
Ju learran g em en t for bø rn  - og voksne
Søndag før jul er der mange forældre, der har travlt: Butikkerne har ekstraåbent, de sidste jule
gaver skal måske købes o.s.v.: Derfor har vi valgt a t lægge foreningens julearrangem ent denne 
eftermiddag, således at børnene kan hygge sig dér, mens forældrene i fred og ro kan ordne deres. 
Men alle andre medlemmer i alle aldre er bestemt også velkomne til a t kigge ind og få en snak

Det foregår: Søndag 22.12.1991, Kl. 14-17 i "Børnehaven Charlottehøj"
Der bliver: Optræden af tryllekunstner (starter kl. 14.30), højtlæsning, fiskedam med masser af 

^ r ra tis  gevinster (børnebøger), uddeling af nissehuer, saftevand og æbleskiver. Og når de voksne 
kommer og henter, er der GI. Dansk, kaffe og brune kager til dem! -Og det er der selvfølgelig 

også til alle dem, der bare synes, det kunne være hyggeligt a t kigge ind.

Siden sidst
Lang tid er gået siden ud
sendelsen af sidste Finne
post i august: det var om
kring sommerfesten, som 
igen gik tilfredsstillende. 
Bestyrelsen har atter for
meret sig, atter med en lil
le pige, nummer to siden 
generalforsamlingen. Dét, 
og det store arbejde om
kring lukning af bibliote
ket, og vort efterfølgende, 
mislykkede forsøg på at 
overtage huset på Hammer 
Odde, tog mange kræfter, 

"■^et er i skrivende stund 
^ndnu ikke afklaret, om 
huset er solgt, til hvem, og 
for hvor meget. Men alt i 
alt har bestyrelsen orket 
lidt mindre i efteråret.
Men noget er det da blevet 
til:

Avisaffald
Vi har fået opstillet avis- 
containere 2 steder: Ved 
spejderhytten i Lille Finne- 
by, og ved forsamlingshu
set i den store. I den for
bindelse vil vi gerne bede 
beboerne om a t undgå at 
tabe papir omkring contai

nerne. I et enkelt tilfælde - 
ved forsamlingshuset - lå 
en hel kasse papir (og an
det affald) spredt over det 
omliggende areal. Der var 
heldigvis breve til den på
gældende familie iblandt, 
så et bestyrelsesmedlem 
kunne returnere affaldet.

Cykelsti
Efter etableringen af Stor
center Nord var cykelstien 
ned langs Paludan- 
Miillersvej i en sørgelig for
fatning; vi tog kontakt med 
kommunen, og der er nu 
pålagt den herligste tæppe
belægning.

Træfældning
Der blev fomylig fældet et 
egetræ ud for Store Finne
by, da der faldt vel mange 
blade ned i en nærliggende 
beboers have. Andre bebo
ere var bange for, at det 
var kommunen, der nu hel
ler ikke kunne unde os 
vore træer, men det er der 
altså ikke tale om, og der 
bliver heller ikke fældet fle
re.

Redskaber
Grundejerforeningens red
skaber: Flishuggeren, høj
tryksrenseren, fræseren, og 
tagstigen, som jo udlejes til 
medlemmerne for lave pri
ser, er ofte ude. Desværre 
er der medlemmer, der ef
ter brugen blot har stillet 
redskaberne på plads, uden 
at betale. Da bestyrelsen 
har andet at bruge tiden til 
end at lege inkassator, må 
vi fremover bede om beta
ling forud.

Telefonnet
I Lille Finneby er der nu 
lagt nye telefonkabler ned i 
gaden og ind til husene.
De umotiverede afbrydel
ser i samtaler, der har fore
kommet, er dog ikke op
hørt, så de må skyldes an
dre ting.

Snerydning
Har vi endnu ikke kunnet 
få et fornuftigt tilbud på, 
men vi arbejder med sagen, 
og vender tilbage, når vi 
har en udmelding.

Vejene
- 1 den Store Finneby er nu 
for det meste i orden, men 
der er dels enkelte steder, 
som man ikke har nået in
den vinteren, og som altså 
må afvente forårets kom
me, dels er der et par knas
ter, som ikke uden videre 
kan ordnes ud fra den i sin 
tid indgåede aftale mellem 
den daværende bestyrelse 
og kommunen.

Forårsudflugt
Foreningen planlægger, is- 
tedet for tysklands
indkøbsturen, at arrangere 
en familieudflugt en søn
dag, når foråret kommer. 
Sted og tid er endnu ikke 
afgjort, men der er gode 
ideer.

Finneby film
Vi undersøger p.t. mulighe
den for at få 'Finnebyfil- 
men overført til video, så 
interesserede kan låne den 
hjem.

Annoncer
)rg. finnehusvinduer 

sælges, henv. Claus Dam, 
tlf. 86 11 36 22, eller 86 18 
46 45.

Nye finnehusbrædder 
Henvendelse inden nytår 
til Margit Clausen 
tlf. 86 16 33 00

Ny massiv fyrretræsseng, 
udv. mål 212 X 190, m. la
melbund, u. madras. Kr. 
1000.
Nanna, tlf. 86 10 37 36

Neongul cykelhjelm 
Mrk. Atlas, alle godk., ny, 
str. 58-62 cm. Kr 75,- 
Henv. Lars Rønnov,
Tlf. 86 10 20 20


