
Sidst i juli måned 1983.

SOMMERFESTEN 1963.
lighed med tidligere år-inviteres alle foreningens med

lemmer til sommerfest i forsamlingshuset den 2o. august.
Programmet for festen er følgende:

Kl. 17.oo Snobrødsbagning - mest for børn.
Kl. lQ.oo Pin-Pon teater - også mest for børn. 

i Kl. 1 9 .o d Spisning af medbragt mad.
Kl. 2o.3o Spillemandsorkestret Kornmod spiller op til 

dans.
Der vil kunne købes øl (på fiasko), sodavand, pølser og 
brød i baren, -i år til særdeles rimelige priser, lover 
foreningens kasserer.
Som noget nyt kan der i år reserveres bordplads. Det er 
dog ikke nogen betingelse for at være med til festen, men 
altså en mulighed for at sikre sig plads, eventuelt flere 
sammen. Reservation koster 5 kr. pr. plads, og sker ved 
henvendelse til foreningens kasserer (Finn Kolling, Rytter- ; 
nægten 25).

Musikken vil i år være leveret af Kornmod, spillemandsor
kestret. der havde stor sucses ved sommerfesten for 2 år 
siden. Igennem kommunens støtte til sommeraktiviteter 
betales den første time, som orkestret spiller, mens 
Kornmod denne gang er hyret af Grundejerforeningen til 
at spille resten af aftenari.
Iøvrigt vil festen blive arrangeret på samme måde som 
sidste års sommerfest, hvor vi jo havda en fornøjelig 
fest med mange deltagere.



FINNEPOSTEN I NY »FORM.
Ja, hva' er det nu for noget ny-modens pjat,med at uende 
rundt på dét hele, — i stedet for de sædvanelige kedelige 
meddelelser 2 eller 3 gange om året !!?
Jo, det er der flere grunde til. For det første synes be
styrelsen, at den godt vil informera lidt mere om det,den 
går og laver, ud over de der 3 - 4  fester årligt. For det 
andet kan Finneposten egentlig godt anvendes til mBre al
mindelig kommunikation af interesse for Finnebyens beboere, 
f. eks. til at foreslå ting, der kan forbedre miljøet i 
byen, fortælle om store og små hændelser i området, " f i ^ ^ g  
fiduser" om de huse vi bor i, tilflyttere og fraflyttere^ 
guldbryllupper og andre optræk til gode fester, kommentarer 
angående bestyrelsens arbejde og alt det, som kort og godt 
kaldes"almindelig sladder af almen interesse". Og for det 
tredje kan der måske optages annoncer : Huse til salg,
bygningsmaterialer til Finnehuse, pulterkammerannoncer, 
tilbud orn børne- eller havepasning og hvad der ellers kan 
findes på. Hvis du bliver inspireret til at skrive noget 
til Finneposten, kan du aflevere det til kassereren eller 
formanden

■* ^

Og viser der sig at være grundlag for det,vil Finneposten 
i fremtiden udkomme noget oftere. Næste nummer vil vi 
tilstræbe at sende ud i september måned.
Meningen med det her, er ikke at bestyrelsens medlemmer 
får lettere ved at få tiden slået ihjel, ved at lave en 
avis foruden det øvrige bestyrelsesarbejde. Derfor kunne 
vi godt tænke os, at en eller andet,med fod på hvad der 
sker rundt i hele Finnebyen, ville overtage r e d a k t ø r p o s ^ .

_VARMESYN.
42 grundejere tilsluttede sig ordningen med varmesyn 
arrangeret gennem Grundejerforeningen. Ingeniørfirmaet 
ASKØE A/S er for tiden i fuld gang med at udføre varme- 
synet hos de 42 tilmeldte, og vil afslutte arbejdet i løbet 
af august måned.

GRUNDEJERFORENINGENS MEDLEMSTAL.
Ca. 90 af Finnebyens ialt 120 husstande er i år tilmeldt 
Grundejerforeningen. Det tal kunne være bedre og vil



blive søgt øget. Blandt andet vil medlemskab blive kon
trolleret ved foreningens arrangementer i højere grad end 
tidligere. Så hvis du ikke er medlem, så få det bragt i 
orden nu, og hvis du er det, så få lige din nabo med !!!

Det forlyder, at legepladsen ved Sandvigsvej er blevet 
afmonteret, og det er sket uden orientering til Grund
ejerforeningen. Hvis nogen har set spor efter den iøvrigt 
sporløst forsvundne legeplads, bedes de henvende sig til 
bestyrelsens Lisbeth, Østerlarsvej 2 , som undersøger sagen 
jg vil finde ud af,om en ny kan opstilles.

Ja, hva' blir' det til med den ringvej?
Grundejerforeningens klage til Planstyrelsen,over at Århus 
Kommune ikke vil udarbejde lokalplan forud for Ringvejens 
gennomførelso, er endnu ikke færdigbehandlet. "Dat vil vare 
ca. 14 dage endnu", har svaret været fra Planstyrelsen si
den vi rykkede for svar første gang sidst i marts måned.
IMu er klagen sendt videre til Miljøministeriet, som vil 
overveje sagen indtil først, i september måned.
I følge Århus Kommune har nye besparelser og uenighed om 
hvem, der skal betale for støjmuren, iøvrigt bevirket, at 
arbejdets påbegyndelse sansynligvis er udsat til 1985.
Altså "om et par år", som ældre finnehusbeboore kan huske 
tidspunktet for vejens gennemførelse altid har været, lige ’ 
siden Finnebyen blev bygget i 1948,

Mange beboere i Finnebyen har glæde af biblioteket på 
Hammer Odde det meste af året. Fra i år er biblioteKet 
imidlertid lukket i juli måned, hvilket en del formodent
lig har erfaret. Det er besparelser på biblioteksvæsnets 
bevillinger, der søges dækket ind bl. a. ved sommerluknin« 
gen,- når det er regnvejr i hele juli måned kan mon jo 
alligevel ikke komme til biblioteket II Da vi er nogle" 
stykker i bestyrelsen, der’ ikke er halt tilfredse med 
at biblioteksfilialernes serviceniveau sænkes yderligere, 
vil vi søge at få dette niveau hævet, bl.a. ved at op-
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fordre biblioteket til at udvide antallet af tilbud til 
filialens brugere. Af samme grund vil vi også opfordre 
til at bruge bibliotekets muligheder i så høj grad som ' 
mulig. Bestyrelsens Winnie og Jette arbejder med pro
blemerne omkring nedskæringer på bibliotekets filial på 
Hammer Odde.

>Ska* huset males?
Ang. ny type træbekyttelsesmaling giver 
bestyrelsens Robert gerne oplysninger 
om denne*(demi-dekk) typ^-
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SPECIELT TIL NYE BEBOERE I FINNEBYEN.
Indmeldelse i grundejerforeningen foregår hos Finn kasserer,
kontingent for 1983 er 3o kr. pr. husstand.

INDLEVKRiNGSFniST TIL FINNEPOSTEN.
Grundejerforeningens medlemijier opfordres stærkt til at 
skrive læserbreve, annoncere og i det hele taget være mad 
til at Finneposten kan blive spændende læsning. Annoncer, 
læserbreve m.v. til næste Finnepost i september måned skal 
indleveres til formand Hansen senest den 1. september.

BE5TYRELSE5MEPLEMMEER.
Lisbeth demensen, Østerlarsvej 2.
Jens Erik Hansen, Due Odde 4. Formand. !
Mogens Håstrup, Østerlarsvej 1. \
Finn Kolling, Rytterknægten 25. Kasserer.
Winnie Larsson, Svanekevej 12.
Robert Møller, Gudhjemsvej 1.
Jette Nors-Skou, Neksøvej 6.
Næste bestyrelsesmøde den lo.august ved Jette.

Redaktion af denne Finnepost, Jens Erik Hansen.


