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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345) (eksempel) 
Din I-kode (indgangskode) er: 789-a (eksempel) (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

Hasseris Grundejerforening 
inviterer til INFO-aften 

"Muligheder med energirenovering"  

i samarbejde med Better Home og 

Danske Bank 
 

 

Hasseris Grundejerforening har i samarbejde med Better Home og Danske 

Bank, Hasseris arrangeret en INFO-aften med temaet ”Muligheder med 

energirenovering”. En aften hvor vi sætter fokus på nedbringelse af 

energiforbruget i boligen og dermed også en reduktion af CO₂ forbruget i de 

private hjem. Der vil være eksempler på hvor hurtigt en investering selv vil 

kunne ”tjene sig hjem”. 

 

Går du med tanker om at skulle modernisere og forbedre din private bolig og i samme 

forbindelse også nedbringe dit forbrug af varme, el, vand og/eller vandafledning/kloak. Så er 

her chancen for dels at få lidt inspiration samt få nogle fakta, der kan gøre det lidt nemmere at 

træffe en beslutning om hvad der bør gøres og evt. i hvilken rækkefølge. Ca. 40 % af 

energiforbruget i DK vedrører jo vores boliger. 

 

Vi indbyder derfor vore medlemmer torsdag, den 7. november 2019 - kl. 19:00 i 

Kirkesalen under Hasseris Kirke, hvor der er plads til max. 120 personer. Hvert medlem kan 

derfor tilmelde max. 2 personer og dette sker efter reglerne om først til mølle… så længe der 

er pladser ledige. Sidste frist for dette er dog søndag, den 3. november 2019.Tilmelding 

sker via foreningens hjemmeside, hvor du skal anvende dit medlemsnummer (står øverst på 

denne side), der skal anføres i tekstfeltet ved tilmeldingen. For tilmelding kan du foretage et 

KLIK HER. 

 

Dørene åbnes fra klokken 18:30, hvor der også vil være lejlighed til at benytte garderoben til 

overtøj o.l. Adgang sker via Thorsens Alle. 

 

Aftenens program vil være følgende: 

 

http://hasseris.dk/


 

Kl. 19:00 Peter Baand, Filialdirektør Danske Bank Hasseris – Intro til aftenens program. 

Kl. 19:05 Søren Warberg, Energirådgiver hos Better Home - energirenovering af dit parcelhus. 

Kl. 19:45 Line Buus, Boligchef Danske Bank – lånemuligheder  

Kl. 20:30 Spørgsmål?       

Aftenen afsluttes med en lidt bruschetta ledsaget af et glas vin. 

Afslutning ca. kl.21:30. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 
 
 

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

 

http://hasseris.dk/
mailto:post@hasseris.dk
mailto:medlem@hasseris.dk

