REDAKTØR Arne Tannebek Due odde 5.

August 2009

Sommeren på held, dagene bliver kortere, selvom vi stadig går rundt og sveder i vores dejlige
Finnebyhaver og håber på mindre trafik på Paludan Mûllers Vej. Enkelte huse mangler den
sidste slat maling ( husk nu den rigtige farve, hmmm) Solen er ubarmhjertig, gudskelov for
det, Bjørn Lomborg kan tids nok få smidt en masse skyer på himlen, så vi hverken kan sole
maverne eller rulle vores højteknologiske markiser ud for at få skygge. Hvad ingen ved, men
de fleste regner med og alle kommer til, så er der kun 14 dage til den tilbagevendende
begivenhed …sommerarrangementet i Finnebyen. Herudover skal vi følge lokalplanen og til
sidst skal vi være vidner til at et Finnehus skal rives ned. (Arne)
Sommerarrangement Søndag d. 23-8-2009 kl. 14 på børnehavens legeplads.
Vi mødes kl. 14.00 hvor der traditionen tro vil være boder med ”lopper”. Som noget nyt,
belært af den yppige kagekunst fra jubilæet, vil vi foreslå at nogle stykker, opretter kage/kaffe
boder.
Eftermiddagen vil kl.15.30 desuden blive beriget med Tango på terrassen Østerlarsvej 7 (hos
Vibeke og Ole). Torben og Pernille (Østerlarsvej) instruerer i at danse argentinsk tango. Derudover vil
der blive arrangeret bordtennis-, Kûbb- og Petanque-turneringer ad hoc hele eftermiddagen på
børnehavens legeplads. (Deltagere bedes stille med hold a 3 personer i Kûbb turneringen og i
bordtennisturneringen melder man sig til på dagen, enkeltvis).
Kl. 16.30 vil der være Jam session. For alle interesserede spillemænd og spillekoner er tanken
at følge op på den jam vi havde ved jubilæet, måske i stil med den, måske ikke, måske med
lidt sang?. Er du interesseret i at være med så giv gerne Ole (Østerlarsvej 7) et praj, han
samler trådene og sørger for at der er noget ”papir” til dem der ønsker det.
Kl. 17.30 tænder vi op i fællesgrillen, hvor bestyrelsen leverer kullene. Kl.18.00 spiser vi
vores medbragte bøffer, pølser og salat etc. Medbring selv service.
Hvis vi overrumples af vejrguderne, ændrer vi en smule i arrangementets opbygning og flytter
til forsamlingshuset.
Praktisk info: Vi søger en turneringsleder(henvender sig til Jesper Moesbøl) til
bordtennisturneringen. Bestyrelsen sætter borde op og donerer bolde. Til denne turnering skal
man selv have bats med. Evt. læsejl. Til boderne er det tilladt og tilmed hyggeligt at sætte
pavilloner op. Til dem der vil danse tango, er træsko nok det værst tænkelige fodtøj at iføre
sig. Hvis nogen har et flytbart trægulv de vil medbringe, kan tangoen danses i forbindelse med
de andre begivenheder ved børnehaven. Foreningen sælger øl og sodavand, vin medbringes
selv.

Finnehus skal nedrives….
Hej
Jeg er ejer af et af de træhuse som har ligget på den anden side af Palludan
Müllersvej, som blev nedrevet i 1967-68. Huset er genopført som sommerhus ved Alrø.
Det skal brækkes ned i september. Jeg arbejder med bevarende lokalplaner og er derfor
kommet i kontakt med den nye plan for Finnebyen. Jeg vil have dårlig samvittighed,
hvis jeg ikke orienterer Jer og giver mulighed for, at en der har brug for "løsdele"
kan få fat i originale elementer.
med venlig hilsen
Inger Ansbjerg afdelingsleder - arkitekt maaia@aa-a.dk>51250230
aarhus arkitekterne a/s, europaplads 16, postbox 5138, dk - 8100 aarhus c
T +45 70 24 40 00

D +45 87 31 68 62

Lokalplan status.
Skrevet af Ole Skou
Som lovet på general forsamlingen blev Ango Vinther kontaktet. Ango bad om et møde med
det gamle lokalplansudvalg, for at høre om, hvordan forhandlingsforløbet har været. På
dette møde (14.4) fortalte han om det forventede videre forløb;
•
I øjeblikket behandler magistraten høringssvarene, det er sandsynligt at vi
vil blive imødekommet på visse punkter, men vi ved i øjeblikket ikke hvor mange, eller
hvilke. Deres seneste melding (4/8) er at ”det godt kan tage noget tid”
•
Magistraten sender lokalplanen til Byrådsbehandling, når Ango modtager
lokalplanen mailer han den til mig.
•
Byrådet sender lokalplanen til teknisk udvalg, hvor beboere kan bede om
foretræde.
Ango tilbød at holde et møde med beboerrepræsentanter som en afklaring inden beboernes
foretræde for teknisk udvalg. Ango udtalte bl.a. ” På dette møde vil det måske være
klogt at prioritere blandt indsigelses punkterne af strategiske årsager”.
Det er bestyrelsens indstilling at alle tre høringssvar repræsenteres på et sådant
møde med en til to personer fra hver. Henvend jer til Ole med navne og mail adresser
på disse repræsentanter. Når Ole modtager lokalplanen fra Ango mailes den til
repræsentanterne, og prøver at arrangere en møde dato.

Forlægning af herredsvej. Status August 2009 (Skrevet af Ole)
I Finneposten 24.jan blev gengivet et svar til en VVM forundersøgelse vedr. forlægning af
Herredsvej og udretning af Paludan-Mullersvej.
Foreningen har modtaget svar, som snarest kan findes på vores hjemmeside. Svaret er en del af
bilaget i indstillingen fra Magistraten til byrådet. Hele brevet kan lånes til kopiering hos
formanden.
Hovedpointerne er;
•
•
•
•

Vejforbindelse fra Herredsvej til Viborgvej, er ikke en del af det aktuelle projekt, men vil blive beskrevet i VVMredegørelsen som et muligt senere suplement.
Kommunens trafikmodeleringer medtager kun overordnede veje som f.eks. Paludan Mullersvej, og altså ikke f.eks.
Rytterknægten da modeleringer her ikke anses for at kunne være præcise nok.
Fordelingen af trafikken med 2/3 på den sydlige del af herresvej og 1/3 på (den udrettede) Paludan Mullersvej er et resultat
af modelberegningerne. Heri indgår forventning om at langt flere trafikanter fra nord har rejsemål i den sydlige og vestlige
del af Århus, end i den centrale del af Århus.
Overvejelser vedr. evt. afhjælpende foranstaltninger vil indgå i VVM.
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