
Finneposten januar 2009

Vinterfest lørdag d. 24. februar 2009
Traditionen tro bliver der også dette år vinterfest i forsamlingshuset. Som altid medbringer man 
mad i en mængde, der nogenlunde matcher hvad man selv ville kunne spise. Man bestemmer 
selv hvilke(n) ret(ter) man vil komme med. Retten eller retterne indgår i den fælles buffet. Systemet 
har vist sig holdbart gennem årene, for der plejer ikke at mangle hverken brød, frikadeller, salat, ost 
eller kage.
Arrangementets økonomi baserer sig på, at drikkevarer - vand, øl og vin - købes på stedet. Vi kan til 
gengæld love, at priserne vil være fornuftige.
Entré pr. voksen: kr. 40,-

Der vil blive budt på forskellige musikalske indslag i løbet af aftenen. Nøjagtigt hvilke, er ikke 
endeligt afgjort endnu, men vi regner med, at dansemusikken sidst på aftenen leveres af Balles 
Balleband (navnet er vist ikke helt fastlagt endnu) - en gruppe friske unge mennesker, der befinder 
sig i starten af karrieren.
Tidligere på aftenen, er der plads til indslag, der kan forventes at falde i smag hos målgruppen, 
dvs. finnebyboere i feststemning.
Der er blevet hvisket om polka og salsalatina.
Kontaktperson Ole Skou, tlf. 86 16 87 26 eller mail: lols@nordkons.dk 

Vi håber, at mange møder frem!!

Næste gang der er finnebyfest
....gælder det fastelavnsfesten.
Den kommer til at foregå d. 22. februar.

Betyrelsesnyt

5. januar blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. drøftede hvad en ny kommunal plan 
om omlægning Herredsvej fra krydset ved Marienlystvej til Skejby samt udretning af den 
yderste del af Paludan Mullersvej vil betyde for Finnebyen.
Drøftelsen resulterede i flg. henvendelse til kommunen:

Til Teknik og miljø. Planlægning og byggeri, (kopi til Finnebyens 
bestyrelse).

mailto:lols@nordkons.dk


Vedr. forlægningen af Herredsvej og udretningen a f Paludan Mullersvej, vil Finnebyens grundejerforening gerne 
foreslå at VVM redegørelsen ud over at belyse det konkrete forslag også medtager, en evt. forbindelse til 
Viborgvej som omtalt på side 9 i indstilling a f 20. maj 2008 fra teknik og miljø.

Vi går ud fra at VVM undersøgelsen for det konkrete projekt, kommer til at omfatte vurderinger af støj- og 
trafikforhold for beboerne langs Paludan Mullersvej og på omkringliggende veje (herunder Rytterknægten).

Det fremgår a f ovenstående indstilling at den anslåede trafikmængde på Paludan Mullersvej i 2023 uden 
forbindelsen til Viborgvej vil udgøre 9600 biler pr. døgn. Hvorimod det tilsvarende tal med aflastningsvejen til 
Viborgvej kun vil udgøre 4600,. (I dag er tallet 5000 biler.)
Vi finder ikke at det er belyst hvorfor man 
forventer at to ud a f tre biler på den omlagte 
Herredsvej skal vælge at dreje til højre ad 
den eksisterende
Herredsvej, og kun én ud af tre biler 
fortsætte ligeud af Paludan Mullersvej.
Tværtimod finder vi at den foreslåede 
linjeføring vil lede en større andel af 
trafikken ad Paludan Mullersvej.

Venlig Hilsen
Finnebyens grundejerforening 
v. Ole Skou

Man kan se kommunens materiale om 

planen her:
http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/byplan_arki 
tektur/store_projekter/forlaegning_af_herredsvej

Lokalplannyt

Kommunens arbejdsgruppe har sendt 
et udkast til Rådmanden, og 
magistraten.
Derefter kommer udkastet på 
byrådsmødet sandsynligvis d.4.feb 
(evt. først d.
18.feb.).
I sidste halvdel af februar forventes 
udkastet offentliggjort efterfulgt af 
en 8 ugers høringsfase.
I starten af marts forventer formanden for kommunens arbejdsgruppe Birgit Hinrup, at 
kommunen afholder et informationsmøde om udkastet. Finnebyens lokalplansudvalg har en 
kommentar til udkastet med i sagsakterne til rådmand, magistrat og byråd. Denne bliver 
selvfølgelig tilgængelig for 
jer når udkastet offentliggøres.

På kommunens hjemmeside kan man følge med hvor langt processen er: (vores 
lokalplan har nr. 853)
http://www.aarhuskommune.dk/portal/borqer/byplan arkitektur/lokalplanlaeq nina

j
Vi har modtaget..
Blinkende start på et lysende initiativ en novemberdag i 

| Finnebyen
|l "LANTERNEOPTOG: Grib en lygte og kom søndag den 9.
I k l.17 00.’’
I Stod der på en seddel droppet i postkassen.

Og ca. 50 fulgte opfordringen. Festligt så det ud med de 
blinkende lys i den mørke- tilmed næsten vindstille 

| regnvåde novemberaften.
Det må blive en tradition! Startet af A.B. i Finnebyens 

| grundejerforening..
E.B., Nexøvej.

De optimister 
Som livet 
Beror på 
Er dem 

Som tør håbe 
På noget de tror på.

|s Pessimister
Er dog de reneste tåber 

De tror 
På det modsatte af 

Hvad de håber.

Vi har endnu ikke fastlagt en dato for generalforsamling idet vi gerne vil sikre at informations 
mødet kommer til at ligge inden denne.
Kh Ole.

http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/byplan_arki
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