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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345) (eksempel) 
Din I-kode (indgangskode) er: xyz (eksempel) (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

Endnu en flot Hasseris-bog til dig, der er medlem af 
Grundejerforeningen

 

Bogen om Hasseris-arkitekten Jacob Blegvad blev udgivet i november 2018 og Hasseris 
Grundejerforening købte en del af oplaget som en gave til vores medlemmer. 
Den smukke bog er et must for alle, der interesserer sig for Hasseris og den er allerede 
blevet en efterspurgt gaveidé. 
 
Flere medlemmer nåede ikke at hente "deres" eksemplar af bogen og mange har opfordret 
Hasseris Grundejerforening, til at arrangere endnu en mulighed for en bogudlevering. 
 
Vi har derfor, i samarbejde med Jyske Bank, Hasseris, lavet en aftale om, at der ved 
aflevering af nedennævnte kvittering i underskrevet stand i bankens åbningstid, kan 
afhentes 1 eksemplar af bogen. 
 
Hasseris og Blegvad hører sammen! 

 
Blegvad har om nogen sat sit præg på vores bydel - Blegvad er en af de store Hasseris-
arkitekter og forfatteren Erik Iversen har skrevet en stor, smuk bog om forfatteren. 
 
Bogen er gratis for de medlemmer af Hasseris Grundejerforening, der endnu ikke har 
modtaget et eksemplar af denne. Inden du henter bogen skal du huske at udskrive og 
medbringe dette Nyhedsbrev med kvitteringsdelen nederst. 
 
Uddelingen sker efter først til mølle-princippet, så udlevering sker så længe lager haves. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 

 

KVITTERING - SKAL AFRIVES/KLIPPES AF ----------------------------------------------- 

 

>Navn>  

 

>Medlemsnummer< 

 

>Adresse< 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Venlig hilsen 
HASSERIS GRUNDEJERFORENING  
www.hasseris.dk 

www.facebook.com/Hasserisgrundejerforening 
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de 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. På foreningens hjemmeside: www.hasseris.dk 
kan andre informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske 
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til ovennævnte e-mail adresse.  

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

 
 

Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de 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. På  foreningens hjemmeside: www.hasseris.dk kan andre 
informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske til ovennævnte e-mail adresse. 

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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