Finnepost 5.8.02.

Hvordan bor naboen??
Som annonceret i de sidste numre af
Finneposten arrangeres der ”Tour de
chambre” (det er fransk og betyder
noget i retning af værelsestur) i
Finnebyen den 18.8.02.
Fra 12.00 - 16.45 vil det være muligt på
skift at komme på besøg i en del
finnehuse.
Finnebyen er inddelt i 4 områder, hvor de
tilmeldte huse stå åbne for nysgerrige
blikke på bestemte tidspunkter:
• Hvordan har de lavet den
udbygning?
• Hvordan har de moderniseret
badeværelset?
• Hvordan ser det ud indefra med
den type vinduer ?
• Eller måske er du bare nysgerrig
efter at se, hvordan de andre bor.

Tidsplan
Der et åbent hus fra
• 12.00 – 13.00 i Lille finneby
• 13.15 - 14.15: Åkirkebyvej,
Arnagervej, Gudhjemsvej.
• 14.30 – 15.30: Neksøvej,
Svanekevej, Allingevej
• 15.45 – 16.45: Årsdalevej,
Bornholmsvej, Østerlarsvej
Afslutning med grill
Fra kl. 17.00 er der tændt op for grillen på
børnehavens parkeringsplads. I skal selv
medbringe det, der skal på grillen og
noget at drikke.
I tilfælde af regnvejr aflyses
grillarrangementet

Sæt flaget ud!!
En del har meldt sig til at åbne deres
huse, men I kan stadig nå det!
Hvis I har lyst til at få besøg og vise frem,
hvordan jeres hus ser ud, skal I blot den
18.8 sætte et dannebrogsflag ud til vejen i
det tidspunkt , der fremgår af
nedenstående plan. Det vil være en god
ide, at give et bestyrelsesmedlem besked
om, at du er med, men det går også
uden.
Alle er velkomne til at kigge, ikke kun de
der har åbnet deres huse!!!!

Advarsel!!!!!!
Pas på døre og vinduer!!
Der har på det sidste været en del
problemer med tyveri i Store Finneby.
Tyvene ringer fx på og siger, at deres kat
er løbet ind i huset, om de ikke lige må
kigge efter. Ring til politiet, hvis I
observerer noget mistænkeligt.
Århus Politi: 8731 1448

Ålborg zoo - udflugt.
Som tidligere meddelt går årets udflugt til
Ålborg zoo lørdag den 17.8. med afgang
fra Forsamlingshuset kl. 9.00 og
hjemkomst ca. 17.00.
Foreningen betaler transport.
Tilmelding på nedenstående slip eller ved
henvendelse på
Bornholmsvej 11,
tlf: 8616 7703
senest torsdag den
15.8.

FINNEBYENS
KULTURPALADS
slår portene op i
FORSAMLINGSHUSET
fredag d. 8.11.02 kl. 19.30

Annonce:
Nyt liv i Havedammen!
1-årige guldfisk kan afhentes gratis. Ring
for nærmere aftale: 8616 8269.
Ole Boysen, Østerlarsvej 2
Annonce:
2 originale finnehus-indvendigekælderdøre inkl. karme, kan afhentes
mod symbolsk betaling (fx vin).
Mogens Hostrup Larsen
Østerlarsvej 1,
Tlf 86107740

Fremlysning:
Nøglebundt (med bla. en bilnøgle) er
fundet på Bornholsvej.
Nøglerne kan afhentes på Østerlarsvej 2,
tlf. 8616 8269.
Ole Boysen

Deadline for næste Finnepost 10.9.
Redaktør:
Henny.k@get2net.dk
H.Kjær, Due Odde 1,
Tlf: 86103029

Tilmelding til udflugt den 17.8.02. Afleveres Bornholsvej 11 senest 15.8.
Antal voksne
Antal børn
Navn:___________________________________

