
”Skal byen males rød??”

Som meddelt i forrige Finnepost har 
Dyrup i anledningen af GORI's 100 års 
jubilæum fundet Finnebyen værdig til en 
hæderspris.

Citat fra Erik Schiernings motivationstale
11.11.02, hvor repræsentanter fra 
Finnebyen var til stede:

”Vi vil gerne hædre et boligområde, som 
på overbevisende måde illustrerer 
dyderne ved byggeri i træ. På vegne af 
priskommiteen og Dyrup vil jeg gerne 
have lov til at overrække Finnebyen 100 
spande GORI.”

De 100 spande er efterfølgende blevet til 
en spand til hvert hus.

Overrækkelsen sker den 21.11. i 
Finnebyens forsamlingshus.

Erik Schierning vil sammen med en 
ekspert i malerarbejde komme og 
overrække gavekortene til 5 I GORI 88.

Eksperten vil svare på spørgsmål om 
korrekt vedligeholdelse af et træhus. Så 
mød op den 21.11.02 kl. 19.00 .

Program:

• Velkomst ved bestyrelsen 19.00
• Introduktion ved Erik Schierning
• Oplæg fra et ekspertpanel med 

efterfølgende spørgsmål/svar
• Uddeling af gavekort/småsnak 

med naboerne.

Der bliver serveret en øl/vand og lidt 
snaks.

Finnebyens forsamlingshus har 
begrænset kapacitet, så de fleste skal 
være indstillet på, at det er et stående 
arrangement.

Er du forhindret den aften, kan du lade 
naboen tage en fuldmagt med, eller du 
kan afhente din andel på Bornholmsvej 
nr. 11 ved Ove Bank senest søndag den
1.12.02

Husk også

Fredag den 8.11. kl. 19.30
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