M ry/«'?3
Vi har nu modtaget det offieiolo brev, der oplyser, at byrådet på
sit møde har vedtaget følgende: Der gives grundejerne i Finnebyen
tilsagn om, at kommunen ikke vil gøre sin tilbagekøbsret fuldt ud
gældende i 1988,
men at grundejerne vil kunne leje grundene i en
periode af 30 år
fra den 1 april 1988, til en leje der vil blive
fastsat af det i
1988 værende byråd. Hermed
omiået—det, vi
i jnaj ved t o k på ^ena.1 b 1a .
q i s amlin gen. V i__h§£ås_-£ålx££d4^1l4UiiaJLs t
cét deiciarati onen ho.lt slettetf men det, var juridisk næsten umuligt
^ h e nsyn til Æ d r e lignende.
Det er blevet modersø at bo i Finnebyen. Utroligt mange er på jagt
efter et hus«, Bestyrelsen har næsten dagligt kontakt med folk, som
vil købe hus, men vi kan kun henvise til dagspressen. Men det vil
altid være klogt, hvis nogen ønsker at sælge at kontakte bestyrel
sen, vi ved næsten altid,hvad prisen på et hus er i dag*
Høstfesten blev mildt sagt en kæmpe succes. Cirka 125 var tilstede,
og alle jublede, da de så den gamle film heroppe fra,. Det er lykke
des os at fremskaffe en anden glim med episoder fra Finnebyen, den
er optaget i 1948 og vist i Finnebyen i 1950, uen skal vi se på
årets største fest den 30 november®
DEKLARATIONSFEST.
Alle må den dag af hus. Vi fester for den officielle status vi nu
har fået«, Finnebyen er begyndelsen til Århus vest, og vil sikkert
dermed ligge til langt ind i det næste århundrede.
*
Festen holdes i Bildbjergparkens selskabslokaler, og selvfølgelig
har kun medlemmer med husstand adgang. Tilmelding skal ske til bestjrrelsen senest den 26 november. Festudvalgeo nar lavet et stort
arbejde, og byder på smørrebrød og een øl. Efter filu.eii serveres
der kaffe med småkager, og til slut en lille svingom. Altsammen
til kun 10,- kr. pr. deltager.
For børnene arrangerer vi juletræsfest den 28 &ec»mber kl.15* men
herom vil i' få nærmere besked i næste Finnepost*
Den udvidede bestyrelse«

