
  

 

NYHEDSBREV  

Hasseris Grundejerforening  

Dato: 05.01.2022 

Nr. 1-2020 – DGI-firmaaftale 

  

Til medlemmerne af Hasseris Grundejerforening 

Som medlem af Hasseris Grundejerforening, kan du 

benytte dig af DGI's firmaaftale (CompanyDEAL), 

som giver rabat på diverse hold mv. i DGI-huset i 
Nordkraft. 

Vi har netop modtaget invitation til Åbent Hus: 

  T   

Kære CompanyDEAL-ansvarlige,  

På lørdag den 8. januar holder DGI Huset Nordkraft åbent hus, hvor I har mulighed 

for at prøve vores hold GRATIS. Vi vil derfor sætte pris på, hvis denne besked bliver 

videregivet til dine kollegaer, så så mange som muligt har mulighed for at prøve 

kræfter med vores hold   

Der er mulighed for at prøve mange forskellige typer hold, såsom yoga, bodybike, Les 

Mills eller noget helt fjerde, så tjek holdplanen i bookingsystemet via vores 

hjemmeside: Sport & Fitness - DGI Huset Nordkraft.  

Tilmelding er påkrævet!  

Tilmelding kan ske ved at oprette en medlemsprofil på vores hjemmeside, og herefter 

finde det hold man ønsker at prøve.  

  

Har du været på vægten? 

Denne lørdag er der også mulighed for at få en gratis Bodyage måling på 

Tanitavægten (normalpris kr. 60,-) 

Vægten findes på niv.6, kl.8:30-11:30. 

Der er ikke tidsbestilling til Bodyage måling og der må påregnes ventetid i visse 

perioder. 

ÅBENT HUS TILBUD  

Få 3 ekstra klip ved køb af 10 klipskort kr. 389,- 

Klippekortet er gyldigt i 2 år og kan deles med familie og venner. 

Tilbuddet er gældende online fra 8. januar 2022 kl. 00:01 til og med kl. 23:59 og i 

receptionen kl. 8:30-13:00 

https://dgihusetnordkraft.dk/


Med venlig hilsen 

Mette Vejen 

 

DGI Huset Nordkraft &boxv; Teglgårds Plads 1 &boxv; 9000 Aalborg 
Direkte 96 20 24 03 
mail &boxv; Web &boxv; Facebook 

 Har du spørgsmål i denne forbindelse, så kontakt DGI direkte. 

 

Venlig hilsen 

HASSERIS GRUNDEJERFORENING 

 ___________________________________________________________________ 
 

Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail adresse til 

foreningen. Udsendelse af Nyhedsbreve sker ad-hoc og er således ikke med faste intervaller. Der kan ikke svares på 

denne e-mail. Ønsker du at skrive til bestyrelsen benyt da venligst: post@hasseris.dk  

___________________________________________________________________ 
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