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For fniste n,an.!T i man*?e år? udsender vi igen Finneposten, vi håber et den
må blive Vest med interesse, for her er nopret i for alle beboerne«
Beboermødet den 23 mej vedtog enstemmigt, at grundejerforeningen igen
skulle oplives, og på den derefter følgende generalforsamling blev der
valgt bestyrelse, og alt hvad dertil hører. Bestyrelsen her konstitueret
sig," og består af formand: Kramer Mikkelsen, Svanekevej 7, tlf„ 166405.,
næstformand: H.Horster, Finnedalsvej 4, tlf. 165384, kasserer: Lauer sen,
Østerlarsvej 6, tlf. 169044, sekretær: Damkjær, Østorlarsvej 8, tlf0
160081, og bestyrelsesmedlem Vestergård, østerlarsvej 4. Supplanterne,
som vi også har indkaldt for at få det hele sat i system igen, er Bille,
Gudhjemsvej 10, "og Kristiansen, Itytterknægten 5» De 3 sidstnævnte er
valgt til festudvalget. Festudvalget er allerede klar med sit første
arrangement:
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Vi hejser alle flagene, og inviterer f a m i l i e og-vennei’rchjem t i l have
fest, og tager dem med til festen, der holdes på Sandvigsvej, her vil r
der kunne købes kaffe og æbleskiver(juice t i l børnene), træskoene kan i
tage på til dansen, mød nu alle op, så vi kan lære hinanden bedre at
kende, er der nogen, der har gode ideer modtages de med tak af festud
valget, og specielt hvis i kender musikere, der vil spille uden vederlag«
Det første svar om deklarationen har vi fået, men det var kun goddag
mand økseskaft, så vi har henvendt os til dem igen, det er ikke kun
tomme ord, men forhandling vi ønsker. >
Ved en forhandling på stadsingenørens kontor er opnået, at der vil blive
sat skilte med gadenavne op på stien ved Paludan Mullersvej, men der er
lang ventetid, så der vil gå et stykke tid inden de kommer«
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Fartbegrænsning igennem Finnebyen var et andet ønske, men det kunne ikke
opfyldes, der skal ifølge loven køres efter forholdene, og de tillader
kun en ringe hastighed, skulle der ske noget vil dette blive taget i
betragtning, men skiltet, der markerer Bornholmsvej,. som blind vej vil
muligvis blive flyttet over, så alle kan se det.
Der er klaget over kn al 1er.tb an,en
en gamle grusgrav til bestyrelsen,
vi har ladet den^_gå_Jti4©^-e\i og'der”'blev sagt, den kun måtte bruges til
knallerter og ikke til motorgros0
Festudvalget har store planer« Først gadefesten så muligvis et marked
til efteråret med tivoli m.m., juletræsfest, andespil og ind imellem
familie aftner i forsamlingshuset, men skal alt dette gennemføres må vi
alle bakke dem op, og give møde når de kalder, og også her ved vi, de
er glade for gode ideer og forslag.
Kontingentet for 1973 er io,- kr., har i ikke haft besøg af kasseren,
kan i vente ham snart. Dem der allerede har betalt til Katrinebjerg skal
selvfølgelig ikke betale til os, men ved tilmelding er de automatisk ud
trådt af denne.
Nye initiativer, nye tanker, kort sagt alt, hvad der kan gavne vort
lille bysamfund, er vi altid glade for at høre på« Kontakt een af den
udvidede bestyrelse og lad os snakke om det„
Snart er det måletid, flere af husene skifter farve læs derom i jert
skøde, tænk hvis alle de mange festlige farver forsvinder, og alle huse
ne bliver brune, ja prøv engang at tænke, som een sagde en dag, hvor er
så charmen henne.
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A^L^.Q j n n l . 1- venliS -hilsen og på gensyn til
Den udvidede bestyrelse.

