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Redaktører: Trine Olsen & Ana Briones Maj 2007

Kære finnebyboere
Så er det blevet tid til en ny finnepost. To nye redaktører er trådt til. Vi er et par glade amatører som 
ser frem til dette hverv, men håber i vil bære over med vores meget sparsomme journalistiske 
overblik. Vi vil derfor opfordre alle i Finnebyen til at bidrage med alt hvad i måtte have på hjerte. 
Det vil være en stor hjælp.

Generalforsamling
På generalforsamlingen d. 13. marts blev der valgt en ny bestyrelse. Vi glæder os meget til at 
samarbejde med jer!
Her er vi:
Formand: Ole Skou, Østerlarsvej 7, tlf. 86 16 87 26

lols@ mail.nordkons.dk 
Næstformand: Jesper Flenning Pedersen, Due Odde 3, tlf. 86 45 45 79 

jhp@  finnebyen.dk 
Kasserer: Kurt Handberg, Neksøvej 5, tlf. 86 16 09 48

fam.handberg@ mail.dk 
Redaktører: Trine Olsen, Svanekevej 7, tlf. 86 19 30 26

trineolsen@ fmnebyen.dk 
Ana Briones, Østerlarsvej 21, tlf. 86 10 77 56 
anabrionesfinnebyen@ hotmail.com 

Suppleanter: Tina Buchholtz, Østerlarsvej 13, tlf. 86 10 08 44
tina@tinab.dk
Pim Feijen, Hammer Odde 3, tlf. 86 16 13 17 
pim@ wonderland-design.dk

Generalforsamlingen besluttede, at det bestående Lokalplansudvalg skulle køre videre. Suppleret 
med Malou Svane. Lokalplansudvalget består således af:

Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9,
Uffe Dalsgaard Hansen, Neksøvej 2,
Bodil Jensen, Åkirkebyvej 7,
Ninna Søndergaard, Åkirkebyvej 12 ,
Ole Skou, Østerlarsvej 7,
Malou Svane, Hammer Odde 3
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Vi glæder os i bestyrelsen over at så mange nu er medlemmer af grundejerforeningen (ca. 90).
Der er så dejligt at vide at vores lille fællesskab trives og at folk bakker op både moralsk og 
økonomisk.

For dem der brændende ønsker sig et medlemskab kan det stadig nås. Det er aldrig for sent og man 
kan altid gå forbi vores flinke kasserer på Neksøvej 5 eller betale via Netbank (kontonr. 158-8109). 
Prisen er stadig fordelagtig (200 kr. pr husstand og 100 kr. for pensionister).

Tour des Chambres
Det næste store højdepunkt i vores dejlige Finneby, er selvfølgelig årets sommerarrangement.
Denne gang bliver det ’T our des Chambres” og datoen er søndag d. 19. august. Som vanligt sætter 
man et lille flag ud på vejen eller ved døren for at vise at man er hjemme og har lyst til at få besøg. 
For at undgå at vi alle sidder derhjemme og venter, deler vi arrangementet op i tre dele.
1 1 .0 0 - 13.00: Lille Finneby
13.00 -  15.00: Svanekevej, Neksøvej, Gudhjemsvej, Amagervej og Åkirkebyvej.
15.00 -  17.00: Bomholmsvej, Østerlarsvej, Allingevej, Nykersvej, Sandvigsvej, Årsdalevej.
Mere information om dagen følger med næste Finnepost.

Kl. 18.00 er der fælles grillfest ved børnehaven. Vi håber at folk i store Finneby vil bidrage med 
udlån af grill, så der ikke bliver kaos henover Ringvejen. Ellers gør vi som vi plejer -  alle 
medbringer mad og drikke til eget behov. Godt humør og evt. musiske indslag modtages som altid 
med stor glæde.

Jubilæum
I 2008 har vi 60 års jubilæum, som vi selvfølgelig skal fejre.
Vi efterlyser alle slags gode ideer dertil. Vores ideer er gået i flere retninger (eks.: små filmstykker, 
billeder til postkort, en samling af billeder, historier om mangt og meget, en havebog, 
tegnekonkurrence og meget andet). Vi glæder os til at høre fra jer.

Energi og gratisaviser...
A f Trine Olsen.
I disse dage hvor solen skinner, sommeren er på forkant med kalenderen og fuglene synger, skulle 
man mene at de trængende energidepoter endelig fyldes op.
Fyldt op er vi da også her på vores lille Svanekevej. Fyldt op af gratisaviser vel at mærke. Eller det 
vil sige endelig er vi fyldt op af fryden der fulgte vores lille sejr over at have fået lov til at være i 
fred for dem ...
Selvfølgelig skal man vælge sine kampe med omhu, men da jeg i lang tid havde brugt min energi på 
dagligt at fragte stakken af de ulæste (og uønskede) tryksager fra dørmåtten ned i avisbunken i 
kælderen, tænkte jeg at nu måtte jeg  gøre noget.
Aviserne gjorde venligst opmærksom på at man nemt kunne afmelde, hvis man alligevel ikke var 
interesseret i den gratis service, så det gjorde jeg. Det var nemt og hurtigt stod der på de respektive 
hjemmesider. Nemt var det såmænd, men hurtigt kan man ikke kalde det. Allerede dagen efter lå 
der atter en lille hilsen fra de to (som nu var blevet til tre) på måtten. Efter at have afmeldt 5 gange 
via nettet begyndte jeg at ringe, men også her fandt jeg ud af, at jeg  var oppe imod større kræfter.
Nu gav de budene skylden... Mine tanker gik da også til det stakkels bud, der må have været oppe 
før en vis anden, for at folde de mange eksemplarer til mig. Efterhånden var hver avis begyndt at



dumpe ind i flere eksemplarer - måske de tænkte at jeg havde brug for ekstra motion ned af 
kæ ldertrappen...
På dette tidspunkt skulle jeg måske have erkendt at min energi kunne bruges på andet og bedre, men 
det var for sent. Mit stædige sønderjyske gen var sat ind på at vinde kampen -  koste hvad det ville. 
Så jeg blev ved med at ringe om morgenen. Det blev et fast og genkendeligt ritual på linje med 
morgenkaffe og tandbørstning. Jeg er ikke sikker på at de med glæde genkendte min stemme, men 
jeg tænkte at de med tiden måske også stædigt ville gøre alt der stod i deres magt for at undgå mine 
opkald. Det skulle vise sig at de var udholdende. Efter lang tid lovede de dog at kontakte både 
distributør og ledelse. Men intet resultat. Mellem 03.00 og 04.00 hver morgen klaprede 
brevsprækken ivrigt videre og jeg fortsatte min vanlige rute til hhv. avisbunken og telefonen.
Jeg kan ikke sige mig fri for at der på det tidspunkt indløb mange ideer af tvivlsom karakter til 
hvordan jeg  skulle blive fri for den gratis ydelse. Heldigvis opdagede jeg forbrugerstyrelsens 
hjemmeside, før jeg  nåede at virkeliggøre mine ideer. Her kunne jeg til min store lettelse se at jeg 
ikke var alene. Faktisk kunne jeg  læse flere indslag der virkede meget genkendelige. Hvilken 
befrielse -  allerede her steg energiniveauet igen. Jeg bestilte straks det lille grønne klistermærke 
(”Nej tak til gratisaviser”) og kan nu til min fryd se at det virker. På siden havde de modtaget rigtig 
mange dybe suk og faktisk forfattet en lille fortrykt mail til trafikministeren, som man kunne sende 
videre hvis man ville indvie ham i sine erfaringer (kvaler) med de gratis energibomber. Han skulle 
nemlig have udtalt at det slet ikke er så stort et problem at blive fri for dem som først antaget. Jeg 
glemte at skrive til ham at han da gerne må få mine, hvis de skulle dukke op igen.
Men indtil videre er der dejligt stille ved tre-tiden om morgenen og god plads på dørmåtten. Plads 
til lidt tiltrængt sommerlig energ i... Det skal blive dejligt at sidde i haven og læse de aviser jeg 
glædeligt abonnerer på og som gerne må dumpe ind af min tilklistrede hoveddør. Skidt med at de 
ikke er gratis.



Annoncer

Tennis
Kære Finnebyboere,
Mon ikke vintersulet trænger til at blive reduceret eller mon det blot var godt at vedligeholde en 
velfungerende krop med idealvæ gt... og så samtidig have det sjov t... så var det måske noget for dig 
at spille tennis i den kommende sæson.
CIF-tennis har 2 kunststof-baner på Bodøvej. Det er meget let at komme derover og meget let at få 
en bane, da klubben ikke er overrendt. Tennisbanerne kan også bruges om aftenen, da der er lys på 
banen. Vi kan tilbyde en prøvetime og bømetræning. Som noget helt nyt, kan vi i denne sæson 
tilbyde online-booking. Du kan læse mere om tilbuddet på www.cif.dk/tcnnis.

Vi er 3 finnebyboere i bestyrelsen, som du kan kontakte, hvis du hellere vil tale med et levende 
menneske.

Prøv det, du behøver ikke at have en makker for at melde dig ind, vi formidler gerne kontakt til 
andre spillere. Vi har også en spirende tradition for at en ugentlig herre og en dame time, hvor man 
bare kan møde op.

Venlige og uelitære sportslige hilsener fra

Anja, Gudhjemsvej 8, tlf: 86 78 69 68 
Peter, Arnagervej 3, tlf: 86 10 12 08 
Lone, Sandvigsvej 5, tlf 86 10 64 84

Sælges
Vi moderniserer vores køkken, og får nogle effekter i overskud: 
det drejer sig om et lille køleskab, en opvaskemaskine (begge af mærket 
Wasco), et næsten nyt stålkomfur (Voss), - og så har vi tre ægte 
finnehus-underskabslåger til salg! Alt sælges billigt ved henvendelse til 
Rie og Poul Erik, Rytterknægten 15, tlf. 86 10 12 05.

http://www.cif.dk/tcnnis

