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Velbesøgt generalforsamling
Truslen om at en del a f Finnebyen ville blive til lavprisvarehus, fik finnebyboerne til at møde
talstærkt op til generalforsam lingen den 14. marts. 1 dagene op til mødet havde en kreds a f aktive
ved inform ation, infiltration og behændigt spin udvirket, at folkene bag Lidi trak næserne til sig, og
erklærede, at det aldrig havde været deres mening at gøre noget bag nogens ryg. Ikke desto mindre
stod det klart for de fleste, at dette kunne have været et alvorligt anslag mod vores by i byen.
G eneralforsam lingen, der stadig var noget oprørt, debatterede sagen. Der var enighed om, at der bør
laves en slags lokalplan for Finnebyen. Der blev nedsat et udvalg til at undersøge sagen.
M edlem m erne a f udvalget er Uffe Dalsgaard Hansen, Neksøvej 2, Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej
9, Bodil Jensen, Åkirkebyvej 7, Ninna Søndergaard, Åkirkebyvej 12, og som repræsentant for
grundejerforeningen Ole Skou, Østerlarsvej 7.
G eneralforsam lingen blev afviklet i rimelig ro og orden, og da gem ytterne var faldet lidt til ro, og
sm ørrebrødet kom på bordet, indfandt den velkendte hyggelige stemning sig.
Der foreligger ved redaktionens afslutning ikke noget egentligt referat, men bladets afdeling for
opsøgende journalistik er sat på sagen. Referatet vil blive lagt ud på nettet, på w ww.fm nebyen.dk

Motorlarm
Folkene bag m otocross-banen på Vestereng har ønsket at udvide antallet a f køredage. I den
anledning har Århus Kommune indhentet høringssvar fra flere a f Finnebyens beboere, der tidligere
har klaget over støjen fra banen. G rundejerforeningens formand bekræftede i et følgebrev til
komm unen, at en del a f Finnebyboerne føler sig generet a f motorlarmen.

Sommerfest den 20. august
Kan I huske, da vi for et par år siden afholdt loppemarked? Dengang øjnede alle en oplagt mulighed
for at rydde ud i pulterkamre, lofter og kælderrum, og samtidig tjene en forsvarlig masse penge ved
at sælge de mange sager til naboer og andre gode finnefolk. Det var dog de færreste, for hvem det
lykkedes at bringe mindre med hjem end de havde haft med. Eneste oplagte undtagelser var dem,
der fandt på at sælge koldt øl på flaske. Vi andre fik dog byttet vores eget skrammel med noget a f
de andres, så helt spildt var det ikke. M en nu er det på tide at bytte igen! D erfor er der atter kaldt til
marked, hvor man, foruden m uligheden for at tilbagekøbe noget a f det, der viste sig uundværligt,
måske kan opleve taskenspillere, bjørnetrækkere, skæggede dam er og tryllekunstnere.

Finneby March
Blandt den musik, der kan opleves på denne som m ersøndag, er en vaskeægte premiere. Det drejer
sig om intet mindre end Finneby Garden, der her lår sin debu‘. Ole Skou, der er stadsm usikant og
den nye gardes Oberfeldwebel, udtaler til Finnepostens udsendte:
"Denne første version a f garden bygger på en kerne a f beboere fra Store Finneby, som i sin tid blev
så rørte over Lille Finneby Korets optræden ved vinterfesten sidste år, at vi nu vil kvittere for dette
minde!”
Finneby G arden vil blandt andet divertere med uropførelsen a f Ole Skous værk "Finneby M arch".

Ny redaktør a f Finneposten
Kampen om læserne a f den trykte presse er hård og nådeløs i disse tider. Landets dagblade opruster,
og gør klar til at kaste sig ind i seneste udgave a f den store nordiske krig, nemlig kam pen om
gratisavis-m arkedet mellem islandske Dagsbrunn og JP/Politikens Hus. I denne ophedede stemning
er det rart at kunne manøvrere den lille jolle, der hedder Finneposten, ind i smulte vande. Herregud,
denne gratisavis har jo været i omløb i årevis! Alligevel skal man være varsom med for pludselige
bevægelser i et lille, spinkelt fartøj som dette. Derfor har man også valgt et roligt, glidende forløb i
redaktørskiftet på det undselige, men velansete tidsskrift. Kirsten Elley, der har siddet ved roret i et
par år, har nu overladt pladsen til sin ægtefælle, Jesper Henning Pedersen. Læserne kan derfor
forberede sig på business as usual i vidt omfang. De bedes dog bære over med, at kursus i
opsætning og layout endnu ikke har fundet sted. Den nye redaktør udtaler til en betroet
medarbejder, der er redaktionen bekendt:
”Jeg er klar over, at læserne i Finnebyen forventer, at den høje standard fortsætter. Det er et tungt
ansvar jeg påtager mig. M en husk, at bag enhver stor mand står en kvinde. Det er vi mange, der bør
prise os lykkelige for!”
ANNONCE

Hus søges til fremleje i Finnebyen ©
Jeg har med mine 2 børn på henholdsvis 13 (dreng) og 15 (pige) år i mange år boet i hus
med fin plads og dejlig have. Da min mand og jeg har besluttet at bo hver for sig, søger
børnene og jeg nu at leje et hus!
Vi har venner i Finnebyen og kan dermed både se og høre, hvilken trivsel, der findes.
Derfor ser vi en fin mulighed for en dejlig bolig på denne måde. Samtidig bor børnenes far
stadig på Christiansbjerg, så de vil kunne færdes frit imellem os.
Jeg er klar over, at vi skal være mere end almindeligt heldige, men det kunne jo være at
der et eller andet sted i Finnebyen netop nu bliver planlagt jordomsejling eller lign.
Beliggenheden er desuden helt perfekt i forhold til børnenes skole, sport- og
fritidsaktiviteter samt mine egne daglige løbeture i Risskov.
Jeg er ambulatoriesygeplejerske, 43 år. Arbejder med diabetes (sukkersyge) som
speciale. I min funktion har jeg yderligere ansvaret for alle diabetikere med insulinpumper
på Amtssygehuset.
Derudover fungerer jeg som konsulent og sparringspartner nogle dage om ugen på både
Kommunehospitalet og Amtssygehuset i forbindelse med implementering af
sygeplejeforskning.
Ønsker:
Størrelse: Gerne 100 m2 eller over
Vilkår: Fremleje minimum 1>2-2 år! eller alm. leje.
Pris: Lad mig høre, hvad I har, der passer på ovenstående.
Vil meget gerne kontaktes, hvilket er muligt dagligt på mobil: 25 77 71 05
Lisbet Jolin-Laursen,
Mail: jolin@stofanet.dk

