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Vinterfest 23. januar 2010

Vinterfesten er fastlagt til d. 23. januar, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Temaet for festen er dansktop, og Jesper Moesbøl har påtaget sig at stille sig i spidsen for
det til lejligheden sammensatte orkester.

Kan du trylle noget væk -

...eller trylle noget frem, f.eks skjulte talenter? Udfald, indslag og hyggeligheder vil være på
sin plads til Vinterfesten. Vi skal jo have noget at kende hinanden på !
Kontakt et bestyrelsesmedlem.

Lysfesten

Ca. 30 små og store finnebybeboere mødte frem til Mortensaften-lysfesten. De levende lys,
sangen og det at gå i flok var en stemningsfuld måde at bruge en halv time på sådan en mørk
efterårs søndag. Arrangementet samler småbørnsforældrene her i kvarteret, heraf en del
relativt nye beboere. Men også beboere uden småbørn deltog, - og så var der nogen der
havde bagt boller, bimmela bammela bum.

Lokalplan

- orientering v/ Ole Skou
Vi har ikke modtaget nogen officiel henvendelse. Men det rumsterer i mellem
forvaltning og teknisk udvalg, og jeg har forsøgt at holde mig orienteret per telefon.
Hovedlinjen er følgende:
Blandt embedsmændene i forvaltningen er der udbredt stemning for at opgive
lokalplanen, da de mener, at den vil blive for udvandet hvis de skal imødekomme vores
indsigelser.
Omvendt har politikerne jo bestemt at der skal udarbejdes en lokalplan og
den beslutning vil være tung at gøre om.
Jvf. Finneposten fra august, har vi fundet ud af hvem politikere og teknisk udvalg kan
mødes med. Det bliver Uffe Dalsgaard Hansen og mig som repræsentanter for
lokalplanudvalgets høringssvar, samt Jesper Jesper Moesbøl og Lars Rønnov som
initiativtagere for det andet høringssvar. Ingen har meldt sig som repræsentanter for
det tredje høringssvar.
Det næste bliver sandsynligvis et møde med Ango Winther. Datoen herfor ligger i skrivende
stund ikke fast.

www.finnebyen.dk/
Lad os lige slå et slag for Finnebyens hjemmeside. Her findes en masse nyttige og/eller
underholdende oplysninger om Finnebyen. Fx. “Finneposten” fra 2002 og frem,

generalforsamlingsreferater, baggrundsstof om lokalplanen, Finnebyens flotte plakat fra 1998
og meget, meget mere. Jeg har bedt Kjeld, der er webmaster, fortælle om hjemmesiden, og
kan kun opfordre enhver til at aflægge den et besøg. Kjeld skriver:
Kender du Finnebyens hjemmeside? Og bruger du den?
Hjemmesiden findes på webadressen www.finnebyen.dk.
Siden blev oprettet i forbindelse med 50-års-jubilæet i 1998 og er henvendt til
nuværende, tidligere og kommende Finneby-boere - samt alle andre med interesse
for Finnebyen.
Man kan opdele siden i tre typer indhold:
En del, der er statisk og langtidsholdbar, omfatter præsentation af Finnebyens
historie, et billedgalleri med fotos af en del af husene, grundejerforeningens
vedtægter og en beskrivelse af, hvordan man som medlem af grundejerforeningen
ganske gratis kan få en Finneby-email-adresse, f.eks. olsen@finnebyen.dk eller
anna@finnebyen.dk.
En del, der er en lille smule mere dynamisk, omfatter præsentation af
grundejerforeningens bestyrelse med adresser, mailadresser og telefonnumre samt
de forskellige udvalg, dagsorden og referater fra seneste generalforsamlinger og en
årskalender over fælles begivenheder arrangeret af grundejerforeningen.
En sidste del, der ændres oftere, omfatter opslag om køb og salg (af bl.a.
finnehuse), Finneposten, udviklingen omkring lokalplan og omtale af og billeder fra
begivenheder i Finnebyen.
Hjemmesiden ejes af grundejerforeningen og redigeres af Kjeld, Rytterknægten 19,
og hvis du har indhold til hjemmesiden – eller spørgsmål eller kommentarer – er du
velkommen til at kontakte Kjeld på email-adressen kjeldhansen@finnebyen.dk, på
tlf. 22822187 eller ved at lægge vejen forbi Rytterknægten 19.

Annoncer (disse og flere andre findes iøvrigt også på hjemmesiden)
Træpersienner sælges
Grundet flytning sælges 3 stk træpersienner og 5 stk. rullegardiner med specialmål svarende
til orginale finnehusvinduer.
Træpersiennerne er af mærket Lissau. De består af 50 mm lameller i massiv kirsebær.
1 stk. med målene (L/B) 128x105 cm og 2 stk. med målene 128x90 cm
Nypris 2005: 10.300,- kr
NU KUN 3.000!
Jakup Olsen
Espelunden 9
Hou
8300 Odder
22 75 53 16 / 20 63 36 13
Fotos og flere detaljer kan findes på http://www.finnebyen.dk/persienner.htm
Finnehus købes (9.9.2009)
Længe har vi søgt efter det helt rigtige sted som afløser for vores hus, som vi har boet i
igennem 11 år.
Efter at have besøgt Finnebyen flere gange er vi slet ikke i tvivl om, at det er her, vi gerne vil
bo!
Stedets atmosfære, de farverige huse, hyggelige haver og det sociale sammenhold er lige
noget for os.
Vi bor allerede i Nordbyen og vil være meget fleksible i forhold til overtagelsestidspunkt, fordi
det hus, vi bor i, er helt uproblematisk at få solgt.
Med venlig hilsen
Birgit Hallingen
Tlf. 30 11 84 96/ 25 16 38 34
Mail: sskabg@sosuaarhus.dk

