
Hermed den sidste Finnepost i år. Et år, som til trods for olie«* 
krise m.m., må ses, som et godt år for Finnebyens Grundejerfore
ning.

(—)Da vi den 23 maj i åi* vedtog, at grundejerforeningen igen skul- ^ 
le vækkes til live, havde vidst ingen af os drømt om, at vores 
forening ville få en sådan succes.
Vi har opnået,at vores hovedkrav til Århus Komi.une om at få .
deklarationen på^vores huse udsat er lykkedes Lied en forlængelse i 
på 30 åro
Også de festør, som foreningen har arrangeret, har været en 
succes* Sommerfesten som var optakten til det fremtidige arbejde, 
gav os blod på tanden takke være den store tilslutning, og af
fødte Høstføsten vor der var ca. 125 til stede, og deklarations« 
festen hvor der ikke var helt så mange, men også den var en stor 
aften, hvor der bl*o« blev vist en film, som Århus Kommune havde 
lavet i 1950, om hvordan kommunen dengang løste sine boligprolem- 
or ved bl0as at bygge Finnebyen, At alle disse arrangementer 
lykkedes så godt skyldes, at vore medlemmer viser interesse og 
bakker deres forening op, og herfor siger bestyrelsen tak for 
tilliden, 1 det nye år vil der blive arrangeret en aften sidst 
i januar med bl.a« bankospil«, Meddelelse herom og om fremtidige 
arrangementer vil fremkomme senere i Finneposten. Fast'elavns- 
søndag vil der være tøndeslagning for børnene* *

JULETRÆFEST FOR BØRN«
Vi afholder juletræsfest med uddeling af godteposen for vore 
medlemmers børn, børnebørn og oldebørn under 12 år fredag den 
28/12 - 1973» kl# 15,oo til 17,30 i Bildbiergpprkom* selskabs
lokaler« (Alle vore medlemmer er velkomne)e
Billeterne til juletræsfesten skal købes senest den 23/12 - 1973 
hos:
& i L U - f t o t - i s  Lauersen. Østerlarsvej 6* / Z  u L L e t p n z/ Bille. Oudhjemsvej 10. r . ,
O,- /tv. Horster. Finnedalsvej 4* 40 > " •

Og hermed ønsker vi vore medlemmer en glædelig jul og et godt 
og lykkebringende nytår.

Den udvidede bestyrelse*


