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Siden Sidst.
Sommerudflugten blev desværre aflyst, på grund af manglende tilslutning. Om det skyldes program
met, tidspunktet, vejret eller noget andet, ved vi ikke. Vi beder dig derfor om at komme med gode 
idéer til, hvor sommerudflugten 1996 skal gå hen. Så henvend dig til bestyrelsen med dine ønsker og 
idéer.
Sommerfesten blev desværre flyttet 14 dage, det beklager vi meget. Specielt fordi vi flyttede fra det 
supergode vejr til en periode med lidt koldere luft. Beboerne mødte dog alligevel op med deres altid 
gode mad, hyggede sig, deltog i Square Danse, og fik en god aften.

For at undgå lignende tilfælde har vi allerede nu lejet forsamlingshuset til Vinterfesten, så sæt kryds i 
kalenderen den:

X  3. Februar 1996 til Vinterfest

Vi er stadig i gang med at undersøge forholdene vedrørende private veje. En lang alfære, som vi hå
ber at have en konklusion på i løbet af den næste måneds tid.

Vi har en bøn fra Flemming, vores kasserer og redskabsudlejer. Når du lejer redskaber, og ikke 
mindst afleverer, så husk at betale for redskaberne. Det er ikke Flemmings opgave at gå rundt og 
kræve penge ind, det er din pligt at betale, når du afleverer. I øvrigt kan man kontakte Formanden 
Ove, hvis man skal bruge redskaber efter Kl. 15.

Vi kan konstatere, at det har været en forrygende varm sommer med masser af aktivitet rundt om
kring i Finnebyen. Der er kommet en del nye beboere til, og der er dermed også en del, som har for
ladt os, men sådan er det nu engang, og der skal lyde et stort velkommen til de nye beboere i 
Finnebyen.

Til sidst bringer vi diverse annoncer og indlæg, modtaget fra beboere i Finnebyen.

Glemte sager ved sommerfesten.
1 Viskestykke (Hvid m. blå)
1 stk. bømecardigan (Blå-rød-gul-grøn)
1 stk. kniv
2 stk. gaffel 
1 stk. lille glasskål
1 stk. ovalt fad (Grøn)
Kan afhentes Bornholmsvej 11, hos Annelise og Ove.

Hus søges.
Vi er et par i slutningen af tyverne, med et barn på 
et år. Vi er interesseret i at købe et Finnehus.
Henvendelse: Jesper Rasmussen, T lf: 86 13 24 15

VEND !



Efterlysning.
Hvem ejer den sorte hankat med hvide poter, som huserer her i området. 
Vi er ærlig talt meget trætte af den, da den efterhånden har kostet os man
ge dyrlægeregninger til vor egen kastrerede hankat, da den bliver overfal
det næsten dagligt. Vi mener det er uforsvarligt at holde en ukastreret han
kat i et så tast bebygget område og opfordrer derfor til, at ejeren far den 
kastreret snarest muligt. I modsat fald ser vi os nødsaget til at fa kattens 
værn til at tage affære.
Evt. henvendelse til Søren og Mette, T lf : 86 10 49 59.

Efterlysning.
Finnehus søges med lys og lygte til vore venner, Jesper 
& Helle. Vil du sælge, så ring til Helle Lyster. 
Arbejdstlf.: 87 39 72 07
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Angående Containere.
Containerne ved Forsamlingshuset vil i løbet af sommeren blive flyttet om 
på Nordsiden af huset, da renovationsvognen ødelægger pladsen. Vi håber 
alle vil være med til at holde rent omkring Containerpladsen.

En bøn til havefolket.
Vores lille "skov" ud mod Ringvejen er - IKKE EN LOSSEPLADS - til af
fald, og vi så gerne om alle vil respektere dette

Med venlig hilsen
Folkedansen 1945

SÆLGES.
Fliser størrelse 40 x 40, ca. 15-20 stk.
Hjømebænk m  bord + 2 stole - masssiv fyr.
2 pers. sofa 
Seng sort
Hybridtilslutning.
Henvendelse: Robert Møller, Gudhjemsvej 1, 86 10 44 95.


