
Borgmesteren og den århusianske 
underverden terroriserer Finnebyen
Forlydender om alliance mellem Thorkild Simonsen og kriminelle kredse i Århus - muligvis 

^ned forbindelser til mafiaen - opskræmmer borgerne. Endnu kan det ikke bevises, at der er en 
„ammenhæng, men det anses for usandsynligt, at det kim er tilfældigheder, der knytter borg
mesteren og gangsterne sammen.

Maj måned blev en terror- 
måned for Finnebyen.
Det fredelige minisamfund 
på Charlottehøj rystes af ter
roren. Først på måneden 
blev grundejerforeningens 
højtryksrenser stjålet, efter 
kun i kort tid at have været i 
foreningens besiddelse.
Den var stationeret hos et 
bestyrelsesmedlem, som en 
weekend var til sin morfars 
100-års fødselsdag.

Dræberhunden 
pk weekend.
Familiens hund - nært be
slægtet med en pit-bull ter
rier - blev passet hos gode 
venner, og imens slog gang
sterne til, og fjernede høj
tryksrenseren fra udhuset. 
Politiet står uden spor af ap- 
paratet, men har fabrika- 
tionsnummerm.m., så hvis 
kosterne dukker op, kan de 
let identificeres. Det overve
jes iøvrigt, om gangsterne 
skal søges blandt personer 
med adgang til at læse Fin
neposten, da man i dette ud
mærkede organ kort forin
den havde kunnet orientere 

^ s ig  om højtryksrenserens 
ipholdssted.

Forbrydelse 
uden turbo
Da ransmændene glemte at 
medtage højtryksrenserens 
turbomundstykke, uden 
hvilket apparatet kun er en 
skygge af sig selv, bedes de 
henvende sig på tlf. 86 13 30 
00, hvis de savner lidt turbo 
til at vaske sort penge hvide 
e.l.

Anslag mod 
folkelig oplysning
Næppe havde de gode bor
gere i Finnebyen genvundet 
fatningen, før alliancen slog 
til igen.
Da det stod klart, at forlig
spartierne på Rådhuset vit
terligt ville lukke et flertal af 
byens biblioteker, herunder 
det i Finnebyen, så borgerne 
kunne synke hen i van
kundighed, og således van
skeligere gennemskue poli
tikernes rævestreger, ansøg
te Finnebyens Grundejerfo
rening om at måtte overtage 
det forhenværende biblio
tek, som nu stod ubenyttet 
hen. I Fritids- og Kulturfor
valtningen var man særde
les positivt stemt, og ville 
endda lægge en pæn sum 
oveni til istandsættelse af 
bygningen.

Umættelig 
borgmester
Her havde man imidlertid 
gjort regning uden borgmes
ter; for nok havde han og 
byrådsflertallet nu bortspa
ret driftsudgifterne til det 
der suverænt var byens bil
ligste bogudlånshus. Det 
var bare ikke nok: De ville 
også tjene på det. Så hvis 
Finnebyen ville købe deres 
eget bibliotek - som allerede 
rigeligt var betalt over skat
terne - måtte de ryste op 
med 370.000 i løsepenge.
Og nok er Finnebyboeme 
gode skatteborgere, men så 
rige er de ikke; så bibliote
ket, der skulle have været 
områdets beboerhus og 
eneste alternativ til grillba
ren, røg samme vej som høj
tryksrenseren.

Tryk på i Finneby
en
Men Finnebyen overgiver 
sig ikke. Allerede nu har 
grundejerforeningen anskaf
fet en ny højtryksrenser, af 
nyeste model. Så nu kan 
borgmesteren og de andre 
gangstere komme an. Fin
nebyen kører med turbo.

Læs videre på næste side!



Sommerfest i Finnebyen 10.8.1991
Grundejerforeningens sommerfest afholdes atter i gården ved Børnehaven Charlottehøj. Der 
var stor tilfredshed med afviklingen af sommerfesten i 1990, og takket være bømehaveperso- ^  
nalets positive indstilling kan vi holde festen dér igen. Der vil være enkelte nye ting i pro
grammet, som medlemmerne har bedt om, men de overordnede rammer bliver de samme.

KL 17.00 Kl. 18.00
- er der loppemarked, på - starter de egentlige fest
opfordring af de yngre ligheder. Der serveres en
Finnebyboere. Vi skal vi- drink (vin eller sodavand,
deregive opfordringen til alt efter aldersgruppe) op
at møde op med legetøj takt til en storslået fælles-
o.a., som man er vokset spisning med tag-selv-
fra. Og de voksne bedes bord, idet hver familie
eventuelt hjælpe med at medbringer en lun ret/
medbringe kasser o.l. til sild/ ost/postej/ eller hvad
boder, så vi kan få gang i man nu kan finde på.
omsætningen. Grundejer- Man har lov at snakke
foreningen giver is til de sammen med naboerne
handlende. om, hvad man tager med.

Bestyrelsen sørger for, at 
der er smør og brød (rug
brød og flutes), rød- og

hvidvin af god kvalitet, Kl. 21
samt selvfølgelig øl og - cirka, regner vi med at
vand til rimelige priser. have et band klar, der li-
Egne drikkevarer må gesom sidste år kan spille 
ikke medbringes! - Det op til dans for alle. Ban- 
vil vælte økonomien i ar- det vil sandsynligvis rum- 
rangementet. Til gengæld me såvel indfødte Finne- 
bliver der amerikansk lot- byboere som udefra kom- 
teri med svimlende præ- mende asylsøgere,
miesummer.

Kl. 01.00
Kl. 19.30 - 20.20 - slutter vi, som vi plejer.—s
- kommer folkemusik- af hensyn til børn, naboei,
gruppen ’Jen mer' og un- samt de tømmermænd, 
derholder. De vil bl.a. der skal tidligt op og i 
lave aktiviteter for såvel gang søndag morgen, 
børn som voksne. Der er P.S. Knud lover, at der 
altså ingen grund til at ar- bliver nok at drikke i år! 
rangere sig med babysit
ter før evt. senere på afte
nen.

Nyt iøvrigt

Trafiksikkerhed
Beboere i den lille Finne
by, der har godt udsyn 
over krydset Rytterknæg
ten/Hammershusvej, skal 
have gode nerver. Der er 
nemlig meget få af trafi
kanterne, der kører ad 
Rytterknægten mod Palu- 
dan-Miillersvej, der synes 
at kende begrebet ubetin
get vigepligt. Og man 
har faktisk ubetinget vi
gepligt for trafikken der 
kommer fra Hammershus
vej og skal ud på Rytter
knægten. Der sker heller 
ikke spor ved at køre lidt 
langsomt på vores veje i 
det hele taget.

Auktion
De glemte - og stadig uaf
hentede effekter fra sidste 
sommerfest vil blive slag
numre i en storslået auk
tion under middagen ved 
sommerfesten. Skulle 
ejerne ikke ønske at måtte 
byde på deres ejendele, er 
de stadig velkomne til at 
hente dem hos Knud og 
Nanna, Sandvigsvej 3.

Annonce
Sammesteds er Nanna kø
ber til ribs, hvis der er no
gen, der har for mange.

Forurenings
frikendelse
De medlemmer, der ved 
generalforsamlingen 
skrev sig på som interes
serede i at få attest på, at 
Finnebyen - og dermed 
vores grunde - ikke ligger 
på et affaldsdepot, vil få 
kopi af erklæringen uddelt 
sammen med denne Fin
nepost. Der var rygter om 
noget sådant i vinter, 
men sagen blev under
søgt, og rygterne formelt 
aflivet som ubegrundede.

Og så vil bestyrelse*- 
ellers ønske medlem 
merne en rigtig god 
sommerferie, hvor 
vejret forhåbentlig 
snart begynder at 
ligne sommervejr.


