
Af Nils Würtzenfeld
nilw@stiften.dk

ÅRHUS: 12. december vil de 
tre århusianske ultraløbere, 
som udgør foreningen Kuul, 
for fjerde år i træk slå et slag 
for Hjertebørn landet over.

Det sker, når Kuul donere 
150.000 kroner til Hjertebørn 
i Danmark, som 12. decem-
ber bliver overrakt på Skej-
by Sygehus. Af  de 150.000 
kroner er 50.000 øremærket 
legetøj til hospitalsbørn.

Derudover vil de tre ener-
giske løbere fra den århu-
sianske velgørenhedsløbe-
klub også tilfører ’ny ener-
gi’ til børneafdelingerne på 
Skejby i form af  et års for-
brug af  batterier fra Kuuls 
hovedsponsor Duracell.

Løberne fra Kuul er kend-
te for deres arbejde for Hjer-
tebørnene i Danmark, men 
sponsoratet fra Duracell er 
til glæde for alle børneafde-
linger på hospitalet. De man-
ge batterier leveres til hospi-

talet i starten af  december 
og kan både bruges i børne-
nes legetøj samt i mange af  
hospitalets apparater. 

Arrangementet søndag 
12. december byder også på 
et fem kilometers motions-
løb for alle interesserede. 
Dagen starter med, at de tre 
løbere løber 100 kilometer 
rundt om Brabrand Sø, in-
den de løber de 9 kilometer 
til Storcenter Nord. Her mø-
des alle løbere klokken 14:00 
for efterfølgende at løbe de 
sidste 5 kilometer fra Stor-
center Nord til Skejby Syge-
hus, hvor årets indsamlings-
beløb bliver overrakt.

Alle er velkommen til at 
løbe med, og de første 300 
tilmeldte får en gratis Kuul-
løbetrøje fra Adidas.

Det er fjerde år, at Kuul 
indsamler penge til Hjerte-
børn gennem diverse arran-
gementer, og med dette års 
beløb har foreningen i alt 
doneret 750.000 kroner.

Skejbys børneafdeling 
får ny energi

ÅRHUS: Når du læser dette, er juletræet på Rådhuspladsen i Århus formentlig ved at blive stillet op. Det ankommer efter planen 
tirsdag klokken 7.30. Igen i år er træet en rødgran fra Store Hjøllund plantage sydvest for Silkeborg. Træet, en 23 meter høj og 50 år 
gammel knark, bliver ligesom sidste år udstyret med lavenergipærer midt i julemylderet. De tændes på søndag  klokken 16.

Juletræet lander i dag
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Af Søren Willumsen
sowi@stiften.dk

MUNDELSTRUP: Når så man-
ge bilister bruger Gl. Viborg-
vej som smutvej for Viborgvej 
er det et tydeligt bevis på, at 
der bør gøres noget ved både 
ny og Gl. Viborgvej.

Det mener vicepolitiinspek-
tør Kristian Thomsen, leder 
af  færdselspolitiet ved Østjyl-
lands Politi.

Som Stiftstidende har be-
skrevet er der lange bilkøer 
på Viborgvej hver dag. Det 
får mange bilister til at bruge 
Gl. Viborgvej gennem Mun-
delstrup som smutvej.

Vil politiet f.eks. anbefale at 
lave gennemkørsel forbudt på 
Gl. Viborgvej?

»Det vil jeg ikke anbefale, 
fordi det er svært at kontrol-
lere. Det kræver jo, at vi følger 
efter dem, der kører igennem 
byen.

Beboere siger, at nogle kører 
meget hurtigt og venstre om i 
chikanerne.

»Der er altid enkelte, der 
skejer voldsomt ud, og det 
sker mange steder. Men det 
er klart, at når nogen opfatter 
det som en smutvej, gir’ man 
måske bilen en ekstra spand 
kul, for at man kan nå at kom-
me foran ham, man lå bagved 
ude på Viborgvej,« siger Kri-
stian Thomsen.

På baggrund af  avisens 
artikler vil politiet nu ud at 
kikke på forholdene på Gl. Vi-
borgvej om morgenen, varsler 

færdselschefen.
Bilisterne på Gl. Viborgvej 

får forkørselsret i rundkørslen, 
når de skal tilbage på Viborg-
vej?

»Ja, og på den måde blo-
kerer de for trafikken på Vi-
borgvej, der skal ind i rund-
kørslen.«

Ville det i stedet for rundkørs-
len være bedre med et lyskryds, 
der kunne give grøn bølge på 
Viborgvej?

»Det er svært at vurdere. 
I myldretiden kan der kom-
me så meget trafik i en rund-
kørsel, at det var bedre med 
et lyssignal. Men når trafik-
ken er jævn virker en rund-
kørsel  bedst. Det kræver ud-
regninger at give bud på. Des-
uden kan en rundkørsel give 

bedre trafiksikkerhed end et 
lyskryds, hvor nogle smutter 
over for rødt.«

Kristian Thomsen vil nu 
tage en snak med vejmyndig-
heden.

»Jeg vil se på, om vi kan 
finde nogle hensigtsmæssige 
løsninger. Men det kan blive 
svært. Man kan sige, at det jo 
er derfor, staten vil gøre noget 
ved vejen med en motorvej.«

p SE VIDEO
stiften.dk/viborgvej

Læs tidligere artikler og se 
fotos og video fra stederne 
på stiften.dk, hvor du også 
kan skrive din mening om, 
hvordan problemet løses.

Politiet vil 
tjekke smutvejen
Lederen af færdselspolitiet vil drøfte kø-problemer på Viborgvej med kommunen

Gl. Viborgvej er hårdt ramt 
af bilister som bruger den 
som smutvej for Viborgvej. 
Foto: Søren Willumsen

Hver morgen og eftermiddag 
er der lange bilkøer på Viborgvej. 

Det får mange bilister til at 
bruge Gl. Viborgvej ind gennem 
Mundelstrup som smutvej i stedet 
for Viborgvej. Til stor gene for 
lokale beboere og skolebørn, som 
skal krydse Gl. Viborgvej i mørke 
for at komme med skolebussen.
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LØGTEN: Den integrerede in-
stitution, Løgtengården, i Løg-
ten går en energirigtig frem-
tid i møde.

Som et demonstrations- og 
udviklingsprojekt under År-
hus Kommunes klimaplan 
skal Løgtengården rives ned, 
bygges op igen og genopstå 
som en lavenergibygning på 
energiklasse 2-niveau. 

Imens genhuses de 15 vug-
gestuebørn, de 40 børnehave-

børn samt personalet.
Årsagen til, at kommunen 

går så radikalt til værks, at 
den ligefrem river bygningen 
ned, er dens ringe tilstand. 
Selv en gennemgribende re-
novering vil få svært ved at 
opfylde energikravene.

Byggeriet koster 15 mil-
lioner kr. De 4,7 kommer fra 
kommunens klimaplan.
 H-bæk

Børneinstitution 
som lavenergi-hus ÅRHUS: Engang var polio 

eller børnelammelse en af  
de mest frygtede sygdomme 
i Danmark. Afghanistan, In-
dien, Pakistan og Nigeria 
hærges, som de eneste lan-
de i verden, stadig af  syg-
dommen.

Århus Vest Rotary Klub 
kaster sig ud i kampen mod 
polio med en støttekoncert i 
Århus Domkirke. 

Ann-Mette Elten fra »På 
Slaget 12« optræder med san-
ge fra sit store repertoire.

800 milioner amerikanske 

dollars har Rotary interna-
tional indsamlet gennem de 
sidste 25 år. Pengene går til 
et omfattende  vaccinations-
program. Det anslås, at der 
er brug for yderligere 200 mi-
lioner dollars, hvis kampen 
mod polio skal vindes i de 
sidste fire lande.

Det koster 170 kroner at 
lytte til musikken, og støtte 
kampen. 

Altsammen torsdag 24. fe-
bruar  klokken 19.30 i Århus 
Domkirke.  jeth

Sange mod polio

Restpladser på skiferie

SuperSpeed · 3,5 time til Norge

Spar op til kr. 1 380,- 
Hemsedal
10 personer, 7 døgn

Her&Nu fra kr. 4 610,-
Fredag/fredag + lørdag/lørdag

Spar op til kr. 1 070,-
Hafjell
5 personer, 7 døgn

Her&Nu fra kr. 4 550,-
Fredag/fredag + lørdag/lørdag

Se flere tilbud på colorline.dk
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Århus 86 12 18 00

Stuen.

Stort udvalg af babytøj
KUN 69,- 49,-

29,-

FRA ONSDAG KL. 9.30

BØRN STR. 50-98 CM


