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Bestyrelsen har ordet:

Velkommen til en GVF-Avis med en masse tekst - så er du advaret...!

Aflysning af Lokalplanen præsenteres på Borgermødet allerede den 25. oktober på Strandsko-
len. På siden overfor kan du se, hvor du kan tilmelde dig. 
Om aflysning af Lokalplanen, og forslaget til nyt Kommuneplantillæg, kan du læse mere på side 4-5.
Hen over sommeren er vi et lille udvalg fra Risskov, der har haft møder med Teknik & Miljø for at 
fortælle dem, hvad vi sætter pris på i Risskov, og hvad vi skal passe på. Vi tænker grundstørrelser 
langs Ndr. Strandvej på ikke over 1500 kvm og max bebyggelsesprocent på 45%.
Det er alt sammen noget, som vi også gerne vil høre din mening om, og derfor håber vi, der kommer 
mange til Borgermødet.

GVF-Avisen har også et indlæg fra Prins Knuds Vej om kommunens “klimatilpasningsgplan”. 
Risskov trues i følge den nemlig fra 4 sider: forhøjet vandstand, overløb fra åen, forhøjet grundvand 
og regnvand fra høje Risskov. Spørgsmålet er så, om Digelaget gør nok for at forhindre disse trusler - 
og det giver de deres svar på.
Jeg vil citere FNs generalsekretær Antonio Guterres der fornylig rammende udtrykte kapløbets 
asymmetri: »Klimaforandringerne bevæger sig hurtigere, end vi gør for at begrænse dem«.

GVF har haft møder med en gruppe, der arbejder på at lave en mere trafiksikker Ndr. Strandvej, 
så børn og ældre kan krydse Ndr. Strandvej i sikkerhed.
Selv om trafiklyset i krydset ved Bellevuehallen endelig blev genetableret, er der stadig udfordring-
er. Der kommer trafiktælling i efteråret, og gruppen har lavet et forslag til forbedring.

Vi arrangerer endnu engang “Sysselmesse”, og denne gang får vi også besøg af en konsulent fra 
TRYGFONDEN, der vil fortælle hvordan vi kan sikre vores bolig bedre mod indbrud. -Det vil også 
være muligt at bestille et gratis indbrudstjek af din bolig.
Vi håber der vil komme mange spændende udstillere og mange gæster forbi søndag eftermiddag 
den 4. november. 
Laver du design, kunst eller hobby, så kontakt mig - det er et virkelig hyggeligt arrangement - både 
for udstillere og for gæster - og tilmed gratis for alle.

GVF har indsendt høringsvar vedr. Støjhandlingsplan 2018 fra Aarhus Kommune. Den bekræfter 
at støjniveauet fra trafikken er meget højt. Støjværnet langs Grenåvej er etableret af Århus Amt 
i 1975, hvor trafikken var langt under dagens niveau, så det er ikke så underligt, at mange bliver 
generet af støj.

Til næste år fylder GVF 100 år og det skal fejres! Da GVF blev 75 år udgav man “Det Sandede Fed”. 
Bestyrelsen har vedtaget at lave en flot bog med billeder taget af fotografen Anders Bach, der også 
lavede “Risskov - nærvær & fremsyn” for nogle år siden. Det bliver med spændende indlæg fra en 
historiker, lokale borgere der fortæller om deres Risskov, og fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen giver 
sine tanker om områdets udvikling. 
Vi har besluttet at forære den til GVFs medlemmer, og dele den ud sammen med forårsudgaven af 
GVF-Avisen til marts.

Med venlig hilsen pbv 
Øjvind Serup, formand for GVF

Torsdag d. 25 oktober i aulaen på Strandskolen, Nellikevej 1, 8240 Risskov

fra 17:00 – 19:00

samt forslag til nyt kommuneplantillæg langs Ndr. Strandvej. 
Aarhus Byråd har sendt forslaget i offentlig høring fra d. 09-10 til d. 06-11 2018. 

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest d. 23. oktober 2018

”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering”, H-Blok-82-24, oktober 2018

Følg med på Facebook-siden 
”Vi udvikler Aarhus” 
for aftenens program og nyheder 
om byudviklingen i Aarhus!

Borgermøde om 

Nordre Strandvej
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Mange beboere i området deltog i kommunens borgermøde om Ndr. Strandvej d. 18. januar 
på Strandskolen. Efterfølgende har formanden for GVF og repræsentanter for grundejer-

foreningen afholdt et møde med Aarhus Kommunes planafdeling for at få afklaret spørgsmål og 
aflivet eventuelle misforståelser om udviklingen af Ndr. Strandvej.

Da Aarhus Kommune i januar inviterede interesserede beboere i området omkring Ndr. Strand-
vej til et borgermøde, var baggrunden, at en privat udvikler har ansøgt kommunen om at få 
lov til at bygge på en grund i området. Når kommunen får sådan en henvendelse, undersøger 

kommunen, om sagen skal håndteres som en byggesag eller plansag. I det aktuelle tilfælde, 
hvor der ansøges om at bygge en café, ville sagen normalt blive behandlet som en byggesag. 
Men fordi Lokalplan nr. 210 angiver, at der kun må være boliger – og butikker i mindre omfang 
– kan der ikke gives en byggetilladelse. Der kan heller ikke gives et afslag, idet kommunen er 
forpligtet til at planlægge i overensstemmelse med kommuneplanen. Og her står, at ejendom-
men ligger i et område, der er udlagt til bydelscenter, hvor bl.a. caféer er velkomne. Der skal 
enten udarbejdes en ny lokalplan, eller den gældende lokalplan skal aflyses, så det bliver kom-
muneplanen, der bliver bestemmende. Det er nogle af disse scenarier, som Aarhus Kommune 
arbejder  med i forbindelse med Ndr. Strandvej.

Ndr. Strandvej i kommuneplanen

Kommuneplanen arbejder på et generelt plan og med områder, gader osv. inddelt i forskel-
lige kategorier. Ndr. Strandvej er i Kommuneplan 2017 placeret i den kategori, der hedder 
”bydelscenter”. 
Et bydelscenter forbindes ofte med et indkøbscenter, hvor der er en større samling butikker. Veri 
Centret, Viby Centret og City Vest er eksempler på dette. Men det kan også være gader med mere 
spredte butikker som f.eks. Tordenskjoldsgade, Randersvej og Ndr. Strandvej. Alle steder er i 
kommuneplanen ”bydelscentre”. 
Når der står i kommuneplanen, at der i bydelscentre kan indrettes dagligvarebutikker på op til 
3500 kvm, er det naturligvis blot et maksimum. Det vil for eksempel aldrig være praktisk muligt 
på Ndr. Strandvej. 

Kommunens mål for områdets udvikling

I den gældende kommuneplan har byrådet opsat en række mål for den fremtidige udvikling af 
bydelscentrene, herunder altså også Ndr. Strandvej. Et af målene er at skabe rammer for økono-
misk vækst og et attraktivt hverdagsliv. Det skal blandt andet opnås ved at skabe nærhed til et 
varieret udbud af funktioner og kvalifikationer. Butikker, private og offentlige servicefunktioner 

og kulturudbud skal placeres centralt og tæt på centerområder, som altså skal forstås som en 
bygade eller område med butikker og lignende.
For Ndr. Strandvej er det også relevant at fremhæve målet om en robust by. Det betyder, at 
området skal være multifunktionelt og klar til omstilling. Det offentlige gaderum og pladser 
skal udvikles ud fra en helhedsbetragtning, og indretningen af rummene skal tage hensyn til 
byliv, mobilitet, fremkommelighed, sundhed, miljø, klima og sikkerhed.

Den fremtidige proces

Dialogen mellem grundejerforeningen og kommunen er begyndt og vil naturligvis fortsætte, 
mens sagen står på. Kommunen ønsker at invitere områdets beboere til endnu et borgermøde, 
når der er flere detaljer om det videre forløb på plads. Borgermødet vil blive annonceret og 
afholdt i samarbejde med grundejerforeningen.

 
 

Kommunalplanen: Den fremtidige udvikling af Ndr. Strandvej

FAKTA

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger, hvordan 
udviklingen skal være i et særligt område, 
f.eks. hvad området og bygninger skal 
bruges til, retningslinjer for nybyggeri 
og bevaring af eksisterende byggeri. Der 
er ikke udarbejdet lokalplaner for alle 
områder i Danmark. Inden en lokalplan 
kan vedtages, skal den i offentlig høring i 
otte uger og behandles i byrådet.
Læs mere om lokalplaner på aarhus.dk/
lokalplaner

Hvad er en kommuneplan?
I hver valgperiode tager byrådet stilling 
til kommuneplanen og fastlægger den 
overordnede plan for kommunens fysiske 
udvikling, hvor og hvordan skal byen 
udvikles, og hvordan hensyn til men-
nesker, natur, landskab, kultur, erhverv 
og økonomi skal vægtes. Efter planloven 
gælder kommuneplanen løbende 12 år 
frem i tiden, men i Aarhus er der imidler-
tid tradition for at sætte mål og retning 
for udviklingen ud over denne horisont. 
Læs den gældende kommuneplan på 
aarhuskommuneplan2017.dk

Processen - vi er ved

Teksten er skrevet af Charlotte Friis Esmarch
Kommunikationsmedarbejder ved
CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET

Som optakt til BORGERMØDET 25. oktober tager vi artiklen om ændring af Kommunalplanen og ophævelse af Lokalplanen igen:
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Oversvømmelser på Fedet?                         

-  af bestyrelsen for Vejforeningen Prins Knuds Vej

I fortsættelse af klimatilpasningsplanen fra Århus Kommune 2014, hvor Fedet i Risskov blev udnævnt til et af 
fire risikoområder, der skulle analyseres, foreligger nu rapporten vedrørende vores område. 

Det er ikke munter læsning. Overordnet set er vi  truet fra 4 sider. Fra havet,  fra himlen, fra jorden og fra 
åen! Nærmere bestemt vandstigningen  i bugten, hyppigere skybrud, grundvandsstigningen på Fedet samt 
overløb fra Egåen. 
Vi vil her kun berøre kystsikringen, da vores ærinde er at få aktiveret digelaget for Vejlby Fed, der efter er 
vores opfattelse ikke tager problematikken tilstrækkeligt alvorligt.

Men hvor stor er da truslen fra havet?

Her taler rapporten om 100-års hændelser, dvs. hændelser hvor vandet presses ind mod kysterne i 
forbindelse med en stormflod i et sådant omfang, at vandhøjden kun vil forekomme hvert 100 år. 

DMI har for Århus Kommune beregnet, at middelvandstanden i bugten frem til 2050 vil stige med 0,4 meter 
og frem til år 2100, 0,8 meter, dog i værste fald 1,6 meter. På den baggrund har rapporten beregnet, at en 
100-årshændelse i 2050 vil medføre en vandstand ved Fedet på 2,11 meter , og i år 2100 vil vandet ved en 
100-års hændelse stå på mellem 2,68-3,46 meter. 

De laveste topkoter (Kote = højden over normal vandstand, Red.) på vores dige ligger i intervallet 1,7-1,9 
meter hvilket medfører, at ved en 100-års hændelse, der finder sted frem mod 2050,  vil 13% at vores dige 
ikke kunne modstå vandet. Strækningerne, der potentielt kan oversvømmes, er Egå-slusen, Strandvænget/
Platanvej (nord for Risskov Strandpark) og Prins Knuds Vej. Derudover er der flere små lavninger, hvor vand 
kan løbe over. 

I 2050 vil en 100-års stormflodshændelse kunne få endnu større konsekvenser. Alle beboelsesveje langs 
diget ligger lavere end kote 2,11 m, og i dette tilfælde vil den nederste halvdel af alle stikveje til Nordre 
Strandvej/Åkrogs Strandvej ud mod Aarhus Bugt, potentielt oversvømmes. Tilsvarende gælder det, at alle 
ejendomme ned til Egåen, inklusive boligområdet omkring Haldsøvej, Søndersøvej, Engblommevej og 
Baldrianvej nord for Grenåvej, potentielt oversvømmes.  Og hvad der sker ved en  100-års-hændelse i år 
2100, giver vist sig selv, - ellers kan det ses på rapportens bilag 6. 

Men er de fremlagte beregninger fra arbejdsgruppen nu også så faretruende?  
Nogen vil sikkert mene, at der jo er lange udsigter til, at der kan ske noget alvorligt, og at vi blot er ude på at 
fremmane et skrækscenarie med Risskov som ”en rismark i Indokina”! 

Men fordi hændelsen betegnes som en 100-års hændelse, er det jo desværre ikke givet, at der går 100 år 
mellem hændelserne. Statistik er en taknemmelig størrelse. Man har fx beregnet, at man skal sidde på et 
værtshus i 16 år før man bliver slået ned, men det hjælper jo ligesom ikke noget, hvis man bliver slået ned 
den næste dag af nogle bøller, der er søgt til området. På samme måde her.  
DMI har endda beregnet sandsynligheden for gentagelsen af en 100-års hændelse inden for 10 år til 10 % og 
indenfor 30 år på 26 %.  Og risikoen for en 200-års hændelse er slet ikke berørt i rapporten? 

Andre kan føle sig beroliget af, at diget ved deres vej har en pæn højde. Desværre er det også her sådan, at  
konsekvenserne afhænger af det svageste led i kæden. Får vandet først adgang til det lavt liggende Fedet, vil 
også naboerne få våde tæer. Vi er så at sige alle  i samme båd.

Projektgruppen anbefaler da også at diget bygges op til en højde af 2,7 meter. ” Skal digerne fremadrettet 
beskytte området mod stormflodshændelser, er der behov for tiltag, da de eksisterende diger ikke er 
tilstrækkelige til at modstå klimafremskrevne vandstande for ekstreme hændelser. ” ----” Antages en storm-
flodskote i 2050 i kote 2,11 skal digekoten hæves til 2,75 meter for at tage højde for yderligere bølgepåvirkn-
ing på 0,5 meter, da diget ligger direkte eksponeret for bølger.”   
Foruden en forhøjelse af diget anbefaler rapporten at forlandet til diget opbygges med sand, og at hyben-
buskene bør fjernes til fordel for græs. Det slås ligeledes fast, at der vedrørende stormflodsrisikoen  ikke 
kræves yderligere analyse.

På bestyrelsesmødet i  Digelaget Vejlby Fed marts 2017 konkluderede man at: ”Digelaget er 
opmærksomme på en mulig risiko for fremtidig havspejlsstigning og vi vil  stadig holde øje med 
størrelsen og rapporteringen omkring denne. Hvis konklusionen fra ovennævnte arbejdsgruppe 
tilråder forhøjelse/ændring  af digerne i forhold til det nuværende, så vil Digelaget ubetinget 
arbejde for at gennemføre dette. ”

Så meget mere forstemmende er det at erfare, at man på et møde mellem Digelagets bestyrelse og Århus 
Kommune i juni måned blev enige om, at der ikke for tiden bør ske en forhøjelse af diget,- ”da havspejlet kun 
stiger langsomt,” ligesom man ”med fordel kan afvente eventuelle tiltag” på en rapport fra Kystinspektoratet 
(Red: med indsatsforslag omkring kystbeskyttelse for alle landets kyster.)

Denne passivitet bør  holdes op mod formålet med Digelaget:  
“At sikre, at diget og kysten ud for de berørte parceller til enhver tid svarer til deres formål, herunder at 
beskytte medlemmernes ejendomme mod havets ødelæggende virkninger. “ 

På Prins Knuds Vej besluttede vi allerede på Generalforsamlingen i 2016 at forsøge at aktivere de over 1000 

hustande, der er medlemmer af Digelaget, såfremt bestyrelsen ikke snart agerede på de allerede den gang 
ildevarslende forudsigelser.  Digelagets bestyrelse agter dog tilsyneladende ikke at tage fat om nældens 
rod, - selv efter nærværende rapport, og det er tydeligt for os, at Kommunen, - måske af økonomiske 
årsager, da de ifølge rapporten ejer 48 % af dige-arealerne, - læner sig op ad Digelagets holdning i denne 
sag. Som fremhævet i rapporten, er det meget komplekse forhold der skal tages stilling til, og selvfølgelig 
kan dette tage tid. Men der hvor vi selv kan gøre noget, - uafhængigt af de øvrige risici -, bør vi rykke 

allerede nu. At afvente endnu en  rapport, der måske kommer i 
2019 fra Kystinspektoratet, er efter vores opfattelse ikke udtryk 
for  rettidig omhu. 

Vi  vil derfor igangsætte en underskriftindsamling på nettet, som 
vil blive fremsendt til kommunen med anmodning om, at denne 
efter Kystbeskyttelseslovens §1a tager førertrøjen på og pålæg-
ger Digelaget at sætte arbejdet med forhøjelsen af digekronen i 
gang snarest.

På bestyrelsens vegne 
Ib Henricson (sekretær i Vejforeningen Prins Knuds Vej)

Hele Aarhus Kommunes rapport kan læses på  
GVFs hjemmeside:  
www.gvf-risskov.dk, Diger og å, Digeberedskab.

Rapporten der er fra januar 2018 hedder “Konsekvenser af 
klimaændringer i Vejlby-Risskov”.
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Fælles mandags-gåtur langs stranden
Med Søren Kierkegaards citat i tankerne begyndte vi for 5 år 
siden at mødes ved Bellevuehallen hver mandag kl. 17 for at 
gå en tur. 
Turen varer en times tid og er efterhånden blevet den samme 
rute langs stranden hver gang. Men kun tilsyneladende, for 
både hvem der går og hvordan vejret er, har stor betydning for 
oplevelsen. Vi går i storm og regn og solskin og drøfter små og 
større ting, der ligger os på sinde. Somme tider er naturople-
velsen i fokus og derfor måske lidt mindre snak. 

Alle er velkomne til at deltage i gåturen og der er ingen 
tilmelding. Nogle kommer nærmest hver mandag, mens an-
dre kommer en gang i mellem. Vi er nogle der har været med 
fra starten og andre er kommet til hen ad vejen. Nogle har 
været med i perioder, har holdt pause og er kommet tilbage. 
Den flok der mødes, kan således være større eller mindre, 
men helt naturligt kommer vi til at gå et par stykker eller tre 
sammen, også hvis vi skal have mulighed for at tale sammen. 
Der er altid inspiration og energi at hente ved samtalerne. 
Alle der har lyst til at være med på en lille gåtur mandag ved 

aftenstid skal bare møde op ved Bellevuehallen lidt før kl. 17. 
Der vil Erik Pedersen eller Marie Kjærgaard tage vel imod såvel 
nye som ”gamle” deltagere.

Idéen er udsprunget af Sagerdersamler.dk, der tog sin start i 
2012 blandt frivillige i Aarhus.

Marie Kjærgaard, der bor Klintevej 9c,  kan svare på evt. 
spørgsmål på tlf. 2266 9440.
Akvarellen er malet af Steen Djervad, Risskov.

Søren Kierkegaard skrev:

”Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver 
dag det daglige velbefindende til og går mig fra 
enhver sygdom. 
Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg 
kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå 
fra den”

Digelagets svar til Prins Knuds Vej
Foranlediget af bestyrelsen for Prins Knuds Vejs udsendte mail af 8. 
august har bestyrelsen for Digelaget Vejlby Fed på sidst afholdte besty-
relsesmøde besluttet at knytte følgende kommentar til den udsendte 
mail:

Digelaget er et demokratisk organ med bred tilslutning... 
Vejforeningen Prins Knuds Vej, har gennem alle år været repræsenteret 
i Digelaget ved Carsten Vibholm - der i en lang periode på konstruktiv 
måde har virket som næstformand.

Vi har naturligvis ført drøftelser omkring diget og dets beskaffenhed, 
hvor Carsten Vibholm ikke har lagt skjul på at denne - og dermed Prins 
Knuds Vej – ønsker en øget højde. 
Imidlertid har der ikke, i hverken repræsentantskab, eller i bestyrelsen, 
været et demokratisk flertal for dette ønske. 
Der er således p.t. flertal for at afvente den endelige afrapportering fra 
de relevante og kompetente myndigheder i DK omkring disse forhold, så 
vi får mål på den anbefalede højde, og Kommunen er enig heri.

For at blive klar til dette vil vi i mellemtiden få foretaget dokumentation 
af digets beskaffenhed/bestanddele. Til stadighed vil vi også fortsætte 
dialogen med myndighederne. 
Det skal præciseres, at der iflg. alle foreliggende ingeniørrapporter er et 
sikkert dige i forhold til de nuværende forhold i den ventetid, der er til 
ovennævnte afklares.

Digelagets bestyrelse har på et møde den 20.6. d.å. indkaldt af Århus 

Kommune fået forelagt den af kommunen udarbejdede rapport i en 
foreløbig ikke færdig udarbejdet version . 
Mødet blev afholdt som et konstruktivt arbejdsmøde, hvor Digelagets 
bestyrelse oplyste om faktuelle forhold og korrektioner, der blev fore-
slået indarbejdet i den endelige rapport, og kommunen bekræftede, at 
disse ville blive indarbejdet i den endelige officielle version .

Digelagets bestyrelse har med glæde konstateret den interesse, Prins 
Knuds Vejs bestyrelse har udvist for Digelagets arbejde. 
I den forbindelse vil vi dog ikke undlade at gøre opmærksom på den 
generelle opfattelse, at man som seriøst arbejdende bør afholde sig fra 
at offentliggøre ikke færdigudarbejdet materiale, selv om det måtte 
være tilgængeligt.

Det burde derfor ikke undre bestyrelsen for Prins Knuds Vej, at hverken 
Århus kommune eller Digelaget har offentliggjort den omtalte Rapport. 
Når den færdige version er gjort officiel af Århus Kommune, vil den 
blive tilgængelig på Digelagets hjemmeside.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Digelaget Vejlby fed.

Side 9

OG HUSK: at lægge både og surf-
boards om på digets bagside inden 
efterårsstormene kommer, så de 
ikke ligger og slider på diget. 
-Eller tag dem med hjem.
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Sv. Åge Madsen 
var på besøg...
I april måned havde vi besøg af vores lokale for-
fatter Sv. Å. Madsen, der fortalte om sit liv og sit 
forfatterskab. Cirka 40 Risskovborgere var mødt 
op i Risskov Kirkes Sognegård og fik en herlig 
aften i godt selskab.

Mod På (mere) Svend Åge Madsen?
Egentlig læste han matematik på Aarhus Universitet, men nysgerrigheden og fortæl-
leglæden vandt over systematikken og heldigvis for det, ellers kunne GVF ikke invitere på 
forfatteraften med Svend Åge Madsen den 17. april.
Hvis man vil opdage eller genopdage Svend Åge Madsens skæve univers, kan en tur 
rundt i Sjællandsgadekvarteret anbefales.
         
Projekt ATLAS OVER AARHUS (der forsyner byen med tekster om Aarhus på husmure, døre 
og bænke m.m.) bad i 2016 forfatteren skrive små fortællinger om ø-gaderne.
Det blev seks tekster om huse, mennesker og sære tildragelser. -Seks forskellige tekster, 
der dog på finurlig vis hænger sammen.
F.eks. om tenoren i huset, der synker, og hvorefter han bliver en velklingende bas - eller 
de to musikere i hver sit hus, der spiller sammen uden nogensinde at mødes, og hvor 
husene samtidig nærmer sig hinanden.  -Om sandsynlighed, om en kur mod generthed, 
om oprør blandt kvarterets lette damer.

De seks fortællinger handler om og findes på adresserne: Sjællandsgade 102, Fænøgade 
3 og 5, Nørre Alle 35, Lollandsgade 23, Sejrøgade 15, Mønsgade 10 og 12.

-Se mere på 365tekster.dk, hvor du også kan se de øvrige kunstneres bidrag.

6 steder i Øgadekvarteret hænger de fine messingskilte med finurlige historier

Side 11

HVEM SKAL  HAVE ARKITEKTURPRISERNE 2019?

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 flot-
teste om- eller tilbygning, bedste restaurering af ældre hus, prisen for  
”årets perle? 
Vi kårer vinderne i starten af 2019.
Spænd traveskoene på og 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.

En af vinderne af prisen i 2017 (flotteste nybygning – Åkrog Strandvej 
47f) Jacob Mahler-Andersen fortæller, han blev positivt overrasket, da 
han og familien opdagede, at ”nogen” havde nomineret deres hus.
-“Vi er rigtig glade for, at der er fagfolk, der synes  om vores byggeri. Vi 
ville gerne bygge et spændende hus med skæve vinkler og i naturmaterial-
er, beton og træ, som ikke skal vedligeholdes specielt meget. Også mange 
andre har ytret sig positivt overfor huset, fortæller Jacob”.

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

Et forslag til prisen for “Flotteste nybygning” på Solmarksvej 24.
De øvrige forslag kan ses på hjemmesiden gvf-risskov.dk  

Arkitekturprisen i Risskov 2019

Bendt Almvig
Bor i Tretommerparken, 
Risskov.
Bygningsarkitekt og senior
partner i Arkitema.

Helle Christensen
Bor i Risskov på Vedbendvej. 
Bygnings arkitekt og har de 
sidste 20 år undervist 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:

Ojvind MacBook
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Af Anja Rehfeld Bærentsen og Mette Skautrup

Trafikken har taget voldsomt til på Nordre Strandvej inden for blot de sidste fem år. Årsagerne er 
mange: Flere dagligvarebutikker, flere beboere, tættere trafik på Grenåvej. Og intet tyder på, at 
der kommer mindre trafik under de gældende vilkår.

Slet ikke, når boligerne på det nuværende Psykiatrisk Hospital står klar.

Den øgede trafikmængde er ikke den eneste udfordring. Hastigheden, hvormed der bliver kørt, 
er alt for høj. Situationen forværres i sommermånederne, når der kommer mange gæster, som 
gerne vil benytte vores dejlige strand og hav.

Cykler er en anden udfordring. Der køres meget stærkt, så det gælder 
om at være forsigtig, når cykelstien krydses. Elcyklen er blevet meget 
populær, så der er nu flere cyklister fra det nordlige opland, som kører 
langs Nordre Strandvej. Ganske særlig i sommerperioden er der mange, 
som også ønsker at benytte stranden.

Jyllands-Posten beskriver i en nylig leder, hvordan kaos er indtruffet på landets cykelstier – og 
veje – i takt med, at racercykler, el-cykler med hastigheder på 45 km/t, knallerter på gule plader 
og trehjulede minilastbiler (Ape) alle er forvist fra den egentlige kørebane. Til cykelstierne!

Alt dette bekymrer blandt andet forældre, hvis børn skal passere Nordre Strandvej til og fra skole 
– og derefter fritidstilbud. Under kommunalvalgkampen i efteråret var det et af de emner, der 
ofte blev bragt på bane, når talen faldt på, hvad der berører familier i Risskov.

Arbejdet for en mere sikker Nordre Strandvej er derfor gået i gang i denne sommer. Der er støtte 
fra skolebestyrelser, grundejerforeninger, erhvervsforeningen og Klub Hollywood.

Arbejdet er drevet af Martin Busk, Peter Seier og Anja Rehfeld Bærentsen, der alle har børn som 
skal krydse Nordre Strandvej dagligt, samt Mette Skautrup fra Det Konservative Folkeparti.

Målet er en mere trafiksikker vej for alle. Og så må det også gerne se pænt ud! Rådmanden for 
Miljø og Teknik har fået fremlagt – med illustrationer – hvordan det kan komme til at se ud.

Foreløbig er det aftalt, at der kommer en trafiktælling til efteråret, hvorefter det vil blive vurderet, 
hvilken løsning der vil være den bedste – også set i sammenhæng med øvrige initiativer på 
Nordre Strandvej.

Der er en meget stor risiko for, at der sker en ulykke med udformningen af den nuværende Nordre 
Strandvej. Børn har problemer med udsynet for at komme sikkert over vejen. Det er vanskeligt 
at forene med skolernes ønske om, at børene selv kommer til og fra skolen, enten ved at gå eller 

cykle. Forældre tør ganske simpelt ikke sende dem af sted alene. Over-
gangshellerne giver ikke den sikkerhed, der er behov for. Vi taler om 
børn! Bilisterne skal ikke standse (jf færdselsloven), og fordi bilisterne 
standser i den ene retning, sker det ikke nødvendigvis i den modsatte 
retning. Det gælder ikke kun de mindste, men også de større børn, der 
skal i klubben og i hallen.

De nævnte problemer forværres kun af de fjernede fodgængerovergange, som også gør det 
vanskeligt for vore ældre medborgere at komme sikkert over Nordre Strandvej, hvis de ønsker at 
nå frem til strande og naturområder.

Som i så meget andet er der økonomi indblandet i at gøre Nordre Strandvej mere sikker. Vi vil 
søge Fonden bag Classic Race, der har til formål at uddele midler til sikre skoleveje. 

Er der andre, som har lyst/mulighed for at støtte initiativet er I velkomne til at kontakte Anja 
Rehfeld Bærentsen..

• Anja Rehfeld Bærentsen  kan kontaktes  på: rehfeldaakv@gmail.com, mobil: 23306300 
• Mette Skautrup kan kontaktes på metteskautrup@gmail.com

Arbejdet for en bedre og mere sikker Nordre Strandvej Forslag/udkast til en mere sikker Ndr. Strandvej:

En privat gruppe med interesse i 
Risskov og børnenes sikkerhed, 
foreslår mulige løsninger.



Side 15Side 14

HJERTELØBER APP’EN - kommer til Region MIDT sidst på 2018.

Med Hjerteløber-app’en kan du være med til at redde liv ved hjertestop.

Med TrygFondens Hjerteløber-App melder du dig frivilligt til at løbe ud med en hjerte-
starter og yde livreddende førstehjælp, hvis der sker et hjertestop i nærheden af dig.

Hvis du befinder dig i nærheden af et hjertestop, vil du modtage en alarm om at løbe 
direkte til stedet for hjertestoppet eller løbe til den nærmest hjertestarter og medbringe 
denne.

Hjerteløber-konceptet er i øjeblikket tilgængeligt i Region Hovedstaden, da dette er 
landets mest folkerige region. Det betyder, at erfaringer med hjertestop, hjerteløbere 
og app hurtigt kan indsamles og bruges til at tilpasse hjerteløber-konceptet, inden det 
tilbydes til landets øvrige regioner fra 2018.

Du skal være 18 år og i stand til at yde hjertelungeredning for at tilmelde dig som 
hjerteløber. Som hjerteløber er du en ekstra ressource til ambulance og det øvrige akut-
beredskab. Det er 1-1-2 Alarmcentralen, der automatisk sender dig afsted via app’en, 
hvis der sker et hjertestop i nærheden af, hvor du befinder dig.

Sådan henter du Hjerteløberapp’en: 

-Log ind på Trygfonden.dk 
-i bjælken for oven vælg: Viden & materialer/App 
-læs om Trygfonden Hjerteløber 
-registrer  app’en på din telefon

  

GRATIS HJERTEREDDER KURSUS:

Kurt M. Petersen fra Klydevej skriver til GVF-Avisen: 
Jeg har selv i juni måned arrangeret et kursus for beboerne på vores vej – og selvom det 
kun er et 30 minutters kursus var det meget lærerigt og der var stor tilfredshed blandt 
deltagerne.

Kurset er gratis og skal bestilles via Hjerteforeningens Hjemmeside og der skal være en 
kontakt person der tilmelder sig kurset og giver alle nødvendige oplysninger – også 
navn og e-mail adr. på deltagerne (fra 5 til max 15 personer børn overf 12 år ok) derefter 
vil de enkelte deltagere modtage mail hvor de skal bekræfte deres fødsels dato og sætte 
flueben ved at de deltager i kurset (mener oplysninger skal bruges til der senere kan ud-
stedes certifikat). Derefter bliver instruktør udpeget af hjerteforeningen og instruktøren 
kontakter tilbage og aftaler dato og tidspunkt.

 -Log ind på: Hjerteforeningen 
-i bjælken for oven vælg: Aktiviteter og tilbud 
-vælg: Hjertestop og genoplivning 
-vælg: Gratis Hjerteredderkursus 
-vælg: læs mere 
-tilmeld jer her og udfyld.

For yderligere information kontakt: 
Kurt M. Petersen, Klydevej 14a, mobil: 2393 8403, mail: kurtpetersen@oncable.dk 

I vores præsentation af butikkerne i Risskov er vi denne gang 
kommet til RISSKOV TORVET på Ellebjergvej/Vestre Strandallé.
Torvet er en samling af små selvstændige specialbutikker, som 
har formået at arbejde sammen og skabe et unikt miljø, hvor 
kvalitet og udbud lever op til områdets øvrige kvaliteter.

Et par gange om året afholder butikkerne en samlet “Torvedag”, 
med underholdning, smagsprøver og konkurrencer.
Butikkerne markedsfører sig samlet på Facebook på “risskovbu-
tikstorv”, og her kan man blive informeret om aktuelle tilbud 
og information om næste torvedag.

På de følgende sider får de enkelte butikker lov at præsentere 
sig selv, og fortælle om deres baggrund...

Se hvor alle hjertestarterne i 
Risskov hænger. 

Der er mange flere end de 3 
som GVF har hængt op. 

Se det på hjertestarter.dk
Billede fra 
HJERTESTARTER.DK

BLIV 
HJERTELØBER
-og red liv!

Søndag den 4. november 2018 fra kl. 14 - 17 i Bellevuehallen.
GVF afholder ”Sysselmessen” for fjerde gang. Det er stedet hvor Risskovs kreative beboere 
viser hvad de arbejder med, og vi andre kan hente inspiration.
Har du lyst at vise, hvad du laver, så kontakt formanden på mail (se bagsiden).
Og for alle andre er der mulighed for at få en snak med de aktive Risskovboere - samt at 
købe en julegave. Der er gratis kaffe til gæsterne - og det er gratis at udstille og besøge.

SYSSELMESSEN 2018     
Kunsthåndværk • design • hobby

Kriminaliteten er faldende, men vi kan sikre os bedre!

Vores kvarter er et trygt sted at bo. Det skal det fortsat være, og der er heldigvis 
rigtig meget, vi selv kan gøre for at undgå, at vi bliver ramt af indbrud her i 
området. En sikkerhedsekspert fra Bo trygt! vil med udgangspunkt i den nyeste 
forskning give gode, konkrete råd om, hvordan vi bedst passer på vores egne og 
hinandens boliger ved en stand på Sysselmessen i Bellevuehallen, Vestre Strandallé 
170, 8240 Risskov den 4. november kl. 14.00-17.00. Arrangementet er gratis. 

Bo trygt! har som mål at reducere antallet af indbrud i Danmark til en tredjedel af 
det nuværende niveau. Bo trygt-samarbejdet består af Det Kriminalpræventive 
Råd, TrygFonden, Realdania og Bolius.

+
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Ejer: Faranak og Said Nezam

På Torvet kan man få en bid af Hawaii, Mexico eller Texas - hvis man kigger indenfor i forretnin-
gen, der ligger ind mod den første boligblok på Ellebjergvej.
Her er der nemlig pizza i lange baner....
Det er otte år siden, Said og hans kone Faranak overtog pizzariaet. Inden da var han ansat samme 
sted, og da det en dag var til salg, så de muligheden for selv at overtage forretningen.

- De første to år var hårde, men efterhånden er det blevet bedre med omsætningen, 
lyder det fra Said, der supplerer sit aftenarbejde i pizzariaet med et arbejde i en 
børnehave.
Og faktisk har han arbejdet med pizza i mange år.
Første gang var for 22 år siden, da han arbejdede som pizzabager i Vejlby Pizzaria, 
mens han studerede. Dengang havde han ikke drømt om, at han ville få sit eget 
pizzeria en dag.

- Det er sjovt at tænke, at jeg dengang studerede gærcellers kromosomer og 
arveanlæg, da jeg skulle have min bachelor i molekylærbiologi, fortæller Said.
-Nu arbejder jeg med gær på en ganske anden måde...

Frisør Hair Cut
Risskov Torvet

Risskov Pizza
Risskov Torvet

Zaid Nezam - i rød T-shirt - i gang med aftenens pizzaproduktion.

Ejer: Aneta Rotman
Ansatte: 1 fuldtidsansat

Aneta har haft salon på Torvet i ni år.
Inden da arbejdede hun hos andre frisører i Aarhus.  Hun kendte den tidligere ejer af 
salonen, og da den blev ledig, sprang hun til. 

- Beliggenheden var afgørende. Risskov Torvet er et godt sted og et sted med parkerings-
pladser. En frisør er et godt supplement til de øvrige butikker, siger hun.

Aneta håbede så også, at Torvet ville udvikle sig hen mod 
flere mindre butikker, præcis som det er sket.

Frisørsalonen arbejder hen imod at være så grøn som 
mulig, men at være det 100 procent kræver både flere 
certifikater og yderligere uddannelse.

- En grøn profil spiller godt sammen med de andre for-
retninger på Torvet mener Aneta, der prøver at skabe en 
hyggelig stemning i salonen. Hun glæder sig over, at der 
kommer har mange børnefamilier - typisk fra lokalområ-

det. 

Aneta har i øvrigt en app, Hairtrust, som hun har store forventninger til.
Da hun på et tidspunkt skulle hjælpe sin datter med matematik, 
måtte hun ty til at bruge en række billeder for at fremme forståelsen 
og tænkte, at billeder var et værktøj, der også kunne bruges overfor 
kunderne i en frisørsalon.
Kort fortalt skal en kunde oprette en profil på appen. Frisøren tager 
efter endt besøg en række billeder af den nye klipning, som man 
efterfølgende kan se på appen. Efterhånden vil man have et overblik 
over, hvordan forskellige klipninger ser ud - og kan hente billederne 
frem til næste frisørbesøg.

App’en kommer på markedet i det nye år. Aneta og mange kunder ser 
frem til at bruge det nye værktøj.
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Flyvefisken
Risskov Torvet

Frugt- og Grønt Plantagen
Risskov Torvet

Ejer: Gezim Elshani
Antal ansatte: Ca. 12 personer tilknyttet butik og lager

Gezim er uddannet købmand med speciale i frugt og grønt – han arbejdede 10 år i Føtex, 
inden han blev selvstændig. Først med et lager i Randers, hvorfra han solgte grønt til restau-
ranter og institutioner. Det gør han stadig, og det er med til, at der kan købes stort ind, og at 
priserne dermed kan holdes nede.
Butikken på Torvet har han haft i syv år.

- Vores forretningside er at undgå forsinkende og fordyrende mellemled og få 
råvarerne direkte og friske fra producenten og ud i butikken, fortæller Gezim.
-  Vi henter derfor selv varer i Jylland og på Fyn, og det er derfor, du ofte oplever, at 
der bliver båret friske varer ind midt i åbningstiden, lyder det videre.
Butikken sælger også færdiglavede frugt- og grøntprodukter.  
En gang om ugen mødes Gezim med kok og indehaver af Rosengårdens Gårdbutik 
i Randers, Bjarne Juul, og så udvikler og tilsmager de juicer, dip og grøntsagssup-
per og om sommeren også marmelader af friske bær. 
- Det kan f.eks. være tomat- eller blomkålssupper lavet efter Bjarnes over 80-årige 
mors opskrifter. Gode gamle danske opskrifter – supperne er uden tilsætningsstof-
fer og kan holde sig en uge i køleskab, siger Gezim.

Hans historie er, at han kom til Danmark som 15-årig i 1999 med forældre og 
søskende som flygtninge fra Kosovo.
Også hans brødre og hustruen Adite arbejder i butikken, og de deltidsansatte 
hjælper typisk om eftermiddagen.

Adite og Gezim Elshani i butikken, som de har haft i 7 år

Ejer: Lars Hagemann
Bestyrer: Marie K. Laursen
Antal ansatte:  2 samt 3 ungarbejdere

FLYVEFISKEN RISSKOV er en lillesøster til FLYVEFISKEN i Ebeltoft, men selvstændigt 
kørende. Butikken har eksisteret siden 2012 i huset, hvor der også tidligere har været 
fiskeforretning.
Så da muligheden for at tage over bød sig, var det helt ideelt.
 - Placeringen er perfekt for en butik som vores, og butikkerne på Torvet supplerer 
hinanden godt, mener Marie, der har været bestyrer siden 1. januar i år. 

- Her har kunderne mulighed for at handle alle deres friske varer hver dag. Og vi er et 
personale, som brænder for det fag, vi arbejder inden for, lyder det videre.  

Marie er egentlig uddannet pottemager med eget værksted men har sideløbende arbejdet som 
kok og køkkenassistent, så hun vant til et liv med madvarer.
Marie ser det som butikkens fornemmeste opgave at inspirere, råde og vejlede deres kunder. 
For selv om der er store kyststrækninger i Danmark, er vi danskere ikke særligt stærke i at kende 
til, tilberede og spise de mange fantastisk lækre fisk, vi har.
Bestanden i de danske farvande vokser og er af rigtig god kvalitet, hvad også udlandet har 
fundet ud af. Og Flyvefisken har stort set kun danske fisk.  
Marie oplever det som en fornøjelse at have kontakten med kunderne.
- Og det er dejligt positivt, når en kunde kommer tilbage dagen efter og fortæller om smag og 
fornøjelsen i at opleve andet end laks, rødspætter og torsk. 

-Vores logo med flyvefisken er lavet af keramikeren Jac Hansen fra Ebeltoft – det er vi meget 
glade for.
Flyvefisken prioriterer at have fisk i alle prisklasser, så enhver pengepung kan være med.
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Ejer: Mark Abildskov
Antal ansatte: 4 

Butikken blev til virkelighed, da Marks passion for ost udviklede sig, og han syntes, der 
manglede et udvalg af specialoste, hvor historien om osten og mejeriet også blev fortalt.  

Han plukker fra hele verden og køber kun det, som smager bedst, og typisk handler 
han meget med de små udenlandske mejerier, der stadig er tro mod det gammeldags 
håndværk – og det, synes han, kan smages. 

- Det blev en placering på Torvet, da jeg er vokset op i Risskov omkring torvet og derfor 

har en naturlig tilknytning til Torvet. Så da muligheden bød sig, og der blev et lokale 
ledigt, tog jeg chancen og slog til og kunne åbne den 21. august 2014, fortæller Mark .

At det blev en osteforretning på Torvet, skyldes også, at Mark syntes, der var et hul i 
sortimentet i bydelen. -Jeg vil gerne sætte smagen og den gode kvalitet i fokus. 

-  Jeg vil vise oste, som ikke før er set i Aarhus. Og vi har altid en ost at vise frem, som 
du ikke har smagt. Vi varierer meget i vores sortiment henover året, så der altid er en ny 
oplevelse på lager, siger han.
Butikken er en daglig glæde for ham - men allermest når det er sæson for tapas, og 
der er en oplagt mulighed for at få lov til at vise folk hvor mange lækre nye oste, der er 
kommet hjem. 
- Jeg brænder for at give en oplevelse indenfor ost. Det er nemmest, når kunderne har 
lyst til at prøve noget nyt, typisk når de får gæster, slutter Mark.

Ejer: Peter Thisgaard
Antal ansatte: 24

Peter har haft butikken i 10 år, men den er 54 år gammel.
Op gennem halvfjerdserne lukkede de fleste slagterbutikker i Risskovområdet, men 

Forteparkens Kødforsyning blev, 
selvom supermarkederne åbnede 
rundt omkring. 
Og Peter har altid sagt, at hvis 
denne butik blev til salg, ville han 
købe den, hvilket 
blev muligt for 10 år 
siden.
Turen til Torvet i 
Risskov er gået over 
Dansk Supermarked, 
hvor han var i 25 år 
og sluttede i Føtex 
Egå. 

- Jeg er udlært i Salling, som dengang var en rigtig slagterbutik, men jeg kunne 
godt se, at fagligheden lige så stille forsvandt ud ad bagdøren. Og jeg brænder 
for faget - at kunne skabe og udvikle sig inden for faget er vigtigt for mig, siger 
Peter. 
Det er f.eks. selv at kunne vælge de varer, man gerne vil have fra de forskellige 
producenter, som Hopballe Mølle - en fjerkræproducent med styr på dyrev-
elfærden. 

De fire sæsoner forår, sommer, efterår og vinter er alle med til, at sortimentet i butikken hele 
tiden skifter og gør arbejdet spændende. 
- Men julen er den tid, jeg glæder sig mest til - julehandlen med frilandsjulefjerkræ og 
svinekød og alle de andre lækkerier, fortæller Peter.
Forberedelserne starter allerede i september, og det hele kulminerer den 23. december. Og 
når butikken åbner den dag, er det altid Peter, der lukker døren op og tager imod kunderne 
med et godmorgen og god jul til jer alle. 
- Det er ubetinget den dag, jeg glæder mig mest til: Den gode stemning, man mærker tydeligt 
på folk, at de er i julehumør, også selvom der er lidt ventetid. Alle hygger sig og er glade, lyder 
det fra slagtermesteren.

Risskov Slagteren
Risskov Torvet

Risskov Ost
Risskov Torvet

Peter Thisgaard er en glad slagter på torvet

I butikken fås oste fra hele verden, foruden 
specialøl, vine og lækre olier
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Chas E. Vinhandel 
Risskov Torvet

Bager Vilhelmsen
Risskov Torvet

Ejere: Sofia og John Tybring
Antal ansatte:  3 på fleksible timer

Chas. E. Vinhandel blev oprindeligt grundlagt i 1921 og var en af Aarhus’ ældste butikker. 
Butikken lå i Ryesgade i Aarhus C. og startede egentlig som en traditionel købmandsbutik men 
udviklede sig gennem årene mere og mere i retning af en vinforretning.

I 2016 måtte Sofia og John desværre sige farvel til butikken i Ryesgade, da ejendommens ejere 
havde andre planer for ejendommen. 
Men intet er så skidt det ikke er godt for så meget andet. Et farvel til midtbyen gav mulighed for 
at fordoble antallet af butikker.
Ud over Chas  E. i Risskov, der åbnede i maj 2015, har Sofia og John også åbnet en afdeling i 

Skejby Centret.

Valget for den første 
butik faldt på Risskov 
Torvet, da de to igennem 
længere tid havde været på udkig efter lokaler udenfor Aarhus C. 
- Risskov Torvet appellerede meget til os, da vi kunne blive naboer med en række butikker, der 
arbejder ud fra samme værdier, som vi selv gør. Det vil sige varer af høj kvalitet og ikke mindst 
god service. Det tænkte vi, kunne blive til fælles glæde - både for os og de øvrige butikker på 
Torvet, fortæller John.

Sofia er født og opvokset i Ecuador, og kom til Danmark i 2001. Kendskabet til vine kommer fra 
besøg hos leverandører i udlandet, deltagelse på messer, samt diverse 
smagninger og så er hun i gang med den internationale vinuddannelse 
- WSET, hvor hun har afsluttet Level 2.

Ambitionen er at kunne videreføre de gode oplevelser fra Ryesgade.
Og set fra Sofia og Johns side af disken er det lykkedes.
- Med fare for at lyde banal, så er det faktisk en fornøjelse at komme på 
arbejde hver dag. Dejlige trofaste kunder og gode kollegaer, siger John.
-  Skal der fremhæves en enkelt ting, der gør fornøjelsen ekstra stor, er 
det nok omkring højtider og andre festlige lejligheder. Der er det altid 
en glæde  at hjælpe vores kunder til de rigtige valg. 
Og hvad er meget bedre, end når en god vin nydes med familien eller 
venner. 
- Men gode vine kan også nydes i hverdagen, lyder det fra Chas. E. 
butikken.

Ejer: Ann Sofie Vilhelmsen
Antal ansatte: 4

Ann Sofie Vilhelmsen har altid troet, at hun skulle være revisor og færdiggjorde derfor uddan-
nelsen som finansøkonom i juni 2017. Men sådan skulle det ikke være…
For Ann Sofie er ud af en bager-familie, og så hænger lysten til at arbejde med dej, smør og 
sukker godt ved. 
 - Mine forældre har siden 1996 haft bageri først i Stilling, og derefter i Mårslet. Egentlig var 
det mine forældre, der blev tilbudt butikken på Torvet, da Bagerhuset Risskov valgte at lukke, 
fortæller hun.

Peter fra Slagteren kontaktede 
nemlig Ann Sofies far, fordi 
han gennem en af sine ansatte 
havde hørt, at Ann Sofies 
forældre har et bageri. Men 
da de havde nok i deres egen 
butik, takkede de pænt nej, og 
det gav Ann Sofie muligheden 
for at følge i mor og fars 
fodspor og åbne på Torvet den 

6. januar i år.

- Jeg har, så længe jeg kan huske, arbejdet i min mor og fars bageri og er vant til 
at håndtere både brød og kunder. Som min far altid sagde, så var jeg hans bedste 
medarbejder, og jeg var god til kunderne, lyder det fra Ann Sofie. 

- En placering på Torvet er ideel. Torvet er med sine specialbutikker kendt af folk 
både fra og udenfor Risskov - og har et godt flow af mange mennesker hen over 
en dag, siger hun videre.
Da Ann Sofie tog over efter Bagerhuset Risskov, var det forholdsvis nemt at få 
kunder ind i den nye butik.
 Den gamle bager nåede kun at have lukket i 5 dage, før Bager Vilhelmsen 
åbnede, så folk på Torvet nåede ikke at mærke,  at en bager var forsvundet. 
- Der var blot kommet en ny bager til - et nyt hus med en anden kvalitet. Og det 
er en tilfredsstillende følelse for mig, at det er mig selv, jeg hver dag står op og 
tager på arbejde for, siger Ann Sofie. 
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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,

Lone Toftgaard
Jacob Adelborgs Allé 40

Suppleant: Mogens Brøndum
Jacob Adelborgs Allé 4

Suppleant: Søren Lauridsen
Ådalsvej 4

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

Foto forside: Anders Bach
Foto butikker:Øjvind Serup
Layout: Øjvind Serup

Det sker i Risskov:

Risskov i hjertet

25. oktober Borgermøde på Strandskolen

4. november Sysselmesse + TRYG om indbrudssikring, Bellevuehallen kl. 14 - 17.

18. januar ‘19  Banko & Bobler, Bellevuehallen kl. 19.00 -23.30
 Billetter hos Clara H, Ndr. Strandvej og på zontabilletten.dk

28. marts GVF generalforsamling på Rest. Egå Marina

7. april Gymnastikdag, Bellevuehallen

26. maj Lop de LUX, Fortevej

Dato senere Børneloppemarked, Bellevuehallen

GVF fylder 100 år i 2019
I den anledning arbejder vi på en stor flot fotobog, som skal deles ud til alle vores medlemmer, sammen med forårsudgaven 
af GVF-Avisen. Bogen der bliver på over 100 sider, vil have billeder leveret af fotografen Anders Bach. De historiske tilbage-
blik laves af historikeren Henrik Fode, og fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen tager et kig i “krystalkuglen”. 

 Endelig vil vi lade en række Risskov-borgere, unge og ældre, fortælle om deres Risskov -  og hvorfor “Vi elsker Risskov”. 
I GVFs bestyrelse glæder vi os til at dele den flotte bog på ud til alle vores medlemmer, så hvis du ikke er medlem, så er der 
endnu en god grund til at blive medlem af Grundejerforeningen Vejlby Fed.    

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

Risskov i hjertet


