængerfelter på Nordre Strandvej?

Supplement: Den krydsningshelle, der udføres som et skolevejsprojekt ved Aage Bergs 

Vej, er sat til at være færdig i august. Hvis den nuværende situation ikke skubber alt for 

meget til vores planer, håber vi stadig at kunne have den færdig til den tid.

Ønsket om lysregulering i krydset Nordre Strandvej/ Ådalsvej ?

Dette er stadig under afklaring. Vi havde oprindeligt planlagt igangsættelse af under-

søgelser her i foråret. Som start vil vi gerne udføre en krydstælling. Dette er dog sat 

i bero indtil vi har en normalisering af trafiksituationen. Dette vil blive en del af det 

grundlag der skal bruges til at vurdere om det er hensigtsmæssigt og nødvendigt med 

signalregulering af krydset. Som situationen udvikler sig er et bud på igangsætning af 

undersøgelser efter sommerferien 2020. Såfremt der gås videre med projektet vil der 

tidligst kunne finde finansiering i Anlægsprogrammet 2021.

GVF - aflyst generalforsamling marts 2020

Ønsket om en kritisk gennemgang, og opmåling af de afmærkede parkeringsbåse 

på Nordre Strandvej?

Vi har bedt et rådgivende ingeniørfirma om at foretage en registrering af alle parke-

ringsbaner og sideveje på Nordre Strandvej. Herefter vil der blive udført en tegning, 

som viser den anbefalede oversigt ved alle sideveje. På den baggrund vil vi vurdere 

hvert enkelt sted individuelt for at fastlægge en løsning, som bedst muligt tilgodeser 

alle hensyn. Målet er selvfølgelig at skabe forbedrede oversigtsforhold alle steder, 

hvor der er behov, men vi vil også skele til parkeringsbehovet ved butikker og erhverv. 

Arbejdet er igangsat, men kan, givet den nuværende situation, godt komme til at tage 

lidt længere end først forventet.

Ønsket om bedre oversigtsforhold i forbindelse med udkørsel fra Ternevej (Lise 

Hoppe arbejder med sagen)?

Nedlæggelse af parkeringsbanen syd for Ternevej er godkendt af politiet og bestilt hos 

vores entreprenør. De er dog også hjemsendt i disse dage, hvorfor vi ikke med sikker-

hed kan sige, hvornår banen vil blive fjernet.

Mvh

Lise G. Hoppe og Simon Wind

Næste generalforsamling er den 25. marts 2021.

Her vil begge de to medarbejdere fra T&M være tilstede og lave et aktuelt oplæg.

Bestyrelsens Beretning 2019 SYSSELMESSEN
2020

Søndag den 1. november 
i Bellevuehallen 

Design • kunsthåndværk • hobby 
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Støj fra Grenåvej

GVF har løbende en kontakt med Aarhus Kommune om reduktion af støj 
fra Grenåvej.
Det kan ske dels med støjdæmpende belægning og dels med et mere 
effektivt støjværn.

Strækningen der har interesse for GVFs medlemmer, er stykket fra 
Lystrupvej til Ådalsvej - ialt 1.100 meter. Budget for støjværn på denne 
strækning er kr. 11 mio.
Byrådet har afsat midler i de seneste budgetforhandlinger til støjredu-
cerende tiltag til udmøntning i 2022 og 2023. I løbet af 2020-21 vil man 
udpege de områder, hvor støjdæmpning gavner de fleste borgere.

Teknik og Miljø skriver til GVF: ” Grenåvej vil indgå i undersøgelsen, og den 
umiddelbare fornemmelse er, at der er gode muligheder, for at det kunne 
være en af de strækninger, der skal prioriteres, eftersom der er mange 
boliger, og Grenåvej er en af de store indfaldsveje.”

GVF krydser fingre - og husk: jo flere medlemmer vi har, jo stærkere står vi!

                

Lokalplan 1113 om Rolighedsvej 16a

Sagen om Rolighedsvej 16a kører stadig...
Der blev afholdt ”virtuelt” borgermøde den 5. maj hvor rigtig mange deltog ved skærmen.
Ved høringperiodens afslutning var der indsendt ikke mindre end 180 høringssvar.
Bortset fra 2-3 indlæg var alle modstandere af at ændre lokalplanen fra 2017, der forhindrer opdeling af grun-
den og sikrer bevarelse af den fredede bygning.

På Byrådsmøde den 13. maj besluttede man at afholde et 
”rigtigt” borgermøde på Blixen i Brabrand. Her ville der også 
være politikere tilstede - hvilket de normalt ikke er i forb.m. 
borgermøder.
Coronaen har dog udskudt dato for borgermødet, men GVF vil 
annoncere det på hjemmesiden gvf-risskov.dk når vi har en 
dato, og Lokalavisen vil helt sikkert også meddele datoen.

Hørgården og regnvandsbassin

Hørgården vil gerne udvide med 27 nye plejeboliger, og Aarhus Vand vil lave regnvandsbassin mellem 
busholdepladsen og Grenåvej. 

GVF deltog i en høring med Aarhus 
Kommune om planerne, og har 
også indsendt høringssvar med 
forslag til området.

Vi synes det ser rigtig spændende 
ud, og at det vil være et aktiv for 
området.

Nogle af GVFs aktuelle opgaver: Nogle af GVFs aktuelle opgaver: 

”Øjenlægens Hus”, Ndr. Strandvej 7

Under Corona-nedlukningen blev der afholdt virtuelt 
borgermøde om ”Øjenlægens hus” på Ndr. Strandvej 7. 
Stendevad Ejendomme har sammen med arkitekterne 
E&N indsendt et projekt til høring.
Ingen tvivl om at det indsendte forslag er en forskøn-
nelse af området - men der er et par problemer...

Efter borgemødet i 2018, på Strandskolen aftalte de 
tilstedeværende og GVF med Aarhus Kommune, at 
bebyggelsesprocenten for ejendomme langs Ndr. 
Strandvej højst må være 45% og op til 8,5m i højden.
Det fremsendte projekt er på 85% og 11m i højden!

På høringsportalen www.deltag.aarhus.dk indkom 
der ikke mindre end 77 høringssvar, hvoraf de 74 var 
direkte imod.

Således skrev GVF: ”Vi finder, at det foreslåede byggeri 
er flot arkitektur, der har ramt områdets stil rigtig 
godt - men det skal naturligvis overholde lokalplanens 
rammer. Det er en ommer!”

Vi bliver flere og flere i Aarhus, og kommunen 
går ind for fortætning - også i Risskov.
GVF arbejder for at de aftalte rammer for 
området overholdes, da det ellers vil danne 
præcedens for andre byggerier.

Fit & Sund til boliger...

Fit & Sund ligger på en grund på 3. 400m2. Her har en 
privat udvikler planer om at bygge lejligheder.
2 etager og 8,5m i højden men med en bebyggelses-
procent på 67%.
Kommunen har (citat)” fokus på at skabe smukkere 
indfaldsveje ved at etablere facadevirkning og 
begrønning mod Grenåvej.”

GVF har kommenteret. at vi finder en bebyggelsespro-
cent på 45 passende, da vi er et grønt villakvarter.
Når der evt. laves ny lokalplan vil GVF blive orienteret.

Øjenlægens hus foreslås nedrevet og 
erstattet af et hus med 3 erhvervsleje-
mål og 6 lejligheder 
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HVEM SKAL  HAVE ARKITEKTURPRISERNE 2021?

i  GVF vil vi gerne sætte fokus på den gode, den anderledes, den tanke-
vækkende arkitektur.
Og hvem skal have de fire priser for: Den flotteste nybygning, den 
flotteste om- eller tilbygning, bedste restaurering af ældre hus, prisen 
for  ”årets perle”? 
Vi kårer vinderne i starten af 2021.

Spænd traveskoene på, tag en tur rundt i vores område, og send 
dit forslag sammen med et foto til: formand@gvf-risskov.dk.

Tre arkitekter Anne Marie Poulsen, Helle Christensen og Bendt Almvig 
er dommere.

Vinderen får et graveret messing-skilt til huset og et diplom.

De indstillede emner vil blive vist på GVFs hjemmeside:
gvf-risskov.dk

Send dit forslag og gerne et billede, til 
formand@gvf-risskov.dk, 
til én af disse fire kategorier:

1. Flotteste nybygning - opført inden for de sidste 3 år.

2. Flotteste om- eller tilbygning til eksisterende hus

3. Bedste restaurering af ældre hus

4. Årets særpris

Vinderen af flotteste nybygning 2019.  

Arkitekturprisen i Risskov 2021

Bendt Almvig
Bor i Tretommerparken, 
Risskov.
Bygningsarkitekt og se-
niorpartner i Arkitema.

Helle Christensen
Bor i Risskov på Vedbend-
vej. Bygnings arkitekt og 
har de sidste 20 år under-
vist på Arkitektskolen.
I dag freelance.

Anne Marie Poulsen
Kommer fra Risskov, og bor i 
dag ved Ebeltoft.
Uddannet bygnings arkitekt, 
men arbejdede i 38 år som 
landskabs arkitekt.

Bedømmelsesudvalgets tre medlemmer:

Nogle af GVFs aktuelle opgaver: 

Teknik og Miljø skriver til GVFs trafikgrup-
pe vedr. problemer med udkørsel på Ndr. 
Strandvej :

”Vi havde som bekendt afsat midler i år til at tilpasse 
parkeringspladserne på Nordre Strandvej sådan, at 
det bliver nemmere at orientere sig, når man skal ud 
fra sideveje. Vi fik derfor et rådgivende ingeniørfirma 
til at udarbejde en tegning, hvor vejreglernes anbe-
falinger om oversigt var vist for alle sideveje. 
I den forbindelse indgik vi det kompromis, at man 
godt måtte liste sig ud over fortovet, før man ori-
enterede sig. Det gav imidlertid fortsat det resultat, 
at der skal fjernes rigtig mange parkeringspladser 
på Nordre Strandvej for at opnå en reel forbedring. 
Det må ventes at have den negative konsekvens, at 
hastigheden på Nordre Strandvej vil stige, da vejen 
er vældig bred, når der ikke holder parkerede biler. 
Samtidig er det mange steder private hække, skilte 
eller andre anlæg, der tager oversigten, hvorfor 

fjernelse af parkeringspladser ikke løser problemet 
alene.
 
Vi drog derfor den konklusion, at der for at opnå 
en reel forbedring er behov for en omprofilering af 
vejen. Dermed kan cykelsti og fortov trækkes tættere 
på vejmidten, evt. parkering kan placeres i lommer 
og det vil fra sidevejene være muligt at køre længere 
frem og orientere sig, og derved opnå bedre oversigt.  
 
Det er imidlertid vældig dyrt at flytte helt rundt på 
kantsten, stier og fortove, og der kræves derfor en 
større anlægsbevilling. Vi har dog vurderet, at det 
vil være relevant med en opgradering, og har derfor 
valgt at arbejde videre for en løsning. Problemet er 
indtil videre meldt ind som et projektønske, vi kan 
dog ikke komme med noget bud på om/hvornår der 
vil blive prioriteret midler til det.”

GVFs trafikgruppe tilføjer:

I forbindelse med vores kommende generalfor-
samling den 25. marts 2021 deltager ingeniør Lise 
Hoppe, og projektleder Simon Wind fra Aarhus 
Kommunes Teknik & Miljø, hvor de vil give os en 
nærmere orientering omkring den seneste status 
pr. 2021 på arbejdet omkring de trafikdæmpende 
foranstaltninger på Nordre Strandvej, hvor det kan 
oplyses, at:
Kommunen vurderer ud fra analyser etc. om 
man skal tilpasse parkeringspladserne på Nordre 
Strandvej, så det bliver nemmere at orientere 
sig ved udkørsel fra sidevejene. Kommunen har 
anmodet et rådgivende ingeniørfirma om at 
udarbejde materiale over oversigtsforholdene på 
Nordre Strandvej. Det er dog et omfattende, og 
dyrt projekt at rette op på, og der er endnu ikke 
truffet beslutning om, hvordan det skal gribes an, 
eller om det skal brydes op i mindre delprojekter. 

Der foreligger i øjeblikket ingen finansiering. Pro-
blemstillingen er noteret, og skal vurderes i forhold 
til andre prioriteringer af midlerne i kommunens 
anlægsprogram.
Trafikmålinger m.v. på Nordre Strandvej forventes 
indtil videre iværksat i løbet af efteråret 2020.

Signalanlæg ved Ådalsvej/Nordre Strandvej: dette 
projekt undersøges nærmere ud fra trafikmålinger/
analyser, og på den baggrund vil det blive vurderet 
om det skal iværksættes, hvorefter der skal findes 
finansiering til det.

Eksempel på et stræk af Ndr. Strandvej, som det er opmålt af ingeniørfirmaet 
NIRAS, med henblik på vurdering af overskuelighed ved udkørsel fra sideveje.
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Biodiversitet
Græsk ”bios” = liv
Latin ”diversus” = forskelligartet.
Det vil sige: variationen i den levende natur.

Den danske natur er presset
Vi har tradition for at holde haver, som presser insekterne og dyrene ud af  
haverne.
Verden over forsvinder arter. 
Bierne har massedød (90% forsvundet siden 1970), og insekterne har intet at leve af.
Biodiversiteten er under pres i hele verden, og styrtdykker i Danmark.

Artsnedgangen er aldrig gået hurtigere end det gør lige nu. 
Naturen bliver fattigere og fattigere.

En opsigtsvækkende indikation af  problemet kom for nylig med en undersøgelse, 
i flyvende insekter, der viste 76 pct. tilbagegang over 27 år.
Vi lever desværre i en tid, hvor der bliver færre og færre arter, flere bliver sjældne, 
og mange af  deres levesteder forsvinder.
En stor del af  Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø, og 
de forsvinder hurtigere end nogensinde før.

Men det kan vi gøre noget  ved.
Vi kan ikke redde hele verden, men vi kan gøre vores haver tilgængelige for na-
turen og derved biodiversiteten. Vi kan give arterne levesteder, ved at gøre vores 
have til et åndehul også for insekterne.
De fleste tiltag har den fordel at de giver mindre arbejde, her er nogle forslag:

• Når vi klipper græsset, så kan vi lade et område være uklippet, evt en firkant, 
en aflang bramme, en ø eller andet flot form. Dette giver kløverblomster, og et 
spændende liv af  de nyttige bier og humlebier, som forstøver blomsterne i haven. 
Kløverne tiltrækker også de pressede sommerfugle. Området kan skiftes til nyt 
hver gang vi klipper græsset.

• Dansk Ornitologisk Forening opfordrer haveejere til at vente med at klippe hæk 
og fælde træer til efter 31.august. Solsorten, gærdesmutter, og flere småfugle er 
nogle af  de fugle, der yngler i hækken, og som vi kan hjælpe ved at lade hække-
klipperen hvile. Man skader direkte ynglefuglene ved at klippe hæk i maj og juni, 
da man kan gøre skade eller risikere at gøre hækken så åben at rovfugle og rovdyr 
lettere kan finde rederne.

• Vi behøver ikke at køre vores haveaffald på forbrændingen. 
Vi kan finde et hjørne i haven, hvor vi placerer det afklippede haveaffald. En 
kvasbunke giver fantastisk sted for insekterne og smådyr, som derved tiltrækker 
fugle, pindsvin og andre arter. Det giver ro og varme om vinteren. Kvasbunken 
synker med tiden, og omdannes til muld.
Vi sparer brændstof  og tid, og hjælper naturen.

• Afsæt et sted i haven hvor der plads til vilde naturlige blomster. Det giver gode 
dufte og insekterne kræver ikke mere end en blomst. Tænk blandede frøarter, så 
de forskellige blomstringstider er så lange så muligt. Det tiltrækker bl.a mariehø-
ner som spiser bladlusene.

Så vi kan med god samvittighed sætte os i havestolen, nyde kaffen og haven, 
selvom den ikke er nyklippet og passet.
Biodiversiteten vokser imens vi slapper af. 

Der findes mange organisationer der beskæftiger sig med emnet:

www.vildmedvilje.dk -  er kan vi registrere vores have, såfremt den er giftfri. 
Man kan desuden få et skilt tilsendt med ”Vild med vilje” til at sætte op i haven.

www.vildehaver.dk giver inspiration til bedre forhold for dyre og planteliv i 
haven uden gift.

www.dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening giver også eksempler på hvor-
dan man får en vildere have.

Haveejere kan redde lidt af verden 
        ved at slappe mere af

Foto fra Vildmedvilje.dk
Foto: Øjvind Serup - fra egen have på Jacob Adelborgs Allé

På www.vildmedvilje.dk kan du 
købe et messengskilt til haven.
Så kan naboerne se, at du er 
bevidst om biodiversitet.

Tekst af Tina Fabricius, Lærkevej
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Corona i Risskov!
-En torsdag formiddag sidst i marts under ”lock down”: 
Far er hjemme fra arbejde, og børnene skal blive hjemme fra skole.
Godt vi har vores dejlige strand...
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Dronning Margrete 1. gav os skoven i 1395
• Og hvad er det med ramsløg fra spanske soldater under Napoleonskrigen?

• Uglen i træet?

• Egetømmer til åhavnen?

• Meteornedslag?

• Sommerforlystelser i 1800-tallet?

• Vindfælder og vildskov?

• Prinsen og skydeselskabet? Få alle historierne - og mange flere...

Kom med på en vandring i Risskov hvor byrådspolitiker og præst Lone Hindø, vil fortælle om Risskovs historie, og 

Lones mand, biolog Vagn Juhl-Larsen, vil fortælle om skoven.

Vi mødes ved 6. Frederiks Kro 

lørdag den 24. oktober kl. 11.00. 

Turen vil vare ca 1,5 time.

Deltagergebyr for voksne: 

kr. 30,- der går ubeskåret 

til vores mini-institution 

SØLYST.

SushiMania v/Karam Ayad
Ndr. Strandvej 134

Karam, hvordan fandt du på at lave sushi?

-Jeg havde en bar “Zwei Grosse Bier Bar” i Herning, hvor jeg gerne ville servere sushi for gæsterne. Min 
ven Peter havde en sushi-butik i Aalborg, og den blev jeg så begejstret for, at jeg ville lave en kæde 
sammen med ham. Han havde dog nok i sin ene butik, og da jeg gerne ville mere, så måtte jeg jo selv 
lave en kæde. I dag er der 26 SushiMania butikker rundt i Danmark.
De fleste er med en forpagter på franchisebasis, men 10 af butikkerne er mine egne, og Peter styrer dem 
i Nordjylland.
Vi kører indretningen i hvidt, da renlighed er meget vigtig, når man arbejder med fisk og sushi.
Butikken her i Risskov åbnede i november 2019, og vi har fået en fantastisk modtagelse.

Hvordan startede din 
karriere?

-Jeg er kok, men 
startede som opvasker, 
men lærte senere at 
lave mad og havde “fin 
restaurant” med fransk 
mad, og senere barer og 
nu Sushi-Mania. 
Jeg kom til Danmark 
som flygtning fra 
Libanon da jeg var 11 
år, sammen med mine 
forældre og 6 søskende. 

Der var borgerkrig i landet, og min far, der var i hæren, måtte flygte sammen med hele familien.
I skolen i Thisted var lærerne kun glade hvis jeg pjækkede, jeg havde svært ved at sidde stille. De sagde 
altid “der bliver ikke noget ud af den knægt”!
I dag er alle mine søskende i gode jobs - en er tøjdesigner ved Bestseller, en socialrådgiver, en skolelærer 
og nogle i sushi-branchen… 

Der har været op- og nedture gennem årene. Der var perioder uden penge, hvor jeg måtte bo på gaden, 
men jeg glæder mig over det held jeg har haft, og at det kører med butikkerne. Vi er lykkelige over at 
være i et land uden krig og uden korruption. Libanon var før borgerkrigen et smukt og velfungerende 
land, men i dag - og særligt efter den voldsomme eksplosion i Beirut, er det helt på hælene.

Hvordan har Corona-krisen påvirket dig?

-Da Danmark blev lukket ned i marts måned, troede jeg, at vi var færdige, men efter et par uger be-
gyndte folk at købe take-away, og det reddede os. Vi kunne undgå at afskedige personale, og har kunnet 
klare os uden hjælpepakker.
Mange af mine kokke er fra Fillipinerne. De er gode til Sushi, og de er håndplukket fra de bedste restau-
ranter, når jeg var ude at rejse.
At passe 10 butikker + dem der har forpagtere på, kan kun lade sig gøre, fordi jeg har super dygtige 
medarbejdere, der er meget engagerede. De kan godt li’ at hvis jeg kommer på besøg, og der står en 
opvask, så tager snupper jeg den. Det var jo også der jeg startede…
Vi har haft fornøjelsen at få Børsens Gazelle-pris flere gange, det er et skulderklap der glæder!
I år er jeg flyttet til Aarhus, i en lejlighed på Aarhus Ø. Der er jeg rigtig glad for at bo, og bor der sammen 
med min kæreste og vores hund. -Når vi går rundt på Aarhus Ø, er det næsten som at være på ferie. Vi 
har ingen børn - det er der ikke tid til - mine butikker er mine “børn”.
Jeg kan sagtens forestille mig en Sushi-Mania på Aarhus ø…
Efter 5 år har vi 4 butikker i Aarhus, og der kommer nok 2 butikker mere.
-Fremtiden byder måske på flere butikker rundt i Danmark, og måske videre i Skandinavien og ud i 
Europa.

Kokken Alberto og Karam Ayad
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Klinikken drives af Mette Hoffmann, uddannet sygeplejerske og Bibi Hoffmann, uddannet 
CIDESCO kosmetolog. 
Oprindeligt åbnede vi Care By Hoffmann sammen i marts 2016. I november 2019 indgik 
Mette samarbejde med Klinik Nielsen i Odense – deraf det ”nye navn” på halvdelen af ruden. 
Vi er ikke søstre, som mange tror, men har begge giftet os til navnet. 

Bibi: Jeg blev uddannet kosmetolog i 1992, i 6 år var jeg skoleleder og underviser på Cidesco 
Kosmetologskolen og har drevet hudpleje klinik siden 2002. Klinikken har jeg flyttet rundt 
gennem årene og har i dag fundet mit rette element og opnået en masse erfaring. En erfaring 
jeg hver dag bruger når jeg skal vejlede mine kunder, og når jeg skal udvikle klinikken med 
nye behandlinger og produkter. For mig er det vigtigt at vi skaber resultater. Det er fantastisk 
for vores kunder og motiverende for os, derfor vælger vi markedets mest effektive hudple-
jeprodukter, produkter der bruges af professionelle, og med det forbehold at de er sunde for 
huden. Jeg er meget skeptisk og kritisk, tester mange serier af og kigger nøje på hvad de inde-
holder. Huden er vores største organ, og hvad vi påfører den, påvirker resten af vores system. 
Derfor skal produkterne være så rene som muligt, et par af vores serier er også økologiske.

Jeg mistede i april min dejlige mand gennem 24 år. Sammen har vi tvillinger på 19. Igennem 
min mands sygdom har jeg fået en endnu større indsigt i, hvordan vi kan påvirke vores krop 

og dermed også vores hud med den rette kost og kosttilskud. Vi vil 
på klinikken integrere dette mere og mere. Skønhed kommer også 
indefra, og mange ubalancer i vores hud kræver at vi også kigger 
på hvorfor de opstår, for med rette hjælp at opnå balance i huden. 
Hormonelle forandringer, stress, sygdom, medicin og forkert kost er 
nogle af årsagerne. Vi kan hjælpe dig med at forstå din hud, lægge 
et passende behandlingsforløb med plejeprodukter der er målrettet 
dig, ud fra din huds tilstand, din tid og prioritering. Med vores fælles 
indsats, på klinikken og hjemme, opnår vi sammen gode resultater.

Mette: Jeg er gift med Henrik Hoffmann og vi har 3 børn på 15, 21 og 
22. Jeg er selv vokset op i Risskov og bor her fortsat. Jeg har arbejdet 
mange år på Skejby sygehus, men da planerne om ”supersygehus” 
rykkede tættere på, kunne jeg mærke at jeg skulle finde på noget 
andet. 
Den gamle købmand eller ”minihøkeren” blev min mulighed. Da min 
mand købte huset, besluttede jeg mig for at blive selvstændig. 

Jeg havde lyst til et arbejde hvor jeg kunne prioritere min tid og mine ”patienter”. Jeg starte-
de med at arbejde med vakuum-terapi (en form for kredsløbsterapi), men der gik ikke lang 
tid, før de kosmetiske behandlinger fyldte min hverdag. 

I dag laver jeg primært Botox og filler behandlinger. Der er så mange fordomme omkring 
disse behandlinger, og jeg må indrømme, at jeg havde ALDRIG troet jeg skulle arbejde inden 
for det kosmetiske speciale. MEN jeg vil ikke bytte – det er et håndværk og et kæmpe ansvar, 
og jeg elsker det. Jeg er meget omsorgsfuld og ansvarsbevist i mit arbejde. Jeg tager mig 
altid god tid. Mine kunder er fra 18 til 85 og det er både mænd og kvinder. Jeg har været 
meget omhyggelig med at skabe et ordentligt fundament for min forretning ift. uddannelse 
og læge samarbejde (som er lovpligtigt). Samarbejdet med Klinik Nielsen er et perfekt set 
up – ikke kun for mig, men også for mine kunder. Jeg kan 
garantere kvalitet, sikre og gennemprøvede metoder, den 
nyeste viden samt tryghed – hvilket er altafgørende når 
man udfører disse behandlinger. Jeg hjælper desværre alt 
for mange kunder, som er blevet behandlet af uautoriserede 
behandlere som ikke kan deres arbejde eller overholder 
gældende retningslinjer. Hos os kommer du altid til en 
gratis og uforpligtende forkonsultation, enten hos mig eller 
hos Henrik (plastikkirurg). 
Årsagerne til at besøge mig er mange, og det behøver 
absolut ikke være fordi man er nervøs for at se ældre ud. 
Mange har i dag været igennem sygdom, stress eller andre 
ting som sætter sine aftryk i ansigtet og så er det fantastik, 
jeg kan løfte og stramme lidt op, give gløden og energien 
tilbage. 

På klinikken er vi i dag 5 engagerede, imødekommende og dygtige behandlere der alle 
brænder for at gøre det bedste for dig. Vigtigst for os er, at du føler dig velkommen og tryg, at 
vores omgivelser bringer dig ro og at du går fra klinikken glad og tilfreds. 

Ndr. Strandvej er en vildt spændende gade i konstant udvikling.  Og selvom vores klinik nu 
bærer 2 navne, arbejder vi sammen, om at skabe et fælles og nærværende åndehul i Risskov.

Care By Hoffmann og Klinik Nielsen, Århus
Nordre Strandvej 122

Oprindeligt købmandsbutik, så 

MiniHøkeren og nu klinik.

Mette til venstre og Bibi til højre - 

begge Hoffmann
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Jeg hedder Susanne Kramer Madsen, er 51 år og er 
præst i Risskov kirke.
Jeg var teenager i Silkeborg, hvor jeg voksede op, da 
jeg begyndte at gå i kirke. Jeg kendte Gudrun Plett, 
maleren Asger Jorns søster. Hun var lærer i de yngste 
klasser, og da jeg blev ældre, holdt vi kontakten. 
Gudrun sang salmer, fortalte historier, havde en god 
fantasi og var på mange måder uendelig generøs – og 
så sad hun på kirkebænken, og hun gav mig lyst til 
også at gå ind i kirken.

Der var en enorm frihed knyttet til at kunne ”låne” fra alle de bibelske fortællinger – og alle 
de vidt forskellige karakterer og figurer – ja, historierne skabte et tiltrængt rum indeni et 
teenagesind, som havde så travlt med at finde ud af, hvem jeg egentlig var.
Selvom der skulle gå rigtig mange år, inden jeg blev præst, så er det en lignende frihed, jeg 
i dag skatter så højt – fordi de mangfoldige bibelske fortællinger og karakterer, låner os 
mennesker et rum til at være mennesker i…og netop være, med alt dét, som hører til at være 
mennesker – og ikke kun som jeg drømmer om at være, som jeg har arbejdet mig frem til, 
eller som jeg ku ha´ fortjent – rummet levner også plads til dét, jeg helst flygter fra og dét, 
jeg allerhelst vil glemme!  

Inden jeg blev teolog og præst, har jeg læst antropologi, og jeg er også uddannet fysiote-
rapeut. Jeg har været præst i Risskov siden 2012, men det er nyt for mig at bo i Risskov. Jeg 
flyttede herud i efteråret 2019 sammen med familien, som består af Seán, min samlever, 4 
børn og en hund og en kat. Seán er fra Irland, han havde de første barndomsår i Australien, 
men er ellers opvokset i Galway i Vestirland. Vi mødtes i Australien, hvor jeg var på udveksling.

Som præst beskæftiger jeg mig meget med de ting i tilværelsen, som ikke så let lader sig 
ordne eller fikse. Jeg tænker på ethvert menneske, som et landskab, et eksistentielt landskab, 
og vi rummer alle både det bakkede og det mere flade. Det er fælles menneskeligt, at have 
stået på bjergets tinde og dér oplevet absolut fylde, mening og sammenhæng – og det er 
ligeså fælles menneskeligt at rasle ned af bjerget, og helt ned i mørket, hvor lyset virker til at 
være forment adgang, og hvor vi ikke kan spørge efter mening, men skal leve med dét, som 
ingen mening giver!

Vores indre, eksistentielle landskab udfordres af foreløbigheden i vores liv: for bliver min 
livsvej ved med at være fyldt med huller eller med kviksand, så jeg virker til at sidde i til 
halsen? Eller fortsætter alting så ørkesløst som en lang flad køretur igennem Sahara? Eller går 
det overhovedet an, at jeg trygt læner mig ind i alt dét vidunderlige, som kommer mig i møde 
på min livsvej?

Jeg møder mennesker i mangfoldige livssituationer og livsafsnit, som skal komme overens 
med hvordan tilværelsen viser sig for dem – netop nu.  Med forgængelighed, foranderlighed 
og forunderlighed – og her låner de bibelske fortællinger mig – og os - et rum og en frihed til 
at man kan forstå sig selv i lyset af noget andet end sig selv!

Jeg hedder Susanne Sjørup, og er gift med Thorkild Sjørup. Vi åbnede butikken ShoeTime BY 
SJØRUP 1. november 2019. Thorkild har fortsat sit arbejde på Aarhus Universitetshospital og 
jeg tager mig af den daglige drift af butikken på Nordre Strandvej 55.

Jeg er uddannet farmakonom og har arbejdet i mange år på privat apotek, sygehus-apotek og 
som lægesekretær. Jeg har i mit job altid været vant til at have med mennesker at gøre og har 
altid brændt for at gøre en forskel i mit arbejde.  

Vi har boet i huset, som butikken nu er en del af, i over 20 år. Huset er fra 1935, og er gennem 
årene blevet gennemrenoveret. Lokalet, hvor der tidligere var smedeværksted, står helt 
originalt og er nu indrettet til en butik. Det er stærkt inspireret af små hyggelige butikker, vi 
har set i ind- og udland.

Jeg ønskede at prøve noget nyt og forfølge en drøm om at være selvstændig. Jeg har altid 

haft en passion for lækre sko og skønne ting. De fleste kvinder elsker sko og vil gerne have et 
spændende udvalg af lækre og behagelige sko. Det var grundlaget for at starte butikken og 
tage til bla. Milano, Italien til en af de største skomesser i verden og indkøbe et spændende 
sortiment til butikken. Vi er flere gange årligt afsted på internationale indkøbsmesser, hvor vi 
selv udvælger unikke kollektioner.

I butikken finder man et bredt udvalg af smukke stiletter, sko og støvler til kvinder, men man 
finder også lækre tasker, tørklæder, gaveartikler og ting til hjemmet.

Vi har så mange dejlige butikker i Risskov og gode muligheder for at handle, og det er spæn-
dende at være en del af. Visionen er at skabe en lille lækker og hyggelig butik, hvor man altid 
lige har lyst til at kigge forbi. En butik med skønne varer, som man ikke lige finder alle steder 
og hvor der lægges vægt på tiden til personlig service.

Det giver en skøn glæde i hverdagen, når kunderne bliver inspireret og går tilfredse fra butik-
ken og har fundet lige det, som de havde drømt om. 

Jeg passer butikken i det daglige og kunderne bliver betjent af mig. Vi har de sødeste kunder 
og er taknemmelige for den fine opbakning siden butikken åbnede. Det er en stor glæde at se 
både nye og ”gamle” kunder i butikken hver dag.

ShoeTime BY SJØRUP kan følges på Facebook og Instagram.
Butikken har åbent tirsdag-fredag kl. 11-17 og lørdag kl. 10-13
Du har også mulighed for at få butikken for dig selv eller med veninder, kollegaer el.lign.,
udenfor butikkens normale åbningstid. Send blot en mail på info@shoe-time.dk 

Susanne Kramer Madsen
Præst i Risskov Kirke

ShoeTime BY SJØRUP
Nordre Strandvej 55
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Lund & Lendal
Ndr. Strandvej 39D

Folkene bag Lund & Lendal: 

Christian (Lund) og Lasse (Lendal)
Vi har kendt hinanden siden vi stod i herreafdelingen i Magasin i 2012. Sidenhen fortsatte 
samarbejdet, da Lasse blev ansat som butikschef i Stenströms-butikken, der skulle åbne i 
Guldsmedgade. Christian hjalp til i butikken ved siden af driften af egen virksomhed som agent i 
skandinavien for et par herre brands. 
Christian er født og opvokset i Risskov, hvor han også har gået i skole. Ideen om at arbejde med 
tøj, har altid været nærliggende, og efter nogle lærerige år Ved PBO group på Brunbjergvej var 
grunduddannelsen lagt. Senere fulgte egen virksomhed med agentur af både herre og dame 
brands.
Christian bor nu i Risskov med sin kæreste og datter.
Lasse er født og opvokset i Århus syd. Modsat Christian, var det et tilfælde der gjorde at Lasse 
endte i tøjbranchen. En praktikplads i handelsskoletiden ved MR. I Bruuns Galleri blev udslags-
givende. Senest har Lasse inden vi åbnede butikken på Nordre Strandvej, driftet Sand’s Flagship 

store på hjørnet af Lilletorv i flere år. 
Lasse bor nu også i Risskov med sin kæreste og deres kommende barn. 

Butikken Lund & Lendal:

Vi har startet butikken fordi vi tror på at der er brug for nytænkning i tøjbranchen, hvis den ikke 
skal overhales af nethandlen på sigt. I bund og grund, så prøver vi at gøre oplevelsen ved Lund 
& Lendal hyggelig. Dette gør vi på mange måder, enten det er ved en kop kaffe, et glas vin, eller 
en god snak i vores lounge stole. Hyggen skal naturligvis følges op af et passende varesortiment. 
Dette sortiment skal fuldende det univers, vi gerne vil skabe ved Lund&Lendal. Et sortiment 
med både kendte og (for de fleste) ukendte brands, men fælles for disse brands er, at de er ud-
valgt på baggrund af deres metervare, deres historie, deres look, eller andet der gør dem unikke. 
Vi har altså fokus på produktet, og ikke på hvilket brand/logo der står i nakken på produktet. 
Dette håber vi, at man som kunde vil se og fornemme, ved et besøg hos os. 

Christian Lund - i stolen
Og Lasse Lendal stående

Ny ejer af Bellevue Taverna, Violvej 2

To unge initiativrige mænd vil fremover stå i spidsen for Bellevue Taverna, som de nu kalder 
La Foresta Trattoria. De er fulde af energi og gå-på-mod og  brænder for at lave en god restau-
rant med en hyggelig atmosfære og god betjening.
Den ene har tidligere haft et pizzaria og en kaffebar med god omsætning.
Den anden har hjulpet til i sin fritid, men er nu med på fuld tid.
De  vil gerne skabe en god restaurant/café med en hyggelig og varm atmosfære i dette 
smukke område.

Ud over de mange forskellige retter, som er på menukortet, vil de også satse på nye tiltag.
 Fx en god kop kaffe med lidt godt til ganen  - et køligt glas hvidvin  eller andre rigtig gode 
vine – en  fredagsøl -  de har mange slags gode øl.
Eller måske bare cola og chips.  
Senere, i den kolde tid:  Måske en skål varm suppe med brød.
Idéer har de nok af. – Og altid helt friske råvarer!
Alle retter på menukortet kan nydes i restauranten eller som take-away. Prøv nogle af de 
bedste pizzaer i byen! 
 Som hjælpere har de  ansat en kok og en tjener, og for dem alle er det en god dag, hvis de har 
haft travlt, og der har været mange glade og tilfredse gæster.

La Foresta
Violvej 2

Til venstre Tohid Allemi
til højre Hamad Ahmadi
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Medlemskab koster for et år kun kr. 80  for enkeltmedlemmer 
og kr. 60, hvis din vejforening er medlem.

Tilmeld dig på hjemmesiden:
Er du ikke medlem af GVF, kan du tilmelde dig på gvf-risskov.dk.
Her kan du også se aktuelle emner for området og tilmelde dig nyheds-
brev, samt hente et hav af informationer for husejere. 

Bestyrelsen:

Formand: Øjvind Serup
Jacob Adelborgs Allé 6
Tlf.: 3136 2966
Mail: formand@gvf-risskov.dk

Næstformand: Gertrud Iversen
Jasminvej 24
Tlf.: 2960 3090
Mail: naestformand@gvf-risskov.dk

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

Randi Vinther 
Fortevej 89

Mogens Brøndum 
Jacob Adelborgs Allé 4

Suppleant: 
Søren Lauridsen 
Ådalsvej 4

GVFs hjemmeside: gvf-risskov.dk
Facebook side: gvf-risskov

Foto forside: Steen Djervad
Layout: Øjvind Serup

Det sker i Risskov:
24. oktober kl. 11-12.30: “skovtur” med Lone Hindø og Vagn Juhl-Larsen

1. november kl. 14-16: Sysselmesse i Bellevuehallen 1. sal

25. marts 2021 kl. 18: GVF generalforsamling på Egå Marina

Bliv medlem af GVF og få en gratis bog
I anledning af GVFs 100-års jubilæum er der uddelt en flot fotobog om 
Risskov til medlemmerne. 
Bogen der er på 112 sider, har billeder af fotografen Anders Bach. De his-
toriske tilbage blik er lavet af historikeren Henrik Fode, og fremtidsforskeren 
Jesper Bo Jensen tager et kig i “krystalkuglen”. 
En række Risskov-borgere, unge og ældre, fortæller om deres Risskov - og 
hvorfor  de har “Risskov i Hjertet”.

Hvis du er nyt medlem kan du hente en gratis bog hos formanden (se adres-
sen til højre her), hvis du medbringer din kvittering for indmeldelse.

Ekstra bøger kan købes til kr. 100,- pr stk. hos formanden.

Kontakt meget gerne GVF hvis 
du skifter adresse, eller hvis 
navnet på din opkrævning 
ikke passer.


