F i n n e p o s t e n __
UDGIVES

AF

GRUNDEJERFORENINGEN

I FINNEBYEN

I ÅRHUS

Finneposten den 20.5.05.

Grundejerforeningens bestyrelse:

Sæt x i kalenderen

Thomas Jager, Åkirkebyvej 3,
formand, 86164931

Der bliver følgende fælles arrangementer
i Finnebyen det næste år:

Torben Kjær, Gudhjemsvej 1,
næstform. 86164098

17.8.

Ove Bank. Nielsen, Bornholmsvej 11,
Kasserer, 86167703

18.8:

Henny kjær, Due Odde 1,
Sekretær, redaktør af Finneposten, 86103029
Lisbeth Boysen, Østerlarsvej 2
Bestyrelsesmedlem, 86168269

25.1:

Ole Skou, Østerlarsvej 7,
Suppleant, 86168726

2.3:

Lars Mortensen, Finnedalsvej 1,
Suppleant, 86100232_______________

11.3.

Udflugt til Ålborg zoo. Mere
om tilmelding i næste
Finnepost.
"Tour de chambre” i
Finnebyen: Gem din
nysgerrighed og læs
nærmere om det i næste
Finnepost.
Vinterfest: Se hvad Ole har
skrevet andet sted.
Fastelavnsfest for børn - med
voksne.
Generalforsamling.

Vinterfest i finnebyens forsamlingshus
d. 25.1.03.
Bestyrelsen har besluttet at samle
kræfterne om Vinterfest i finnebyens
forsamlingshus d. 25.1.03.

w w w .fin n e b v e n .d k

Dansktop solister søges; som et indslag
ved festen håber vi på at kunne
stable et dansktop orkester på benene af
beboere med ligusten grønne fingre.

Maskinparken:
Knud på Sandvigsvej 3 har en
havefræser og en højtryksspuler som han
er villig til at udleje.

Finneposten.
Hvis du ønsker et indlæg i Finneposten
så send en mail, et brev eller kom over
med det.
E-mail: henny.k@get2net.dk
Adr: Henny Kjær,
Due Odde 1, 8210 Århus V
Finneposten udkommer efter behov -og
næste gang bliver inden sommerferien
Har du lyst til at synge en dansevenlig
sang eller to, eller kunne du tænke
dig at være med i orkestret (som evt.
kunne rumme en lille stryger/blæser
gruppe), så kontakt Ole Skou 86168726
oleskou@mail.tele.dk- Østerlarsvej 7.

Annoncer:
12 originale finnehusfliser 80x60 cm
købes.
Finn Kolling, 86101744__________
Annoncen indleveret 24.4.02

Til dit indlæg!!!!!!

Finnehus købes:
Vi er et ungt par, der gerne vil bo i jeres
dejlige Finneby. Derfor vil vi blive glade
for at høre fra dig, hvis du har sat dit hus
til salg eller har planer om at gøre det.
Både original størrelse og huse med
tilbygning har interesse.
Vi kan kontaktes på følgende måder:
Malene Grouff og Anders Winding
Lundbyesgade 28,2.th.
8000 Århus C
Tlf: 86130261
Mobil 28719899 eller 28915809
E-mail: malene@grouleff.com_________
Annoncen er indleveret 20.3.02

Redaktør:
Hennv.k@qet2net.dk
H.Kjær, Due Odde 1,
Tlf: 86103029

