NYT OM VINTERFEST, VOLDTÆGT(?) OG MEGET ANDET
Det er nu noget siden vi sidst sendte en Finnepost på gaden; det var i august, lige ef
ter sommerfesten, og lige før sommerudflugten. Siden er der sket en del, som vi fø
ler trang til at orientere om, og foranlediget af en masse rygter afholder vi et møde i
næste uge, se nedenfor.
Voldtægt?

må, og i et vist om fang give
gode råd.

For nogen tid siden opstod
der rygter om en hæ tteklædt
M ødet forventes at vare 1 -1
voldtægtsm and, der hæ rge
de kvarteret, og havde vold 1 /2 time, og pressen er ikke
orienteret eller indbudt. Det
taget 5-10 unge kvinder,
ville lige præcis skabe en si
som han først havde bedø
tuation, hvor sensationen og
vet med æ ter eller kloro
offentligheden om sagen vil
form.
le stille os værre.

Kier Thomsen, Rytterknæg
ten 15, tlf. 8610 12 05!

Ejendoms
vurdering
G rundejerforeningen har nu
siden oktober 1992 haft en
klagesag kørende vedrøren
de ejendom svurderingerne
pr. 1.1.1992. Det var dén
vurdering, hvor husene
næsten ikke steg, skønt vi
gør alt for at holde dem,
m ens grundene steg 40 %.

Utrygheden bredte sig, for
Vinterfest
æ ldre fulgte deres døtre
over gaden til genboen, TV- De seneste år har der været
vigende frem m øde til vores
Østjylland henvendte sig,
og grundejerforeningens be julearrangem ent.
styrelse blev anm odet om at
sam m enkalde til et storm ø Vi har derfor besluttet at er Det var ekstra bemærkelses
statte det m ed en vinterfest i
de under politiets m edvir
værdigt, for om rådet er for
forsamlingshuset, som vi
ken.
ringet i de seneste år, at
håber at kunne afholde en
Ringvej, biblioteksnedlæg
ten den 22.1.94 eller den
Vi har talt med politiet, og
gelse og Firm asportens an
5.2.94. Reserver datoerne
vi afholder også modet:
læg på Vestereng. Årsagen
nu; næ rm ere besked følger i
er selvfølgelig, at m an på
Torsdag den 18.11.kl. 19.30 næste num m er, som kom
denne m åde fik 40 % mere
i B ørnehaven C harlotiehøj m er om kring jul / ny tå r. De t ind i ejendomsskat, hvilket
skal understreges, at festen
næ sten reddede kom m u
ikke træ der i stedet for faste
Men så skal det også siges,
nens økonomi.
at den væsentligste grund til lavnsarrangem entet for bør
nene.
m ødet er at få hele sagen
Men vi klagede for alle til
ned på jorden, for:
fældes skyld ved flere in
Festen skal være for alle;
stanser, og har nu det ende
spisning bliver som til som 
- Ingen er blevet forsøgt
lige resultat: V urderingerne
merfesten: Deltagernes
voldtaget i Finnebyen; der
æ ndres ikke; vi har faktisk
egen gode m edbragte mad,
har været en kigger eller to.
den laveste om rådeværdi,
service og bestik. Der bliver nem lig kr. 400, i Å rhus In
formentlig bankospil, og se
- Siden '91 er der sket to
dre Kreds (om fattende no
nere m usik og dans.
fuldbyrdede voldtægter i
get af 8000-området, 8210hele den nordlige bydel, i
om rådet, sam t noget af
I den forbindelse vil vi ger
nov. '92 og i marts '93.
8200-området).
ne høre fra nogle af de m an
Den m edarbejder ved Århus ge musikalske m ennesker i
Endvidere er grundene ud
Finnebyen: Hvem vi være
—v Politi, der har m ed sagen at
til Ringvejen ansat til en om
med at spille dén aften?
gøre, vil være til stede og
rådevæ rdi på kr. 350 i kraft
H envend ]er snarest til Rie
fortælle, hvad han kan og
af et ’miljøfradrag’ på kr. 50.

Alt dette æ ndrer selvfølgelig
ikke på det politisk/
økonom isk luskede i denne
m åde at hæve skatterne på.

Men vi kan tilsyneladende
ikke påberåbe os at være
ringere stillet end andre,
snarere tværtim od: For
selvfølgelig er Finnebyen et
langt mere væ rdifuldt sted
at bo end alle andre steder!

Aviscontainere
Renovationsfolkene har kla
get over, at der er for blødt
ved forsam lingshuset, hvor
aviscontainerne står. De for
langer, at vi lægger fliser u n 
der dem.
En dag undlod de slet og ret
at tøm m e dem , og nogle
tum ber blandt brugerne ef
terlod så slet og ret deres pa
piraffald på stedet. Det var
jo ikke så smart.
Vi har nu haft en lang dis
kussion gennem hele bure
aukratiet: Det sjove er, at
det er kom m unen, der ejer
grunden: Kunne det kom
m unale renovationsselskab
så ikke bare bede kom m u
nen lægge de fliser?
Nej - enden på det bliver
nok, at vi giver fliser og
sand, og Folkedanserfore
ningen får dem lagt. Ingen
af os ejer grunden, ingen af

os har behov for fliser dér,
men når kom m unen ikke
kan finde ud af det, må bor
gerne jo selv ordne sagerne
for dem.

Fortove i LI. Finneby.
Også her har kom m unen
opført sig som et piratfirm a
i en bananrepublik. Efter
nogle opgravninger havde
kom m unen efterhånden
plastret fortovene på de pri
vate stikveje totalt til med
asfalt så kantstenene var
dækket, og fortovene stærkt
skrånende ud m od vejen.
På den kom m unale Rytter
knæ gten var alt selvfølgelig
pæ nt lavet.
Vi har spildt en masse tid på
at forklare hr. Kesbye om
principper som 'lighed for
lo v en ',' man rydder selv op
efter sig, når m an har rodet',
men det er som at slå vand
på en gås. Sam m enlignin
gen er ikke utilsigtet.

sm å stier fra Store Finneby
til Paludan-Miillersvej, samt
givetvis flere steder. Stierne
er, som det tit har væ ret
nævnt, dårligt oplyste, og ri
sikoen for at skride i en lort
er overvældende.
De pågæ ldende syndere be
des - hvis de ser dette - tæn
ke sig om en ekstra gang, og
lade deres børn gøre det
samme.
En enkelt grundejer blev så
frustreret over, at folk lod
deres hunde skide inde i
hendes have, at hun satte
skilte op i hækken. Skiltene
blev hastigt fjernet af uved
kom mende. Muligvis pyn
tede de ikke, m en fejlen lig
ger helt klart hos hundeejer
ne. Det er deres ansvar.
Vi der af forskellige grunde
vælger at holde husdyr i et
byom råde må føle os for
pligtet til at sørge for, at
husdyrene ikke generer vo
res naboer og om kringboen
de.

Kom m unen fastholder, at
hvis grundejerne vil have
fortovene retableret som før, Redskaber
må de betale kr. 17.500 pr.
Grundejerforeningen har
vej for det. Det er vel unø
anskaffet en benzindrevet
digt at nævne, at tilbudet
m otorsav (kædesav). Den er
ikke er blevet accepteret!
købt brugt, m en fordelagtigt
af en beboer.

Mer om
kommunen
Sjovt nok har kom m unen
sam tidig bedt om oplysning
om, hvor m ange m edlem 
mer grundejerforeningen
har, og hvor. H ensigten er
at skabe overblik over, hvor
i byen, m an har kontakt til
borgerne/brugerne via
grundejerforeninger og lig
nende.
Tanken er sm uk, m en når
m an ser, hvordan kom m u
nen så forvalter sine relatio
ner til de sam m e borgere,
kan det næsten være det
sam m e m ed den kontakt!

Hundelorte
Tæ nk at det skal være nød
vendigt at nævne det! Men
hundeejere - ikke nødven
digvis fra Finnebyen - lader
deres hunde skide på de

Kædesaven kan lejes af
m edlem m er hos Knud og
N anna - indtil videre forme
delst en 50'er per dag. Saver
man i træ er næ r roden, kan
kæden hurtigt slides ned
p.g.a. de jord- og sandparti
kler, der altid sidder der, og
så må vi hæve prisen.
Og pas så på arme, ben og
øvrige lemmer: Vi ønsker
ingen m otorsavsm assakrer i
Finnebyen!

Dødsfald
Paul Petersen, der i m ange
år har boet på Østerlarsvej
21, er død. H an blev 81 år
gammel.

Bryllup
Da Finnepostens egen foto
graf var forhindret i at være
til stede, har vi lånt neden

stående billed fra Å rhus
Stiftstidende. Det lykkelige
unge par har stiftet bo på
Neksøvej 12.

Viet i Vor Frue Kirke, -z
Århus: A nne Bornæs og
kapelmester Søren Dahl,
Århus. Foto: Ib Hansen.

Bestyrelsesmøde
Næste m øde i bestyrelsen
afholdes 7.12, så sager man
ønsker behandlet, bedes
overbragt et af bestyrelsens
m edlem m er inden da.

Generalforsamling
- Skal i følge vedtæ gterne
afholdes m idt i m arts må
ned. Nærm ere om datoen i
næste nummer.
D er er som vanligt besty
relsesmedlem mer, der er på
valg, og ikke alle m odtager
genvalg. H ar du en nabo,
som er interesseret i at tage
en tøm m ed et livsnært og
hyggeligt stykke arbejde, så
næ vn m uligheden for h am /
hende, eller overvej, om du
selv er interesseret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

