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7V-A-Æ. VNG&E.VOH SAMMEN ^.E£C.
Ja, allerede naget om Jul !! Forretningerne har længe pyntet til Jul, -ctet 
er begyndt at blive tidligt mørkt, -om noget i retning af 2 uger tændes det 
første lys i adventskransen, og den 18. december kl. 14 afholder grundejer
foreningen altså den traditionelle julestue i forsamlingshuset, med klip, 
knas, giøg, juletræ og julemand, og meget mere, som der kommer nøjagtigere

*besked om senere, -sikkert alt, alt for sent, så skriv hellere datoen op nu t
Bestyrelsen.

R q K V S X JE C A FM  —
Det lyKkedes 1
Planstyrelsen har i oktober måned svaret på klagen over at Århus Kommune 
ikke ville lave lokalplan for den kommende ringvej. Grundejerforeningen 
klagede allerede i marts måned, uvidende om at en anden borger havde klaget 
så tidligt som i januar. Og ret nøjagtig 9 måneder efter klagens indsen
delse kom altså svaret, som i sin helhed kan læses hos formanden. Svaret 
fylder 3 maskinskrevne sider, hvoraf de væsentligste 2 afsnit gengives her:
anledning af klagen skal planstyrelsen udtale at den projekterede 

vejudbygning/vejanlæg som led i gennemførelsen af et overordnet tra
fiksystem i eksisterende bebyggelse med arealerhvervelser og nedriv
ning af bygninger til følge er af en sådan karakter, at det udloser 
lokalplanpligt i henhold til kommuneplanlovens § 16, stk. 3, ]fr. 
også planstyrelsens vejledende udtalelse af 15. april 1980 til ma
gistratens 2. afdeling.
Ved en sådan lokalplanlægning skal der ikke tages stilling til den 
pågældende overordnede vejs linieføring, udformning og gennemførel
se, men planlægningen bør blandt andet tage sit udgangspunkt i den 
i medfør af vejlovgivningen fastlagte linieføring m.v. og på den /
baggrund fastlægge den øvrige regulering af de arealer, som græn- V 
ser op til vejen, og som vil blive påvirket af denne ** (fortsætte
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Jo, så svar fik vi da. Det lykkedes !
Da tankerne bag udarbejdelse af lokalplaner bl. a. er at sikre et samarbejde 
mellem de offentlige myndigheder, retter vi nu henvendelse til Århus kommune 
for at få besked på hvorledes dette samarbejde kommer istand.

L A , S E R B R . E V
Sommerfesten længe leve!

Som nytilflyttede kendte vi ikke mange i kvarteret og kun lidt s-
til grundejerforeningen og dens aktiviteter.Det var derfor uden 
hverken de store forventninger eller fordomme vi og vore børn 
troppede op til årets sommerfest.Vi havde ganske vist hørt lidt om 
festen i fjor fra en kilde,somheller ikke havde deltaget,men det 
"havde vist været noget vildt noget".Ungerne havde været på oriente 
rings løb, og vi kom med vor madkurv på armen. Stemningen var fin 
lige fra starten,vi følte os straks som om vi havde været med i 
årevis.Der blev spist,drukket og snakket.
Menuerne var lige så forskellige som de folk der var til stede.
Det var herligt.Efter middagen var der spillemandsmusik.Alle de 
gamle danse og melodier blevluftet.Unge og ældre dansede mellem 
og med hinanden.Alle morede sig og det lykkedes oven i købet at 
få afviklet det amerikanske lotteri efter bestyrelsens solide 
forarbejde. *v
Kort sagt,alt forløb over al forventning fra vor side,andre fortal
te os, at det i år gik nogenlunde lige så godt som det pie jer. Vi 
er i hvert fald deltagere igen til næste år, idet vi dog håber at 
få lov til at more os sammen med lidt flere af Finnebyens beboere.

Bjarke,Svannekevej.

Jeg er blevet opfordret til it skrive lict om folkebiblio
tekerne, herunder Ch-rlottehøj Bibliotek, og jeg sk^l orøve at 
fatte mig i korthed, men det er unægtelig svært, når det er så 
stort et område, og når der er så meget, jeg gerne vil fortæl
le.
Først vil jeg kort fortælle, hvilke tilbud folkebibliotekerne 
giver befolkningen.
Først og fremmest bøger romaner og farlitteratur om alt frp 
filosofi til dyrkning af bærbuske + bøger om og for børn.
Hvis man vil læse en bog, der er bare 5 år rummel, er ret enes
te sted, den kan skaffes frerr ofte i biblioteket. Bogh-nrler- 
ne har ganske enkelt ikke de ældre og gamle bøger!
Aviser og tidsskrifter er et andet tilbud. Jeg vil b^re n^v- 
ne, at hovedbiblioteket holder i hundredevis «f forskellige 
blade og aviser - så der er nok at tage fat på for den vire
begærlige.
Også musikudlån er blevet en naturlig del af virksomher en, d. 
_v.s. plader og kassettebånd for både børn og voksne.



Lindre kendt er det måske, at blinde og svagtseende k^n låne 
bøger indtalt på bånd - lydbøger. Århus Kommunes Biblioteker 
udgiver nu også en lydavis for denne lånergrupue - desværre 
er der venteliste på abonnent siden. Budgettet kan i øjeblik
ket ikke bare mere end knap 3oo abonnenter.
I den nye AV-afdeling er det også muligt at låne dias - lige
som det i flere år har været muligt at låne børnebøger som lys
billeder i børneafdelingen.
Bibliotekets oplysningsvirksomhed er desværre ikke så kendt, 
som vi ofte selv går og tror. Den er koncentreret om læsesa
lene, men i princippet er det muligt at stille spørgsmål om 
hvad som helst på alle biblioteker, der så fremskaffer el.
selv finder et svar.
Jeg tror, ^t bibliotekets arrangementsvirksomhed er mere kendt. 
Den omfatter f^eks. børneteater og bømefilm, forfatter^ftener, 
film for voksne og udstillinger.
Nogle steder i landet h/r bibliotekerne udlån af kunst. Pla
kater og grafik kan lånes hjem i en periode. Mig bekendt er 
det fortrinsvis i Københavnsområdet, det varer nok desværre 
længe, før den side bliver opnrioriteret her i kommunen.
De af dette blads læsere der kender Charlottehøj Bibliotek, 
vil jo nok synes, at vores tilbud ikke helt ligner ret bil
lede, i eg har givet af biblioteksvæsenet.
Vi har stort set £un materialer i bogform, og vi holcer 5
blade og 1 avis. I- en vi bestiller gerne de materi?ler, vi ik
ke selv har - dette gælder desværre ikke musik.
Indtil nu har vi været afskåret fra at vise f.kes. bømefilm, 
ligesom vi ikke selv har et musiktilbud. Det skylde.- først og 
fremmest den meget ringe plads, vi har i biblioteket, men mås
ke også vanetænkning - og selvfølgelig økonomi.
Jeg mener alligevel, at et bibliotek af Charlottehøjs størrel
se har sin berettigelse. Det er helt sikkert, at eet^betyder 
meget for børnene, at de har et bibliotek i boligområdet - et 
sted de ikke skal cykle el. gå langt for at komme til. Vores 
største udlån er da også til børn. Også for ældre medborgere 
er det af stor betydning, at biblioteket ligger nær ved boli
gen.
Det er også vigtigt for mange lånere - og for os selv - ~t vi 
kender hinanden lånere og bibliotekspersonale imellem. Vi ver 
efterhånden, hvilke bøger der interesserer fru Nielsen, og k^n 
gøre oumærksom på titler der ligner den gode, hun lige h^r
læst - jeg kunne fortsætte længe om vores store berettigelse, 
men pladsen er tranf. Jeg håber og tror da også, *t områcets 
beboere værdsætter det lokale bibliotek.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at besparelserne også kom
mer til at kunne mærkes på Charlottehøj bibliotek. Vi får ik
ke så mange nye titler som før - og de bestillinger, vi sen
der til hovedbiblioteket, bliver ekspederet meget langsommere 
end før. Det er ikke unormalt, at vores lånere bliver nr. 14 
i en reserveringskø, vi har enkelte gange været opne på at væ
re reserveret som nr. 57 til en titel - det er bestemt for 
dårligt, men det er de vilkår, politikerne sætter for vores 
virksomhed. Jeg tror desværre også, *t lukningen i juli måned 
vil blive gentaget i 1984 - dette rammer jo først og fremmest 
børnene, der så har den mulighed mindre i • eres sommerferie.

Jeg vil slutte, inden det bliver en roman, men vil gerne 
fortsætte en anden gang - også på Charlottehøj Bibliotek.

med venlig hilsen 
Inga Thyra Nielsen
Charlottehøj Bibliotek



SPM MEE-FES^ EVJ.
Nu da vinterens mørke nærmer sig er det vel meget passende at 
mindes vor sommerfest,som afholdtes i august måneds mere behage
lige klima.
Bestyrelsen havde i år forsøgt sig med forudgående tilmelding 
til festen,så deltagerne på forhånd kunne være sikret en plads 
sammen med f.eks. andre fra samme vej.Det lykkedes også rimeligt 
godt,at få de ca. 60 tilmeldte placeret,så alle interesser blev 
tilgodeset.
De medbragte madkurve blev i hvert tilfælde sat til livs i en 
munter stemning, fulgt godt på vej af drikkevarer fra den som 
sædvanlig velforsynede bar.(til rimelige priser forlyder det 
fra sædvanligvis velunderrettet kilde) .
Endog det am. lotteri gik som varmt brød,hjulpet af nogle fine 
præmier uddelt af vor proffessionelle "bankoopråber",Robert. 
Musikken skulle kun anslå få toner før dansegulvet blev fyldt 
op.Jeg tør godt hævde,at både yngre og ældre fik så både hatten 
og fodtøjet passede.
Budgettet holdt nogenlunde.Vi havde regnet med ca. 100 deltagere 
og fremmødet var 70-80 stykker,så et beskedent underskud på 
600 kr måtte noteres.
Dette lille underskud overskygges dog helt af den kendsgerning, 
at vi atter havde en særdeles vellykket sommerfest i "Finnebyen". 
og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de fremmødte 
for en festlig aften,og ser frem til mange lignende arrangemen
ter i foreningen fremover.

Kassereren.

Finneposten måtte slutte redaktionen uden at få det hele med, så der går 
forhåbentlig ikke så lang tid, inden den næste kommer. Den kommer til at 
handle om Varmesynene, legepladsen, mere om julefesten, rotter i Finnebyen 
og affald på ringvejen og hvad der ellers dukker op. Læserbreve, annoncer 
indlæg m.v. afleveres ved formanden, Due Odde 4, inden 1. december.

_____________ _ ___Redaktionen.
SÆLGES: 220v varmepanel 

m/termostat 
tlf. 104495

- Pigecykel, 6-lo år, 18" stel, 24" hjul, grøn.
- Brændeovn, mrk. "Ulefos”, granemeljeret, bxhxd x 52 x 64cm.
- Gram køleskab ud^n ^ryser, l^o liter.
- Tf<3 håndvask ved Grohe blandingsbatteri, som ny.
- Rowenta tørrehjelm med fod.
- 3emington riffel, mod. 1864 (tilladelse unødig)

Lars Rønnov, Rytterknægten 21, 821o Århus V Tlf. lo 2o 2o


