Finneposten

AKTIVITETER
for medlemmer - sæt X nu

Lanterneoptog
Lørdag d. 10/11-18

Mortens Aften

3. august 2018

Lanterneoptog
Lørdag d. 10/11-18 kl. 17:30
Vi mødes ved børnehaven og går i Lanterneoptog rundt i
gaderne og synger. Husk lanterne. Vi runder af ved
børnehaven, med Ana’s ‘Mortens boller’. Særdeles
børnevenligt arrangement og virkelig hyggeligt.

Søndag d. 11/11-18

Vinterfest

Mortens And

Lørdag d. 26/1-19

(ændret dato!) Søndag d. 11/11-18 kl. 18:30-21:30

Fastelavn
Søndag d. 3/3-19

Generalforsamling
14/3-19

Fællesspisning i forsamlingshuset. Det er muligt at købe en
Mortens Aften Menu til 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.
Tilmelding sker ved indbetaling på MobilePay til Anders på
31252614 - senest tirsdag d. 6. nov. - skriv Vejnavn + nr. på
overførslen. Medbring selv drikkevarer.
Grundejerforeningen spenderer kaffe/the med lidt sødt til.

ANNONCER:

Julemarked i Finnebyen
D. 24/11-18 kl. 10:00-17:30 i Forsamlingshuset:
Der vil være salg af juletræer og
alverdens skønne bud på julegaver
og pakkekalendergaver, vinen til
julemiddagen og i caféen er der
salg af kage, kaffe og varm cacao.
Der er i skrivende stund stadig et
par boder ledigt, for 150,-kr. hvis du
har noget du vil byde ind med
(se opslag på FaceBook)

Redaktør Charlotte Rytter ckrytter@gmail.com
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Brugsforeningen 8210
Grundejerforeningen har meldt sig ind i Brugsforeningen 8210,
som holder til i Spejderhytten på Rytterknægten. Dvs. vi kan
holde mindre arrangementer derovre, så som fællesspisninger,
krea-arrangementer, gin-smagning, julestuer, møder o.m.a.
Ønsker du selv at afholde noget privat, kan du også blive
medlem for 20 kr. Man melder sig ind ved Anne Skaarup,
Sandvigsvej 3.
Man forespørger om ledigt lokale og det praktiske hos
Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9.

Farten i Finnebyen

Kasserer Birthe Steinson,
Finnedalsvej 2, har en plakat
liggende til medlemmer, der
endnu ikke har fået
jubilæumsplakaten, med de
smukke kulørte indgangspartier.

Aarhus hyggeligste
Grundejerforening
Hvis du ønsker at deltage i
grundejerforeningens hyggelige
arrangementer, at være en del af
fællesskabet og herigennem
oppebære det attraktive niveau
Finnebyen har, så kan du stadig
nå at betalte kontingent for 2018:
300 kr. pr. husstand
150 kr. for pensionister
Husk! Vejnavn + nr.
MobilPay: 29426881
Bank: reg. 6180 konto 0008130302

Vi vil gerne passe på vores børn og fællesskabet. Der har været
debat på Facebook, da farten er steget i Finnebyen, specielt på
Nykersvej, Bornholmsvej og Østerlarsvej. Der er max. 40 km/
timen, selvom man aldrig kommer derop, hvis man respekterer
den højre vigepligt, der er i hele ‘store’ Finneby.

Hvorfor en Grundejerforening?
Indflydelse:
Vi kan tale med én stemme i.f.t. kommune og andre instanser
Lokalplanen som tog flere år og mange møder alt lave, så vi kunne se
os selv i den. Støjmurene, som ikke havde stået ved Ringvejen uden
grundejerforeningen. Demonstration over ‘Det farlige kryds’ PaludanMüllersvej/Ringvejen. Asfalterede nedkørsler fra Ringvejen til
stikvejene i Lille Finneby. Opkørselsrampe fra cykelsti langs Ringvejen
til Bornholmsvej. Fodgængerhellen på Paludan-Müllersvej. Fælles
aftaler med nedgravet fibernet, rabataftaler på maling, leje af
Forsamlingshuset, adgang til Spejderhytten osv.

Solidaritet:
Vi hjælper hinanden i stort og småt.
Se læssevis af eksempler i FB-gruppen. Grundejerforeningens
grejbank, hvor man kan leje festtelte o.m.a. Hjemmesiden er p.t. under
rekonstruktion, men når den kommer op igen, er der masser af viden
(bl.a. om Finnehuse) at hente der.

Samvær:
Vi gør ting sammen på festlig vis og på tværs af alder, status og køn.
Listen over aktiviteter er lang, se på hjemmesiden eller i Finneposten,
men bl.a. kan nævnes: Vinterfest, fastelavn, Sct. Hansaften,
sommerfest, æblemosteri, lanterneoptog og Mortensaften. Fra tid til
anden har der været fællessang, foredrag, sangkor, fællesspisning
o.m.a. I Finnebyen har der altid boet en del musikfolk, som ofte leverer
musikalske bidrag til fester og sammenkomster.
! Det hele medvirker til, at vores område og hvert enkelt hus er
attraktivt bl.a. overfor potentielle købere og det giver os taletid, hvis vi
har brug for vores stemme skal høres fx i pressen eller ved instanser.

<— Så meld dig ind i dag, hvis du ikke allerede er medlem.

Redaktør Charlotte Rytter ckrytter@gmail.com
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