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Bestyrelsen har ordet:
Hvad er GVF egentlig? GVF er en forening af borgere, der har noget til fælles. Vi har det
tilfælles, at vi har valgt at bosætte os på en bestemt lille plet på jorden. Derfor er det også
vigtig for os, at denne plet er velfungerende.
Medlemmerne har valgt en bestyrelse til at hjælpe med at gøre området så velfungerende
som muligt, for så mange som muligt af dem, der bor her.
Derfor satte den nuværende bestyrelse sig for at udvikle ”Risskov som landsby i byen”.
Hvad er der så kommet ud af det? Jo vi har forsøgt at synliggøre og styrke det lokale handelsliv via små artikler om de herværende forretninger; at samle beboere om sysselmesse,
forfatteraftener, naturture om Engsøen, kulturture på Overtachi; sociale tiltag til fordel for
børnehjemmet; affaldsindsamling; arkitekturpriser for at styrke byggekulturen; samarbejde om kulturby 2017; udrulning af bredbånd - for blot at nævne nogle af tiltagene.
GVF forsøger fortløbende at medvirke til at løse trafikale problemer f.eks. P-problemer,
udkørsel fra fællesveje; ”Sikker Skolevej”; busruternes ruter o.m.a

Det er vigtigt at så mange som muligt støtter op om vores lokale grundejerforening. Jo
flere vi er, jo stærkere står vi!

Design • kunsthåndværk • hobby
Søndag den 3. november i Bellevuehallen kl 14-17

Husk, hvis I går sammen i et vejlaug/vejforening er prisen for medlemskab kun kr. 60,- om
året og ellers kr. 80,- for enkeltmedlemmer.”
Vi har de senere år bragt beskrivelser af butikkerne i Risskov - eller rettere af de der står
bag disken. Denne gang synes vi, det kunne være spændende at kigge fremad, og se hvad
der er på vej. -Vi fortæller om 4 projekter på Ndr. Strandvej.
De skal naturligvis tages med alle forbehold - de skal godkendes hos kommune og naboer,
og der kan dukke nye idéer op, men spændende ser de ud.

Få en snak med Morten Lindholt fra
Lystrup IT og Sikring, der viser
HD-kameraer og fortæller om
installation, priser og hvad man må og
ikke må.

Med venlig hilsen pbv
Øjvind Serup, formand for GVF

GVF forsøger ligeledes at formidle information på skrift, om emner der vedrører området,
så som flextrafik, rottebekæmpelse, indbrudssikring, byggesagers forløb, Kommunalplanen, ”Historier fra Risskov”-publikationer.
Vi bor i et område, der på sigt er truet af klimaændringer, noget der optager os alle.
Bestyrelsen er derfori samråd med Digelaget, ved at etablere et stormøde til april om
konsekvenserne af klimaændringer og hvordan vi håndterer dem.
Vi kommer langt omkring – i stort og småt. Heldigvis er det en velfungerende og aktiv
bestyrelse, hvor det er en fornøjelse at bidrage til: ”Risskov som landsby i byen”.
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Sikker trafik i Risskov
GVF mødes med Aarhus Kommune

• Trafikken på Ndr. Strandvej er voldsom, især om morgenen når
børnene skal i skole, og i myldretiden om eftermiddagen.
• Udkørsel fra sidevejene til Ndr. Strandvej er vanskeliggjort af
parkerede biler.
• I krydset ved REMA og NETTO mødes 6 veje i et kaotisk kryds.
Der er flere initiativer og forslag til trafikdæmpning af Ndr. Strandvej med henblik på at øge
sikkerheden for børn og voksne i Risskov.
En gruppe Risskovborgere har kæmpet for en mere sikker skolevej, når Ndr. Strandvej skal
krydses. Det resulterede i, at årets CLASSIC RACE donerede 250.000 kr. til projekt “Sikker
skolevej”
GVF tog initiativ til at indkalde de ansvarlige fra Aarhus Kommune til et møde på stedet, så
vi kunne høre, hvor vi står, og hvad der kan gøres.
Fra Aarhus Kommune mødte Simon Wind, der er projektleder i Trafik og Mobilitet, og Lise G.
Hoppe projektleder hos Vejanlæg og Bydesign.
Desuden fra Velby Risskov Fællesråd Poul Louring og fra GVF: Mogens Brøndum, Søren
Lauridsen og Øjvind Serup.
Desuden deltog Mette Skautrup fra Byrådet (K), der har været meget aktiv i at fremme en
sikker skolevej og skaffe donationen fra CLASSIC RACE.

Repræsentanterne fra Aarhus Kommune kunne ved selvsyn konstatere, at P-båse ud
for Ternevej ikke overholder §29 i færdselsloven.
Med ryggen til er det Mette Skautrup fra Byrådet (K), der aktivt arbejder for mere
sikker trafik i Risskov. Foto: Øjvind Serup
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Trafikdæmpning af Nr. Strandvej: Donationen fra CLASSIC RACE tænkes
anvendt 2 steder: ud for “Lagkagehuset” og ud for Klintevej.
GVF påtalte at problemerne med trafikken gjaldt hele strækningen fra banen og
ud til Brovej. Men desværre rækker donationen ikke til mere end de to steder.
GVF vil også gerne have fodgængerfelter de steder, hvor der er en helle midt på
vejen.
Kommunens folk mener det giver en falsk sikkerhed, da bilisterne ikke respekterer “zebra-striberne”, hvilket vi i GVF er meget uforstående overfor.

Parkerede biler spærrer for udsyn: Ternevej og flere andre veje har henvendt sig til kommunen p.gr.a farlige situationer når de skal ud på Ndr. Strandvej og ikke kan se trafikken for
parkerede biler, der holder tæt på udkørsel.
Mogens Brøndum fra GVF gjorde opmærksom på at P-båsene skal overholde færdselslovens
§29, der siger at parkering skal ske mindst 10 meter fra udkørsel af sideveje.
Lise G. Hoppe lovede at se på dette, og der vil evt kunne inddrages P-pladser, hvor de
generer udsynet mest. Nogle P-pladser optages af pendlere, der stiller bilen og tager bus
eller cykel videre ind til byen. En tidsbegrænset parkering kan dog medføre, at biler stilles på
sidevejene til gene for beboerne.
Evt. Lysregulering i krydset Ndr. Strandvej/Ådalsvej: I krydset mødes 6 veje inden for
150meter, og det kan give kaotiske situationer for bilister, cyklende og gående.
Simon Wind vil tale med afdelingen der arbejder med opsætning af trafiklys i Aarhus
Kommune.
Kommunens folk var positive over for at deltage i GVFs generalforsamling til marts, så vi kan
fremlægge vores ønsker.

SIDSTE: Aarhus Kommune skriver:
“Efter at have undersøgt det nærmere
er vores vurdering at vi ikke alene ud
fra trafikmængderne kan argumentere
for at en signalregulering er nødvendig. Vores signalfolk har tidligere lavet
observationer i krydset. Vi er enige i at
der er tilbagestuvning af trafik/ventetid
i myldretiden, men det afvikles løbende.
De to dagligvarebutikker er med til at
sætte krydset under pres og vi kan se at
det kan være svært at komme ud til tider.

Det er dog klart at en signalregulering vil
skabe bedre og mere sikre krydsningsmuligheder for de bløde trafikanter.”
“Samlet set vurderer vi at effekten af
signalregulering her vil være tilstrækkelig til at vi vil gå videre med projektet.
(GVFs fremhævelse). Vi har ikke en finansiering klar, det skal undersøges nærmere
hvad muligheder der er. Det vil tidligst
være i Anlægsprogrammet 2021 såfremt
vi ikke finder andre finansieringskilder.”
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Hvordan undgår man indbrud?
-Og du er naturligvis allerede på NABOHJÆLP.DK... ?

S

ikring af huset kan og skal ske på mange
fronter for at holde tyven ude.
I dette nummer af GVF-Avisen vil vi koncentrere os om videoovervågning af private villaer.
Der er meget snak omkring privatlivets fred og
videoovervågning.
Ikke mange tænker over, at man
på en helt almindelig gåtur ned ad
strøget i Aarhus bliver filmet af ca.
70 kameraer.
Det virker præventivt, at gøre noget for at
holde tyven ude – blandt andet ved at montere
alarmer og videoovervågning i private hjem.
Lidt nøgternt kan man sige, at hvis det er nemmere at bryde ind hos naboen, så går tyven
derover.

Vi har talt med Morten Lindholt fra Lystrup IT og Sikring, han
udtaler blandt andet:
“Har du ikke dårlig samvittighed, så kan jeg ikke se, at problemet
med at blive filmet er så stort.”
Hvor må man filme?
Morten fortæller videre: -Der er meget snak omkring lovlighed og
det at filme på offentlige arealer. Der er en nogle undtagelser for
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loven, hvis man er erhvervsdrivende, men som privat må man kun
filme på egen matrikel.
Teknikken bag videoovervågning er forbedret meget de seneste år.
Nu bør opløsningen på kameraer mindst være som et FullHD TV.
Mange kameraer er dog stadig af den gamle slags, vi kender fra fx
TV2 Politirapporten, når de viser et klip fra et røveri i en bank – hvor
man ikke kan se noget som helst fornuftigt.
Derfor er det vigtigt at vælge nyeste teknologi, hvis man investerer i
videoovervågning.

Der begås ca. 50.000 indbrud om året - svarende til ca. 4 % af alle
villaer i Danmark.
Lad os tage et tænkt, men ikke usandsynligt scenarie:
Du har sikret dit hus med en alarm og du får en besked på din ferie,
at alarmen er gået.
Du kan vælge at vente på vægteren eller ringe til din nabo - de må
kigge over - og måske stå ansigt til ansigt med en hårdkogt indbrudstyv, der ikke går af vejen for at slå sig fri til flugt.

Du får nemlig ikke noget ud af at ringe til politiet, - de rykker slet ikke ikke ud på en alarm alene, og det
med at vente på vægteren er heller ikke en optimal løsning.
Vægteren må faktisk ikke gå ind, hvis han kan se, der er nogen i huset.
Så tager vi et andet tænkt, men ikke usandsynligt scenarie:
Du har sikret dit hus med alarm og videoovervågning og du får en besked på din ferie, at alarmen er gået.
Du åbner så videoovervågningen på din smartphone, og ser at det passer – Der er indbrud.
Nu er gode råd dyre, for du vil jo ikke ringe til naboen og sende dem i hovedet af en forbryder.
Men fordi du har videoovervågning, der bekræfter, at der er ubudne gæster, så ringer du til politiet og siger
at du kan se på din overvågning, at der er indbrud. Og så kommer de – hvis de har ressourcerne.
Uanset, så har du optaget banditten, og kan jo give videoklippene til politi og forsikring.
Videoovervågning af god kvalitet og med adgang fra din smartphone koster ca. 4.000 kr. for optager m.
skærm og 4 kameraer, og ca. det samme, hvis det skal monteres. Så er det dit, og der er ingen løbende
abonnementer.
Der er naturligvis også abonnementsordninger, hvor man for en fast ydelse om måneden får anlægget
monteret og vedligeholdt.
Der er flere der leverer udstyr til videoovervågning bl.a.:
ABS alarm, Lystrup
Verisure
Nokas
EC Sikring

På SYSSELMESSEN den 3. november i
Bellevuehallen, vil Morten Lindholt fra Lystrup
IT og Sikring være tilstede og vejlede om overvågning og sikring.
Det er kl. 14-17 og i den bagerste hal på 1. sal.
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GVFs formand havde besøg af vores lokale skorstensfejer, der gav en
masse gode råd til en renere fyring.
Dem deler skorstensfejeren med os her:

De bedste tip til en god sæson med brændeovnen - for dig og din nabo
Af skorstensfejermester Niels Vandrup, Aarhus 4. skorstensfejerdistrikt Aps.

E

fter en lang sommer nærmer vi os igen den kølige, mørke tid,
hvor brændeovnen spreder både varme og hygge i stuen.

Mange glæder sig til at tænde op og slappe af til synet af de smukke
flammer bag glaslågen. Brændeovnen sætter gang i luftcirkulationen i
huset, den udsender en behagelig, tør varme, og ilden er en evig kilde
til fascination.
Der har de senere år været meget fokus på brændeovnens
indvirkning på miljøet, ikke mindst som årsag til luftforurening.
Producenterne har taget udfordringen til sig, og derfor er de senere
års modeller af brændeovne i sig selv væsentlig mindre forurenende
end tidligere. Men der er stadig en del, du bør gøre for at udnytte
brændet mest effektivt og mindske generne for miljøet og ikke
mindst dine naboer.
Optænding:
Tænd op fra toppen. Læg pindebrænde på toppen med luft imellem i
stedet for i bunden.
Sørg altid for, at der er rigeligt med luft. Fyr lidt ad gangen og brug
mindre stykker træ, og skru først ned for luften, når flammerne er
blevet lyse.
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Tjek, at røgen næsten er usynlig. Gå udenfor og se om røgen fra din
skorsten er sort, grå eller usynlig. Det må heller ikke lugte grimt.
Tilpas brændestykkerne til bålet. Hvis ikke der straks går ild i det nye
stykke, du putter i ovnen, er det måske for stort.

Brænde:
Sørg for, at dit brænde er helt tørt. Vådt træ udvikler mere røg,
som kommer ud både i stuen og fra skorstenen. Du kan bruge en
fugtmåler til at tjekke om dit træ er tørt. Den kan købes i dit lokale
byggemarked.
Du må ikke brænde malet og imprægneret træ eller træ med lim (som
MDF og spånplader) i din brændeovn, da røgen indeholder skadelige
stoffer.
Skrotning:
Hvis din brændeovn er fra før 1994, kan du få 2.000 kroner for at
skrotte den. Det gælder uanset om du bare fjerner den eller erstatter
den med en ny model. Kontakt din skorstensfejer for nærmere
information.
Skorstensfejeren:
Du har pligt til at få renset din skorsten en gang om året. Derudover
står vi til rådighed med rådgivning i forbindelse med installering eller
fyring. Vi kan også komme ved akutte problemer som røgudsivning
og andet.
Spørgsmål om fyring:
Har du spørgsmål om korrekt fyring eller om din brændeovn, må
vi gerne kontakte Niels Vandrup på mobil 2844 9716 eller mail:
skorstensfejer@gmail.com

GVF gør indsigelse mod fortætning i Risskov

N

http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/GetDokument.aspx?id=2618
eden for det gamle Psykiatrisk Hospital
en ny lokalplan 1113 der giver mulighed for

ligger et stort, grønt område - Risskov
Strandpark.
I hjørnet af Risskov Strandpark på Rolighedsvej
16a, ligger en grund på godt 3.000 kvm med en
smuk, gammel bygning “Strandhuset”, tegnet af
arkitekt Hack Kampmann. Huset blev brugt til
“udslusning” af patienter fra hospitalet.
Da hospitalet blev solgt til byggefirmaet
KPC fra Herning, var der en lokalplan for hele
området inkl Risskov Strandpark og de ialt 3091
kvm, med det gamle hus. Det var lokalplan 1031
fra 2013.
I den lokalplan stod bl.a.: “Inden for delområdet må der maksimalt opføres og indrettes 275 m2
bruttoetageareal. Eksisterende bebyggelse, der på
lokalplankortene er angivet som bevaringsværdig
skal bevares.
Hvis den bevaringsværdige bygning totalskades
ved brand eller lignende, skal der opføres ny
bebyggelse med samme omfang og placering som
den tidligere bebyggelse”.
Med den påtegning havde grunden ikke
meget værdi for KPC, og den blev i 2017
solgt fra. To familier kunne se mulighederne i
grunden, og har bedt Aarhus Kommune lave
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udstykning i 4 parceller á min 700 kvm.
Køberne har dog planer om at dele grunden i
2 lige store dele og bygge til sig selv: på den ene
halvdel et nyt hus og på den anden halvdel en
restaurering af det gamle hus med en tilbygning
ud mod banen.
GVF har haft møde med Aarhus Kommunes
afdeling for Teknik og Miljø, hvor vi sammen med
naboer og Vejlby Risskov Fællesråd fremlagde
vores synspunkter. Når Planafdelingen har lavet
udkast til ændring klar, skal byrådet vedtage
om den skal i offentlig høring. Der forventes en
høringsperiode på 4 uger i løbet af efteråret.
GVF er bekymret for den fortætning der sker
i området, og agter at gøre indsigelse mod
ændringerne i Lokalplanen. Vi vil derfor sammen med naboerne i Strandvænget og Vejlby
Risskov Fællesråd prostestere mod ændringen i
Lokalplanen.
Alle kan orientere sig om sager i offentlig
høring på www.deltag.aarhus.dk og indsende
høringssvar via denne side.

Risskov, julen 2019

Digitale julekort til din mail...
GVF har gennem mange år produceret julekort - ofte tegnet af Poul Stenbøg, men salget er desværre gået helt i stå.
Nogle medlemmer har efterspurgt et
julekort, der kan sendes sammen med en
Risskov, julen 2019
email.
Vi har bedt den lokale kunstner Steen
Djervad om at tegne en serie julekort.
Du kan hente dem på vores hjemmeside
gvf-risskov.dk under punktet
“publikationer”.
Klik på kortet du vil bruge og træk det ud på
dit skrivebord eller højreklik og kopier.
Vi håber de bliver brugt, og ønsker alle en
god jul - når den tid kommer...
Risskov, julen 2019

Risskov, julen 2019

Mød Elsebeth Egholm

Hvordan vil klimaændringer
påvirke Risskov?

S

tormøde i Risskov til april for GVFs medlemmer og gæster - nærmere
information kommer i GVF-Avisen til marts.

Når man læser Aarhus Kommunes klimatilpasningplan “Konsekvenser af klimaændringer i Vejlby-Risskov”, kan man godt blive lidt nervøs...
Rapporten der er fra marts 2019 ligger på gvf-risskov.dk under “Diger og Å”.
Her kan man læse, at Risskov trues fra 4 sider: højere vandstand - dermed stigende grundvand - tilbageløb fra Egåen samt skybrud.

•
•
•
•

Hvad kommer til at ske?
Hvad kan 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, 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?
Du behøver dog ikke “sove i en gummibåd” - vi er godt sikret bag vores dige
i dag, men GVF vil gerne tage en debat
om fremtiden.

“Jeg finder dig altid”, “De døde sjæles nat”, “Vold og
magt”. Ingen tvivl om, der er dømt 100 procent krimi,
når Dicte, Peter og Rina folder sig ud.
Kvinden bag de tre hovedpersoner, den lokale
krimidronning Elsebeth Egholm, er en af Danmarks
mest populære og læste forfattere, der også har sendt
sine krimier til udgivelse i udlandet. Og det er nok ikke
gået manges næser forbi, at bøger om Dicte, der foregår
i Aarhus, har været basis for en tv-serie.
Mød forfatteren tirsdag den 5. november kl. 19.30 i
sognegården ved Risskov kirke. Det er er lukket arrangement kun for medlemmer af grundejerforeningen.
Tilmelding ikke nødvendig - mulighed for at købe
kaffe, øl og vand.
Foto: Anders Bach
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Risskovs drengespejdere til Grønland
1.RISSKOV SPEJDER EKSPEDITION TIL GRØNLAND 2020
I efterårsferien 2020 drager ca. 35 spejdere fra 1. Risskov spejdergruppe (Trop og Seniorspejder)
inkl. ledere & ressourcepersoner afsted på en 10 dages ekspedition til Søndre Strømfjord /
Kangerlussuaq, Grønland. Det er den første expeditionen nord for polarcirklen for spejderne.
Tidligere er ekspeditionerne gået til
Norge og Sverige.
Baggrunden for denne ekspedition
ligger i at sætte spejderlivet i et større
perspektiv.
Ved at omsætte spejder kompetencer til reel praksis gennem en
ekspedition, er det vores intention at
fastholde drengene lidt længere tid i
spejderlivet, og derved samtidig skabe
en større mening med de værdier, som
spejderlivet beror på. Historisk set
har det været et problem at fastholde
drengene, når de rykker op fra ulve til
juniorer, hvor andre fritidsinteresser
pludselig bliver interessante. Men
indtil videre har opbakningen til
ekspeditionen været fantastisk og
begejstringen vokser hos både drenge
og ledere.
Helt lavpraktisk indkøbes alt og
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pakkes i Risskov, hvorefter det sendes i forvejen med skib til Søndre Strømfjord / Kangerlussuaq,
så det står og venter ved ankomsten. I Grønland vil alt overnatning i udgangspunktet foregå i
fjeldtelte og lavuer selvom det i oktober måned nemt kan runde -10 grader. Dog har vi, i tilfælde
af dårligt vejr, mulighed for at overnatte på den lokale skole.
Forberedelserne til sådan en ekspedition kræver naturligvis nøje planlægning herunder specielt
træning i basale spejderfærdigheder samt sikkerhed og nødprocedurer dvs. førstehjælp, viden
om hypertermi & selvhjælpsøvelser samt navigation osv.
Udover ledernes egne færdigheder, har vi ligeledes indhentet hjælp fra tidligere sirius folk
samt Grønlands-erfarne personer for at skabe den rette træning og de evner der skal til for at
drengene, på sikker vis, kan tage på ekspeditionen, så både spejdere, ledere og forældre kan
sove roligt om natten.
Udover praktisk spejderliv vil der også være et centralt fokus på spejderværdier gennem

kulturudveksling og samfundsarbejde med udgangspunkt i det dansk-grønlandske
forhold i rigsfællesskabet. Her er der indgået en aftale med Qeqqata kommune om at
lave spejderaktiviteter for de unge i Grønland, for at øge interessen for spejderlivet og evt.
hjælp til etablering af en lokal DDS afdeling.
Derudover vil der være fokus på forskellige temaer:
•
Geografi - Kelle Ville forskningscenter i Nordlys
•
Biologi - klimaforandringer
•
Geologi - rubin jagt
•
Nak & æd - jagt & fiskeri
•
3 dages vandretur ved indlandsisen med overnatning
Udover de praktiske forberedelser spiller det økonomiske aspekt naturligvis også en stor
rolle for ekspeditionens tilblivelse. Gennem de sidste 6 måneder har drengene målrettet
tjent penge i fritiden ved afholdelse af loppemarkeder, hjælpe til med pakkearbejde,
uddeling af reklamer samt dette blad . Derudover håber vi på gennem div. fondsansøgninger at opnå hjælp til et samlet budget på ca. 450.000 kr. Så vi er dybt afhængige af alt
den hjælp og donation til turen, vi kan få.
Vi vil gøre alt for at, at drengene får en oplevelse på denne Grønlands ekspedition de
aldrig glemmer, og som ligeledes vil knytte bånd og venskaber for resten af livet.
Hvis du har brug for hjælp med noget arbejde spejderne kan udføre eller endda gerne vil
lave en donation til turen, er du meget velkommen til at kontakte os.
Mvh Lasse Ziska, Bestyrelsesmedlem,
+2977 2980
Dette nummer af GVF-Avisen er omdelt af drengene fra 1. Risskov, så de selv har været med
til at tjene til turen.
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Nye butikker: Ndr. Strandvej 46

Nye butikker: Ndr. Strandvej 54

På Nordre Strandvej 46 - lige ud for Bellevuehallen - bor ejendomsudvikleren
1927 Estate - de fortæller selv her om deres planer:

Samme bygherre fortæller her om et andet projekt lige overfor Lag
kagehuset, som er planlagt til at påbegyndes her i efteråret:

1927 Estate har planer om at opføre en ny bygning, hvor 1. salen kommer til at
fungere som kontor, for at gøre plads til at fortsætte den udvikling virksomheden
oplever. Samtidig er det planen, at der skal laves et hyggeligt spisested i stueetagen.
Det er de prisvindende arkitekter ”INSITU ARKITEKTER”, der har lavet oplægget vist
nederst.
1927 Estate har i øjeblikket en idékonkurrence i støbeskeen. Tanken er at invitere
restauratører til at byde ind med spændende projekter, så man derigennem kan finde
den helt rette lejer til både huset, kvarteret og befolkningen i Risskov.
Huset er tænkt som en hyldest til de funkisvillaer, man møder ned ad Vestre
Strandallé, og forhåbentlig vil byggeriet – når det står færdigt – fremstå som et flot
vartegn til glæde for lokalbefolkningen og besøgende.
Det bliver spændende at se de endelige planer, når byggeriet går i gang.

Tæt på 1927 Estates eget kontor - Nordre Strandvej 46 - har udviklingsselskabet
købt den flotte villa på Nordre Strandvej 54.
Allerede i efteråret vil man starte ombygningen af huset, hvor der bliver åbnet op
ud mod vejen. Der opføres desuden en to etagers tilbygning – se nederste billede.
På 1. salen opføres en luksuriøs bolig med egen tagterrasse. Herfra kan man
glæde sig til havudsigt udover tennisanlægget og boldbanerne.

GVF-Avisen har i flere numre præsenteret butikkerne i Risskov - og personerne der står bag disken.
Denne gang kigger vi fremad og viser butikkerne “på
vej”.
Det skal naturligvis tages med alle forbehold - der
skal søges tilladelser hos kommunen, og der kan
komme indsigelser fra naboer.
Vi har fået lov at vise disse 4 eksempler, der er med
til at gøre Fedet til et levende og spændende område.
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Stueetagen rummer 2 butikslejemål, hvor Joe & the Juice, allerede i første halvår
2020, slår dørene op i det ene. Den eksisterende villa vil blive udlejet, mens det
endnu ikke er fastlagt, hvem der får til huse i det andet erhvervslokale. Der er dog
allerede dialog med nogle spændende bud.
”Vi er glade for at kunne udvikle et projekt i Risskov, der bidrager med endnu
en gastronomisk tilføjelse til området og samtidig respekterer den eksisterende
ejendoms flotte udtryk” fortæller ejendomsudvikler Saracamilla Schriver fra 1927
Estate.
Det vil være muligt at følge projektet på 1927s egen hjemmeside.
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Nye butikker: Ndr. Strandvej 42

Nye butikker: Ndr. Strandvej 84a

Henrik Holst, bygherre, skriver om Ndr. Strandvej 42:
“Fotografens hus”, hvad foregår der dog??
De fleste i Risskov husker nok Fotografens hus på Nordre Strandvej 42. Hvad knap så
mange måske ved, så var huset tidligere centrum for Risskovs største virksomhed, målt
i ansatte, omkring 16 – 18 ansatte. Fotografens far byggede huset i 1928 og etablerede
dengang en skofabrik. Skofabrikkens stolthed, en STINGER lædersymaskine stod stadig
tilbage, da vi overtog huset. Det var pga skofabrikken, at der sad en kraftig brandstige
på gavlen, hvilket ellers var meget ualmindeligt i 1928. Men allerede dengang krævede
myndighederne, at sypigerne som sad på første etage ikke måtte kunne indebrænde.

Som huset forventes at se ud, set fra Ndr. Strandvej:

Fotografens hus blev revet ned for snart 3 år siden. Huset havde desværre overskredet
udløbsdatoen. Efter en lang proces bl.a. med byggeansøgninger og nabohøringer, der
havde en offentlig adgang, så forventer vi endelig at få en byggetilladelse her i september 2019! I så fald regner vi med, at byggeriet vil starte op med den første gravko primo
2020. Hvis vinteren ikke bliver for hård, så bør bygningen stå færdig ultimo 2020.

Det er også Henrik Holst, der har overtaget “Hårarkitekten”. Ud over at der planlægges to
butikker i stuen og to lejligheder på 1. sal, kan vi kun fortælle historien om huset:

Bygningen vil komme til at indeholde 2 butikslejemål i bunden af bygningen, samt
3 lejligheder ovenpå, alle 3 med havkik. I et forsøg på at højne standarden for bolig/
erhversbyggeri på Nordre Strandvej, har vi valgt at få de prisvindende arkitekter, Vision
Arkitekter, til at tegne en, synes vi, meget flot og spændende bygning i dels lidt specielle
tegl (det hedder mursten altså på nydansk) og dels skiferbeklædning.

Frisør Andersen har svunget saksen i 60 år i Risskov
82-årige Jørgen Andersen har netop fejret 60 års forretningsjubilæum på Nordre Strandvej i Risskov
Jørgen Andersen købte villaen tilbage i 1957 og indrettede frisørsalon og bolig for sin familie.

Flere har spurgt mig om, hvilke forretninger der kommer. I den sammenhæng har jeg
måttet skuffe, - idet jeg faktisk er lige så spændt på, hvilke forretninger som kommer.
Dog kan jeg sige, jeg HÅBER ikke det bliver noget kedeligt. Typen af forretning skal
meget gerne være af en art, som bidrager til Nordre Strandvejs genopvågning som en
glad gade med liv og handel!
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Da Hårarkitekten Jørgen Andersen lukkede sin butik, skrev Lokalavisen i 2016 dette, som
vi har fået tilsendt af frisørens datter, Susanne Hurup, der bor i Egå:

Jørgen Andersens karriere som frisør begyndte som 17-årig.
Risskov-drengen blev udlært frisør hos Romeo Borggaard på Trøjborg i 1954, og efter at have aftjent
sin værnepligt på kasernen i Langelandsgade i 18 måneder, ville han tilbage til sit fag og helst som
selvstændig. Det lykkedes.

kroner i udbetaling, og det var faktisk mange penge dengang,” fortæller den rutinerede
frisør.
“En klipning med hårvask og føntørring kunne klares for under en tier, men dengang var
det også meget almindeligt, at man lige blev studset hver 14. dag, så jeg havde travlt,”
siger Jørgen Andersen.
Han oplevede, at især 1970erne var hård ved branchen, og mange af Andersens kolleger
hoppede over i nye brancher af den simple årsag, at mændene lod håret gro.
“Der var ellers herrefrisører eller barberer, som det også hed, i hver eneste lille gade. Og
en overgang lukkede der ti af dem om måneden,” husker Andersen og fortsætter:
“Jeg er barnefødt her i Risskov og har kendt Gud og hver mand og har aldrig haft lyst til
at flytte eller prøve noget andet.”
Den 82-årige herrefrisør arbejder stadig fire dage om ugen.
“Jeg var uheldig at brække mit ene lårben for et par år siden og var væk fra salonen i fem
en halv måned. Da jeg lå på hospitalet, var jeg bange for, at jeg ikke kom i gang i salonen igen. Men
så foreslog min ene søn. Steen, at jeg kunne gå lidt ned i tid, og derfor har jeg kun haft åbent fire
dage om ugen siden,” siger han.
“Så længe jeg kan klippe, så gør jeg det. Det er med til at holde mig frisk, og jeg kan slet ikke
undvære det,” siger Frisør Andersen.
Efter sygdom lukkede Jørgen
Andersen frisørsalonen i
2018. Ejendommen blev
overtaget af Henrik Holst der
vil bygge nyt på grunden.
Den 9. september 2018 døde
Jørgen Andersen.

Først i et lejet lokale på hjørnet af Klintevej og Nordre Strandvej i Risskov. Herfra fik han øje på sin
fremtidige salon og hjem på den anden side af gaden, hvor han har svunget saksen lige siden.
“Jeg kan huske, der var blomsterbutik, da jeg købte huset for 48.000 kroner. Jeg skulle lægge 10.000
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Bliv medlem af GVF og få en gratis bog

Bestyrelsen:

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 historiske tilbageblik er lavet af historikeren Henrik Fode, og
fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen tager et kig i “krystalkuglen”.
En række Risskov-borgere, unge og ældre, fortælle om deres Risskov - og
hvorfor de har “Risskov i Hjertet”.

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

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

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

Ekstra bøger kan købes til kr. 100,- pr stk. hos CLARA H
på Ndr. Strandvej 28 eller hos formanden.

Randi Vinther
Fortevej 89,

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

Mogens Brøndum
Jacob Adelborgs Allé 4

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 nyhedsbrev, samt hente et hav af informationer for husejere.

Suppleant: Søren Lauridsen
Ådalsvej 4
GVFs hjemmeside: gvf-risskov.dk
Facebook side: gvf-risskov

Det sker i Risskov:
3. november

Sysselmesse kl. 14-17, Bellevuehallen, 1. sal

5. november

Forfatter Elsebeth Egholm i Risskov Sognegård kl. 19.30

20. november

“Tænkepauser/SKAM” i Risskov Sognegård

17. januar 2010 Banko & Bobler, Bellevuehallen
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Kontakt meget gerne GVF hvis
du skifter adresse, eller hvis
navnet på din opkrævning
ikke passer.

