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Sikken sommer vi har hatt. Solbeskinnet, tør og lækker. Men nu går den på hæld, temperaturen er 
faldet så meget, så vi atter kan føle glæden ved at tage en lun trøje på. Regnen har også meldt sig, 
og snart vil det ikke længere være nok at holde græsplænen nede ved at gå en tur på den -  
plæneklipperne må hales ud af gemmerne igen. Men inden sommeren takker af, og finnebyboeme 
igen går ind i deres huse og først for alvor dukker frem igen, når foråret kommer, afholder vi

Stort loppemarked og sensommerfest søndag den 20. august!
På pladsen ved børnehaven kl. 14 -  ca. 16.30, med efterfølgende fælles grillning fra kl. 18.00

Markedet begynder klokken 14, men alle er velkomne til at finde stadeplads og gøre klar inden da. 
Der er gået et par år siden sidste loppemarked, og vore kældre, sideskure og lofter bugner af herlige 
ting, som vi ikke kan nænne at smide væk. Nu kan vi komme af med dem, og ved samme lejlighed 
erhverve nye, skønne ting. Lav din egen stadeplads på et tæppe, et medbragt bord eller hvad du 
finder på. Klokken 14 går det løs. Foruden loppemarkedet er der forhåbentlig boder med varm 
kaffe, koldt øl, kager, psykologisk hjælp for 25 øre, sang og musik, og talerstole, hvorfra man kan 
holde flammende taler om forsamlingshuset og andre varme emner.

Bestyrelsen serverer en kølig, liflig Sangria for de voksne, og læskende saftevand for børnene.

Finnebygarden har sin debut denne dag, og den begivenhed bør ingen gå glip af. Garden vil spille 
sit lille, men udsøgte repertoire kl. 14.30, 15.30 og 16.30.

Grillene tændes kl. 17.30. Grundejerforeningens bestyrelse regner med, at beboerne i Store Finneby 
vil medbringe grill til alle, så folkene i Lille Finneby skånes for trafikale dramaer på Ringvejen a la 
”Weber møder Scania Vabis” ! Bestyrelsen sørger for grillkul -  men husk selv at tage klapstole med.

Vild ungdom på knallerter

Finnebyen har igennem det seneste år oplevet stigende problemer med knallerter, der kører 
hensynsløst i området. Det drejer sig især om Store Finnebys nordvestlige deL, der plages af de vilde 
knallertkøreres støjende og truende adfærd. Ana og Trine fra bestyrelsen arbejder på sagen, og vil 
rette henvendelse til de kommunale myndigheder og til politiet om problemerne. Desuden er 
bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at flere af kvarterets børn er blevet truet og chikaneret af 
udefra kommende drengebander. Bestyrelsen vil opfordre alle beboere i Finnebyen til at holde øje 
med hvad der sker i vores lille samfund. Bestyrelsen vil på et kommende møde tage stilling til, hvad 
der kan gøres ved problemerne.

Husk at klikke ind på www.finnebven.dk en gang imellem. Her vil I blandt andet kunne finde en 
opdateret liste over medlemmerne af Grundejerforeningens bestyrelse.

Vel mødt til sensommerfesten den 20. august!

http://www.finnebven.dk

