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Boller op og boller ned, og boller i min mave ...

Så er det atter Fastelavn, og det fejrer vi igen i år i Forsam lingshuset. Traditionen tro vil der være 
tøndeslagning for store (udklædte!) og små, og selvfølgelig ringridning. D esuden skal der dystes i 
smidighed og koordination, når vi går i gang m ed limbo og hop-og-spring. S tadsm usikant Ole Skou 
vil føre m usikken an, og alle m usikudøvere opfordres til at m edbringe håndholdte instrumenter.

Løjerne finder sted søndag den 18. februar kl 10.30 -  12.30 i Forsamlingshuset  

. . .  hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade!

Ja, men så husk at tilm elde dig og familien, så bestyrelsen kan indkøbe det rette antal 
fastelavnsboller og slikposer. Kaffe og gam m el dansk og sodavander er der også.

Tilmelding til formand Thomas Jager på aakirkebyvei@tiscali.dk senest onsdag den 14/2 !!

generalforsamling 13.marts.
Fire er på valg i år
To af Grundejerforeningens faste bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, nemlig 
Thomas Jager, og Jesper B. Rasmussen begge fra Åkirkebyvej. Thomas genopstiller 
ikke, det vides ikke i skrivende stund om Jesper genopstiller.
Også de to nuværende suppleanter i Grundejerforeningen, Ana Briones, Trine 
Petersen er på valg. Det er suppleanterne nemlig hvert eneste år, hvorimod de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder to år ad gangen, og derfor kun væltes og 
skiftes ud hvert andet år. Med to personer det ene år. Tre det andet år.

Dagsordenen for den traditionelle del af generalforsamlingen lyder:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed
3. Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelse fremlægges
4. Kontingent fastsættes
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revision og suppleanter
6. Lokalplan. I forlængelse af orienterings mødet d.23.januar, skal der tages 
stilling til om der ønskes udarbejdet en bevarende lokalplan. Samt evt. 
nedsættelse af det udvalg som skal arbejde sammen med kommunens embedsmænd.
7. Evt. forslag.
Ang. punkt 7: hvis nogen har forslag, der skal på dagsordenen, skal 
formanden, Thomas Jager, Åkirkebyvej 3, have dem senest den 6.marts. 
Forslagene til dernæst blive lagt ud på Finnebyens hjemmeside til almindelig
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orientering før generalforsamlingen. Har man ikke netadgang, kan man kontakte 
en nabo, der har.
Som i alle andre demokratiske sammenhænge er det kun medlemmer af 
Grundejerforeningen, der kan opstilles og har stemmeret til
generalforsamlingen. Det er dog ingen kunst at blive medlem, hvis man ikke 
allerede er det: med papirudgaven af Finneposten følger det årlige girokort 
Århus Kommune har sagt god for at bygge nogle ekstra chikaner ved indgangen 
til Finnebyen fra Trillegården, for at bremse for de voldsomme trafikgener
fra scootere m.m.
I samme afgørelse gør Kommunen dog også opmærksom på, at der skal hænges 
ekstra markeringer på de bomme, der står ved de små stier op til Paludan
Møllers Vej.
Kommunen betaler selv skiltningen mod Paludan Møllers Vej, mens beboerne på 
Åkirkebyvej, Arnagervej, Gudhjemsvej, Nexøvej og Svanekevej skal sørge for 
skiltning ved de "indre" bomme. Skiltningen bunder i vejenes ansvar for de 
halvprivate veje. Se også Århus Kommunes afgørelse på Finnebyens hjemmeside.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Købes - Finnehus glasdør - indvendig

l:r der nogen der vil sælge en indvendig Finnehus glasdør (den, der oprindelig sad i entreen). Så vil 
jeg  gerne købe.
mvh Inge-M aj A hlgren Gudhjemsvej 7 8210 Århus V tlf: 86101020 mobil :2 1651035 > mail: 
im a@ kaosm anagem enet.dk

Lokalplan -  ja tak

Det var der enighed om  blandt de ca 50 linnebyboer, der havde fundet vej til orienteringsm ødet i 
Forsam lingshuset den 23. januar. På generalforsam lingen sidste år blev det vedtaget, at en gruppe 
skulle undersøge mulighederne, og her blev deres forundersøgelser så lagt frem for de forsamlede. 
Ango W inther (S), m angeårigt m edlem  a f  Århus Byråd, gav en redegørelse for arbejdet, og 
erklærede sig villig til at give os en hånd hvis planen skal blive til noget.
Forsam lingen fik m ulighed for at stille spørgsm ål, og debatten rullede rask a f  sted. Finnebyen er jo  
på den ene side en bydel, hvor individualiteten og fantasien alle dage har haft frit spillerum . På den 
anden viste sagen om diskount-varehuset Lidis forsøg på at klem m e sig ind, at der trods alt er 
grænser for, hvad vi vil have i Finnebyen. Vil vi have bevaret Finnebyen særpræg, kan det gå ud
over den enkelte husejers totale frihed.
G eneralforsam lingen den 13. marts skal tage stilling til, om bestyrelsen skal begynde arbejdet med 
at få lavet en bevarende lokalplan, som det hedder når der skal laves en lokalplan for et eksisterende 
byggeri. A lle m edlem m er a f  grundejerforeningen bør møde op, for at m edvirke til at den rigtige 
beslutning tages i denne vigtige sag. Er m an ikke medlem, kan dette bringes i orden inden 
generalforsam lingen. M ed de friværdier der er i Finnebyen har alle vel råd til at yde det beskedne 
beløb til gengæld for m edbestem m else over vores by.
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