Maj 2015

Vi gjorde Finnebyen lidt pænere
Det sker i Finnebyen:
29/5 Cykelværksted ved forsamlingshuset
Kom forbi kl. 19 og gør din cykel sommerklar,
medbring selv lidt grej, og vi gi’r en fredagsøl og sodavand.
29/5 Koncert og børnediskotek
Kl. 19-22 er der fest for alle Finnebyens børn, og evt.
nogle af deres venner. Bandet The Really Rocking Rolling Rabbits trykker den af sammen med diverse små og
store DJs fra Finnebyen. Medbring højt humør og småpenge, så I kan købe sodavand, hotdogs og snacks.
Læs mere om eventet på Facebook.
31/5 Cykeltur om Brabrandsøen
Kl. 10 mødes vi ved forsamlingshuset og gentager successen fra sidste år og cykler rundt om Brabrandsøen,
og undervejs nyder vi vores medbragte madpakker.
23/6 Skt. Hans aften på Vestereng
Bålet som ligger nær shelteret på Vestereng tændes kl.
18.30, og der vil være sang, pølser og øl/vand. Vi håber
at se en masse af jer til en hyggelig Skt. Hans aften.
15/8 Sommerfest
Sæt et stort kryds i kalenderen til den årlige sommerfest.
Nærmere info følger i næste udgave af Finneposten.

Store som små var søndag d. 12. maj mødt op
for at samle skrald i både den
store og lille Finneby. Efter en times effektivt
arbejde mødtes vi med 7 fyldte sække på legepladsen til velfortjent sodavand og kage.
Udover at vi fik en renere Finneby, var nogle af
børnene så heldige at finde en nedgravet skat,
så de glæder sig allerede til at være med til
næste Store Skraldedag i efteråret.

Vejforløb på Paludan Müllers vej
På www.finnebyen.dk og på Finnebyens
facebookside kan I følge med i, hvad vi ved
om ombygningen på Paludan Müllers vej.

Mød en Finnebybeboer
Anders Maegaard, 31 år
Lager- og logistikmedarbejder på Crisplant i Skejby.
Flyttede ind på Hammer Odde 5 i sommeren 2014, og bor sammen med kæresten Kirstine og
katten Marley.
Hvorfor flyttede I til Finnebyen?
Vi ledte efter hus eller lejlighed nær Aarhus C og faldt tilfældigvis over dette i Finnebyen og blev med det samme forelsket i
det og området. Jeg kan rigtig godt lide træhuse både pga. æstetikken, men også den sjæl eller stemning man kan mærke i
mange træhuse.
Hvad er det bedste ved jeres Finnehus?
Huset har nogle år på bagen og trænger til en del forbedringer, men det har en masse sjæl og potentiale. Der er kun bygget
et værelse og en forlængelse af stuen til det oprindelige finnehus. Jeg er særlig glad for vores store have, som vi lige nu er
ved at lave køkkenhave i.

