
SERVICEBREV 
 

 
 

Hasseris Grundejerforening 

Dato: 15.09.2018 

Nr.: 3 - 2018 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 98765 (eksempel) 
Din I-kode (indgangskode) er: 123-4 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service & 
tilmelding til arrangementer). 

 

Hasseris Grundejerforening har igen 
indhentet tilbud på snerydning og saltning 
for den kommende vinter. 

 
Slip for besvær og ansvar! 
Tilmelding gælder kun for en sæson. Vil du med igen, 
skal du tilmelde dig påny hvert år! 

 
Aalborg Anlægsgartneri ApS har afgivet følgende tilbud: 
* Snerydning og saltning af fortov (kun fortov) alle dage inkl. helligdage. 
* Snerydning og saltning foretages efter behov, første gang mellem kl. 03:00 og kl. 
09:00. 
* Der foretages max. 2 gange snerydning og saltning pr. døgn. 
* Ved heldags snefald udføres rydning og saltnng efter ophør af snefald. 
* Sæson omfatter: 1. november 2018 til 31. marts 2019. 
* Pris pr. sæson inkl. salt kr. 1.000 pr. husstand inkl. moms. 
* Hjørnegrunde inkl. salt kr. 1.500 pr. husstand inkl. moms. 
* Ejendomme med 3 fortov inkl. salt kr. 2.000 pr. husstand inkl. moms. 
 
Ovennævnte priser er KUN gældende for medlemmer af 
Hasseris Grundejerforening. 

Tilmelding direkte til fa@aalborganlaegsgartneri.dk eller ring på telefon 20 62 63 13. 
Ved tilmelding skal du oplyse dit medlemsnummer (se øverst på siden), navn, 
adresse og evt. om du har en hjørnegrund, og dette senest den 14. oktober 2018. 
 
Tilmelding foregår efter "først til mølle" princippet. 
 
Ved tilmelding efter den 14. oktober 2018 stiger prisen med kr. 300 eller evt. med et 
afslag, hvis der allerede er fuldtegnet af andre medlemmer af Hasseris 
Grundejerforening. 
 
Faktura udsendes primo december 2018 og dette med en 8-dages 
betalingsfrist (beløbet ekskl. moms kan fratrækkes på selvangivelsen for 2018, hvis 
ikke "Håndværkerfradraget - serviceydelser i hjemmet for 2018" allerede er anvendt 
til anden side og at betaling er foretaget). Fradraget udgør for 2018 max. kr. 6.000 
pr. person. 
 
(Prisen for ikke medlemmer af Hasseris Grundejerforening er oplyst til kr. 2.200 og 
kr. 3.200 for hjørnegrunde – begge inkl. moms). 

 

mailto:fa@aalborganlaegsgartneri.dk
http://hasseris.dk/


 

 
Aalborg Anlægsgartneri ApS kan også tilbyde rydning/saltning af en fælles/privat vej. 
Ring for et tilbud på dette på telefon: 20 62 63 13. 
 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen for 
Hasseris Grundejerforening 

 
NB! 
Er din nabo ikke medlem af Hasseris Grundejerforening, men ønsker snerydning kan 
indmeldelse ske via foreninges hjemmeside www.hasseris.dk eller pr. e-mail til 
post@hasseris.dk.  
Har du bemærket, at i dette Servicebrev fremgår dit medlemsnummer samt din 
I-kode (indgangskode). Disse kan du som medlem anvende på foreningens 
hjemmeside ved bl.a.  ret-selv-service og tilmelding til arrangementer 
mv. 
Læs mere om dette ved at foretage et  KLIK HER: Ret-selv-service 

Gem dit:  
MEDLEMSNUMMER 
samt din: 
I-KODE 

 

Dette Servicebrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til medlemmer, der 
har oplyst deres e-mail adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er 
derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og alle   
e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt til: post@hasseris.dk 

Hasseris Grundejerforening 
www.hasseris.dk 
post@hasseris.dk 

 

Denne email er sendt til nn@hasseris.dk, click her for afmelding: post@hasseris.dk 
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