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En dag under omdeling a f Finneposten sagde en a f mine drenge Mattis på 7 år pludselig: "Far, prøv at
se, alle husene er lavet a f træ ” Ja det har de altid v æ re t, har du ikke set det før? "Næh, men de er
rigtig flotte ”. Pause "Far, p å en eller anden måde ligner de hinanden alle sammen Ja. nogle er store
og andre er små. De store er sikkert til dem med en stor familie og de små, er til dem der ikke har så
mange børn til at bo i huset. ”Jo og dem der de har sådan nogle gamle gardiner, de ma være gamle
Lukas storebror, som også var med: ” Og se de er forskellige farver næsten alle sammen ”
Malt is: ” Regnbuen har også mange farver
Sådan kan man også snakke om Finnebyens mangfoldighed.
S u p er sensuel T angoaften hvor stemningsfuld musik fik de 8 par ud i intense og lidenskabelige
rytmer på forsamlingshusets nylakerede gulv. Pernille og Torben stod dybt engagerede for
arrangementet, som de selv sluttede med et fantastisk nummer. En aften der skal gentages.
Finneby konkurrence: Den 24. april løfter vi sløret for: ” Vin og chokolade konkurrencen”. Det går i
al sin enkelthed ud på at et medlem a f grundejerforeningen kan blive den heldige vinder af en god
flaske vin og dejlig chokolade. Skynd dig at betale girokortet eller overfør pengene til vores nye
kasserer Marianne Østerman Nielsen. Den heldige vinder bliver nemlig udtrukket blandt medlemmer af
Finnebvens grundejerforening.
Kontingentet for 2012 er kr. 200,- pr. husstand og kr. 100,- for pensionister. Beløbet kan indbetales på
gironr. 158-8109 eller på bankkonto: reg. 1551 kontonr. 1588109, husk at skrive adresse på
indbetalingen, så I kan være med i lodtrækningen.

Arrangem enter
Tirsdag den 24. april åbner vi dørene for en kreativ aften i Finneby forsamlingshuset.
Du far her mulighed for at deltage i små workshops, mens du drikker en kop kaffe med din nabo og
hyggesnakker med andre finnebyboere.
Der vil være 6 små værksteder: 1.Tunesisk hækling. 2. Perlebroderi i rørperler, 3. Sy skøre små ugler, 4. Lav
pomponer til dine tørklæder og blomster til vasen, 5. Stjemehækling og 6. Rousetter og blomster i stof.

Du skal selv medbringe materialer og så vil vi stå for undervisningen.
Til de 6 værksteder skal der bruges følgende materialer,
1. Garn og hæklenål, har du selv en tunesisk hæklenål så tag den med ellers blot en almindelig hæklenål.
2. Rørperler (dem børn bruger til perleplader) og elastiktråd.
3. Stofrester, små perler til øjne, pudefyld/vat og evt. filt.
4. Garn, dine tørklæder som du vil sætte pomponer på.
5. Garn og hæklenåle.
6. Stofrester, gavebånd, knapper, perler, bånd, garn, synål med stort hoved og har du store
"Strikkeliser/strikkeoler" liggende så tag dem med.
Hvis man ikke har lyst til at deltage aktivt er man stadig velkommen til at komme og bidrage med snak og
blot kikke på (:
Håber I har lyst til at komme og være med til en kreativ og hyggelig aften.
Medbring selv kaffe og the, så står vi for lidt sødt.
Med kærlig hilsen søstrene Lund og Tylén

Drage bygge dag Søndag 13. maj holder Poul dragebyggedag for amatører, feinschmeckere, børn og
barnlige sjæle. Arrangementet varer fra kl. 11 - 15 . Ved kuling aflyser vi på facebook og giver besked til
naboer. Tilmelding postkasse Poul Kragelund Østerlarsvej eller mail : poulk56@gmail.com
Sommerfest bliver d 18 august. Mere info i næste nummer

Der er fortsat for voldsom kørsel i både store og iilie Finneby, vi opfordrer til
hensynsfuld kørsel i Finnebyen.

Generalforsamling d 13 marts 2012.
Generalforsamlingen 2012 havde et stort fremmøde på ca. 70 medlemmer, aftenen forløb i god og positiv
• Valg af dirigent: Lars Rønnow, som ledte aftenens forløb med stor konduite til alles tilfredshed.
• Beretning om foreningens tilstand og virksomhed ved formanden. Herunder orientering om
Lokalplanens udfald.
ÅRSBERETNING: FINNEBYEN MARTS 2011 - MARTS 2012
Det forgangne år har været skelsættende for Finnebyen. Skelsættende fordi vi har faet en bevarende
lokalplan. Finnebyborgeme lever selvfølgelig videre som de plejer, men de nye regler vedrørende, byggeri,
bygninger og beplantning er årsag til en del sludren over hækken og vil betyde ændringer i vores måde at
renovere husene på, da reglerne er blevet skærpede og der blandt andet kræves det oprindelige arkitektoniske
udtryk i det oprindelige hus.
w w w . f i n n e b v e n .d k

Da jeg skulle skrive beretningen om tingenes forf atning i Finnebven, tog jeg et kig på Finnebyens gruppe på

Facebook. Der er stadig en del der ikke er på Facebook, men der er også en god håndfuld der er. Og indtil
videre er det et rigtig godt sted at følge med i hvad der foregår i Finnebyen. Folk udveksler erfaringer og
annoncerer om ting til salg og bortgivning. Der bliver diskuteret arkitektur, brædder og Finnebypolitik.
Facebook har i det hele taget været et godt sted at komme ud med ordet mellem Finnebyborgere, men inden
længe er det snart muligt at gøre de samme ting på vores egen Finneby-hjemmeside. Flemming og Helle
Steinson er nemlig i gang med at modernisere vores hjemmeside og alie der har idéer til hvad hjemmesiden
skal tilbyde, er velkommen til at kontakte Helle og Flemming eller en fra bestyrelsen.
ARRANGEMENTER
Rigtig mange har sat kryds i kalenderen og er mødt op til de arrangementer vi har afholdt. Det har været en
fornøjelse at så mange har deltaget. Det har også været rigtig godt, at mange har bidraget med idéer og hjælp
til afv ikling af idéer. Af arrangementer det sidste år skal nævnes:
Tango og argentinsk aften, med live musik. Salsaarrangement, Loppemarked. Bustur til Fanø, Foredrag om
Caminoen, Æblemostdag, Lantemeoptog, Sommerfest, Vinterfest, Finnebypris, Radonmålinger,
Fastelavnsfest, Bømedisco, Grundlovsdagsfest i Lillefinnebyen, Diverse vejfester. Strikkedelegation til Ry,
Koordinering af træbestilling, Privat Jazz-koncert, Fibemet, Der bliver lavet privatsalg af alt muligt og der
bliver ikke bare solgt, men også byttet Finnehuse.
FIBERNET & ASFALT
Men vi har ikke kun sat kryds i vores kalendere. Rigtig mange har også sat andre krydser; krydser på deres
huse, og det har intet med H. C andersen at gøre, men med fibemet. For året lagde rask ud med Birgit
Bonefeld, dette års vinder af Finnebyprisen, der gik i gang med arbejdet med at få fibemet rullet ud i
Finnebyen.
Som med alt nyt, har fibemettets indtog vakt både glæde og irritiation. Glæde over det billige, hurtige
internet og irritiation over blandt andet ujævn asfalt, ved genetablering.
Med hensyn til asfalt, er aftalen at nrgi og entreprenøren skulle komme at kigge, når der ikke er sne. De mest
grelle asfalt belægninger vil blive repareret nu og resten får det sidste lag asfalt om halvandet år, hvilket er
almindelig praksis. Hvis der er nogle der mener at de har noget meget uordentligt asfalt ved deres fortov, må
i meget gerne skrive til mig eller Birgit Bonefeld, som så vil kontakte nrgi for udbedring.
MØDE MED DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
Vi mødtes med formanden for Danmarks naturfredningsforening, for at tale om hvordan vi kunne sikre, at
Vestereng ville forblive i dens nuværende form. Firmasport har fået en forhåndsgodkendelse til at bygge til
udenfor deres egen matrikel, uden at der kommer en høring og det vækker lidt bekymring, selvom firmasport
ikke har søgt om byggetilladelse.
Vi talte også om hvordan man evt kan sikre at alle egetræerne forbliver på Paludan-Miillers vej, når vejene
med årene måske vil blive udvidet. Der er altså ikke tale om udvidelser lige nu, men det er rart at vide
hvordan vi står hvis det skulle blive tilfældet.
KOMMUNE
Med hensyn til kommunen, så har jeg kommunikeret en del med dem i årets løb. Herunder er punkterne som
kommunikationen har handlet om.

FORLÆGNING AF HERREDSVEJ
Jeg skrev en indsigelse til kommunen hvor jeg medsendte 3 løsningsforslag og en forklaring på hvorfor den
nuværende plan ikke er holdbar. Den kommende Herreds-ringvej, som er en firsporet vej, er planlagt til at
skulle køre direkte på Paludan-Miiliers vej, selvom to tredjedele af trafikken anslås at skulle videre ad
Herredsvej til Hasle Ringvej. Det giver ikke meget mening. Samtidig laves en flaskehals hvor Herreds
Ringvej mødes med Paludan-Miillers vej, så de fire spor bliver til to. Paludan Mullers vej bliver samtidig
rettet ud, så den kører lige forbi ældreboligerne, i stedet for at slå et sving forbi firmasport. Kommunen har
bekræftet modtagelse af indsigelse, men der er ikke sket yderligere endnu.
VANDHUL
Ved udretningen af Paludan-Miillers vej vil kommunen komme til at nedlægge et vandhul, som heldigvis er
et vandhul, der er så stort, at der er pligt til at etablere et erstatningsvandhul. Jeg har været i kontakt med
kommunens afdeling for teknik og miljø, som nu er klar over forpligtelsen og meddeler, at vi evt kan være
med til at placere erstatningshullet i nærheden. Jeg kan komme i tanke om flere steder på Vestereng, hvor det
kunne være fint at have et ekstra vandhul...
BUMP I FINNEBYEN
Specielt i lillefinnebyen er man på Rytterknægten generet af bilister og scootere der ræser gennem kvarteret.
Jeg har skrevet sammen med Trafik og veje, for at få lavet en trafikmåling og forhåbentlig, på et tidspunkt, få
opført 3 bump for at mindske hastigheden på vejen.
I store finneby kommer der ikke flere bump, da kommunen hævder at det er et lukket kvarter og det derfor
må være beboerne selv der ræser. Om det er sandt eller ej, ændrer nok ikke på kommunens prioritering i den
sag. Men for Rytterknægten er der stadig håb. =) Der har været en trafikmåling og vi venter spændt på, at se
om der kommer bump i dette regnskabsår.
HASLE RINGVEJ BEPLANTNING
I efteråret fjernede kommunen al beplantning i midterrabatten på Hasle Ringvej og nogle træer langs med
støjmuren. Det vakte en del bekymring hos flere Finnebyborgere, inkl. mig selv. Jeg blev egentlig ret vred
over at kommunen endnu engang barberede alt væk, så snart der var ved at være lidt pænt og tilvokset.
Jeg beklagede mig til kommunen, som meddelte at det handlede om, at pilebuskene var
omkostningskrævende og at der i stedet skal være græs, grupper af platantræer og buske/bunddække af
aronia. Mange var glade for pilen fordi den virkede støjdæmpende; specielt om sommeren når der var blade
på buskene. Hvor støjdæmpende aroniabuskene er, må vi vente med at se.
De træer der var blevet fældet langs støjmuren var syge, da de havde for lidt plads at vokse på og der vil
blive plantet nogle nye her i foråret. Der vil ligeledes blive lavet en prøveplantning på støjmuren, som ikke er
særlig køn, nu hvor den er så bar. Spørgsmålet om hvorfor de ikke planter vedbend/efeu, som vokser så fint
og stedsegrønt på støjmurene i Riisskov henstår ubesvaret.
LOKALPLAN
Det var egentlig meningen at jeg ville uddele den nye, bevarende lokalplan til alle husstande, men det
kommer ikke til at ske. Den kan hentes på rådhuset eller diverse biblioteker for 60 kr og den vil selvfølgelig
blive lagt på vores nye hjemmeside, når den er oppe at køre.
Jeg vil ikke gennemgå alle punkter her, men vil gøre opmærksom på. at kommunen vil være specielt
opmærksomme på tiltag vedrørende det oprindelige finnehus og alle der ønsker at ændre/renovere/bygge til,
gør klogt i at studere lokalplanen. Det er en plan der er restriktiv og begrænser vores udfoldelser, men planen
sikrer bl.a. også at Finnebyen, bliver bevaret som træhusbebyggelse.

Er der nogen der har spørgsmål eller har lyst til at tale om lokalplan eller andet, er i altid velkommen til at
kontakte mig.
Kærlig hilsen
Henrik Faaborg
formand
• Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges.
Regnskabet viste et mindre underskud for det forløbne år. Dette tilskrives foreningens høje aktivitetsniveau
og gratis arrangementer . Det samlede regnskab er fortsat i plus og blev godkendt. Vi ser det som en slags
investering så vi fremover måske skal lægge en egenbetaling.
• Kontingent fastsættes. Kontingentet for 2013 blev enstemmigt vedtaget forhøjet til kr. 300,- pr. husstand,
dog kr. 150,- for husstande bestående af pensionister.
• Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
En stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Det har været både inspirerende og udbytterigt at arbejde sammen med Jer i bestyrelsen .
Vi vil med rosende ord takke både Kristian Tulen. Kristen Elley og Jeppe Seirup for et slidsomt og
engageret arbejde.
Tre nye kandidater meldte sig på banen: Birgit Bonefeldt, Marianne Østerman Nielsen og Poul
Kragelund De opstillede kandidater blev alle valgt
• Evt. forslag. Der kom flere forslag til fremtidige arrangementer og udflugter: Østerstur, ( helst i en kolde
del a få re t) nov til feb.
Mariager veteran to g .
Sejltur på Århus bugten . Sculpture by the sea
Rundtur på Vestereng med Natur vejleder
Pi leflet kursus, der var forslag om at et oplysningsforbund kan lægge aktiviteten her ?? Henrik har et
landsted som han gerne stiller til rådighed
Fanø tur
Naturudflugter
Kulturelle udflugter
Plantebytte marked
Loppemarked, garage marked
Tour de loft kælder garage
Bestyrelsen bakker op om initiativer og modtager gerne meldinger fra folk der vil være tovholdere på
ovennævnte eller andre arrangementer.

Yderligere indslag under evt:

Knuds stige står på Sandviksvej 3
Vi har indkøbt et party telt det er et partytelt der stor til rådighed for 200 kr.
Vi har to tøndegrille de kan lånes gratis.
Telt eller grill: Henvendelse til bestyrelsen
Henrik har to fræsere der bare skal repareres de kan indgå i maskinparken.
Forslag til hvordan man evt. kan fa fingrene i spejderhytten på Rytterknægten. Det skal vi snakke om i
bestyrelsen.
Der er megen trafik i om rådet. Der er start og landingsbaner . der er for meget fart på vejene
Hunde i snor i finnebyen
Lyskrydset skal vi snakke om. Man skal være hurtig for at komme over
Det er svært komme ud fra fra store Finneby Lyskryds . Vi tager det op med veje og trafik .

Næste bestyrelsesmøde finder sted d 8 maj.

