Af Ame Tannebek

Et sommerarrangement i børnenes navn. Solen skinnede og der blev solgt rigtig mange lopper fra
bodeme. Flere børn havde bagt kage som hurtigt blev udsolgt og kaffen flød i stride strømme. Jeppe
og Kirsten fra bestyrelsen havde sat en Olymballade sammen hvor Lasses piger konkurrerede mod
andre børn og enkelte voksne. Det blev et tæt opløb og spændingen holdt til sidste sekund , hvor
dommeren havde svært ved at udpege den rette vinder.
Grundejerforeningens 2 grills sørgede for stegte bøffer og pølser senere på dagen og det eneste der
manglede for at fuldende dagen var Finneby garden eller et af de utallige sammensatte bands som
Finnebyen byder på . NÆSTE ÅR SKAL VI HAVE MUSIK.
LOPPEMARKED på tirsdag d. 27/9
På tirsdag er der loppemarked kl. 19. Bestyrelsen stiller borde op og så kan man komme med
alt hvad der kan sælges. Fra bøger til mågestel, gamle Anders And blade eller svigermors
hæklede nederdel. Lige som sidste år vil der være en forfriskning
Yderligere arrangementer i dette efterår:
27.10: Foredrag og Billeder: Caminoen
24.11: Børnedisco
Initiativ: Lise fra Allingevej foreslår en bustur vestpå . Er der interesserede må I gerne henvende
jer til bestyrelsesformand Henrik Faaborg 40 10 30 18

FIBERNETTET ER PÅ TRAPPERNE
I skrivende stund er fibemettet allerede lagt i fortovet enkelte steder i den lille Finneby. På Fibernet
aftagernes vegne undskylder vi roderiet overfor dem der ikke skal have installationen.
I forbindelse med opgravningen har entreprenøren udtrykt bekymring over hvordan kantstenene
efterfølgende kommer til at ligge, fordi flere fortov er meget u jævne. Hans forslag er enten at hæve
kantstenene eller dække dem med asfalt. Først nævnte forslag vil uden tvivl kræve en merudgift for
installationen.

ANNONCER
1 birketræ på ca. 1 m samt, diverse skud og planter kan afhentes hos Ellen på Neksøvej 4.
Hundeluftning tilbydes af Jonas på 10 år. Henv: Svanekevej 5 eller ring til Henrik på 40 10 30 18.

