Af Arne Tannebek

April 2011.

Midt i alle forårsblomsterne kommer Finneposten med sidste nyt om generalforsamlingen,
forlægningen af Herredsvej, Vestereng og egetræer, samt hastighedsgrænserne i Finnebyen.
Herudover vil der også være en invitation til Finneby Tango tirsdag d 3 maj i forsamlingshuset og en
heldagsudflugt for Finnebyen. lørdag d. 18 juni.
Tango
Der skal danses tango i forsamlingshuset på tirsdag d 3 maj kl. 19.30.
Torben og Pernille vil lige som sidste år føre os ind i dansens afkroge og lur mig om det ikke vil være
rigtig godt at tage danseskoene på .
Aftenen starter med undervisning og efterfølgende er der cafe og dans med live band.
Vi ses derovre:
Sommerudflugt
Lørdag d 18. juni tager vi en gammel tradition op , nemlig heldags sommerudflugten. Vi ved endnu
ikke hvor turen går hen, derfor er der stadig mulighed for at påvirke udflugtsmålet. Forslag modtages
gerne .
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen faldt på dagen for generalforsamlinger…… tæt på forårsjævndøgn. Og det lader
til at Finnebyboerne har været tilfredse med bestyrelses konstellationen, Uden kamp fik vi lov til at
blive på vores poster og vi er nu i fuld gang med endnu et år af sjove påfund, trivielle pligter, en del
kaffe, teltopsætning og Gurlis kage .
Arrangementerne
På tirsdag afvikles det næst sidste arrangement af en perlerække , nemlig TANGO. Gennem det sidste
år har vi lavet kulturelle måneds arrangementer, som spændte vidt , lige fra tøj / bog bytte dag , over
børnedisko, til krøllede foredrag, fastelavn, sommerarrangement, vinterfest , til børnefortællinger og
tango . Fra bestyrelsens side var det et sats ……. og bingo, det lykkedes. Der har været tilslutning til
alle arrangementer og de har bevidst deres værd.

Hvis nogen ligger inde med forslag til nye arrangementer , seje kommentarer , vild feed back eller
bare sur kritik , vil vi meget gerne høre om det . I den forbindelse kan vi igen gøre opmærksom på
Finnebyens Facebook side , hjemmesiden : www.finnebyen.dk . Kommentarerne kan også leveres på
fedtede papirsedler , over hækken eller pr. telefon til bestyrelsen.

Forlægning af Herredsvej
Forslag til Kommuneplantillæg (VVMredegørelse) og forslag til lokalplan for forlægning af Herredsvej
kommer nu på byrådsmøde.
Sagen har været på magistratsmøde d. 18. april og forventes at komme på byrådsmødet d. 27. april.
Indstillingen til Byrådet kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside under
Politik/Magistraten/Referater, og herefter under magistratsmøde 18. april. Når byrådet har set på
sagerne, vil den blive sendt i høring og det er selvfølgelig her alle Finnebyboerne kommer ind i
billedet. Bestyrelsen vil give besked, når der sker noget mere i sagen.
Hastighed og bump i Finnebyen
Vi har indledt en del kommunikation med Trafik & Veje ved Aarhus Kommune, som gerne skulle åbne
muligheder for nogle bump på Rytterknægten, samt ændring af skiltning i Store Finneby, så
hastigheden kommer ned i hele kvarteret. Det bliver svært at overbevise kommunen om at vi får bump i
store Finneby, da kvarteret er lukket, men vi arbejder på at vi kan komme til at deltage i en kampagne,
hvor der vil blive opsat skilte, der skal få hastigheden ned. Da kommunen mener at beboerne i Store
Finneby er fartsynderne, vil vi bede alle Finnebyfolk om, at sætte hastigheden ned til max 20 km/t, når
de kører inde i Finnebyen. Så kan vi hurtigt få bekræftet om det er sandt. Der vil forhåbentlig snart
blive foretaget en hastighedsmåling på Rytterknægten.
Vestereng og Egetræer på Paludan-Müllers vej
D. 27.4.2011 har bestyrelsen et møde med formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Søren
Højager, hvor vi vil tale om, hvordan vi bedst kan sikre Vestereng, som naturligt område og sikre
bevarelsen af egetræerne på Paludan-Müllers vej. Der har ikke været tale om at ændre på PaludanMüllers vej, men forlægningen af Herredsvej vil øge trafikken på alle indfartsvejene omkring
Finnebyen. Egetræerne var ved at blive sikret af den droppede lokalplan og da den er bortfaldet, er der
kun kommunens ord for, at Paludan-Müllers vej ikke bliver udvidet i fremtiden. Firmasport er ikke ved
at udvide nu, men går i byggetanker og vi vil gerne arbejde for, at resten af Vestereng forbliver et
naturligt område og at der ikke kommer flere kreative arrangementer, som ikke vedrører
lokalbefolkningen. I vil få en update på hvad mødet lægger op til og hvilke tiltag, der vil blive sat
igang. Efterfølgende vil der oplagt, at foretage en underskriftindsamling hos alle der bor tæt på
Vestereng/Egetræerne.
………….vi ses på tirsdag til Tango og til august ses vi til sommerfesten.
Mange hilsner fra bestyrelsen.

