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Snerydning og saltning af dit fortov i vintersæsonen 2022/2023 
___________________________________________________________________ 

 
Entreprenøren Bachs Multiservice der efter aftale skulle varetage opgaven med snerydning og 

glatførebekæmpelse i Hasseris for vintersæsonen 2022/2023 gav lige inden opstart af perioden 

en melding om, at han ikke stod ved den indgåede aftale.  

Bestyrelsen har derfor været på markedet for at finde en ny entreprenør til opgaven, der kan 

løfte opgaven med så stor en kundegruppe så tæt på vintertid. Dette er nu lykkedes, idet der er 

indgået en ny aftale med Majgaard Service. 

En ny tilmelding for snerydning & glatførebekæmpelse i den kommende vintersæson 

2022/2023, er derfor nødvendig for alle! 

___________________________________________________________________ 

Majgaard Service har afgivet følgende tilbud til Hasseris Grundejerforenings medlemmer – og det med 
følgende PRISER og VILKÅR: 

• 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. 11.00 og kl. 

17.00 – 22.00. 
• Der foretages snerydning og saltning efter behov pr. døgn. 
• Ved heldags snefald udføres rydning og saltning efter ophør af snefald. 
• Sæsonen omfatter perioden: 1. november 2022 til 31. marts 2023. 
• Pris pr. sæson inkl. salt kr. 800,- pr. husstand inkl. moms. 
• Hjørnegrunde inkl. salt kr. 1.200,- pr. husstand inkl. moms. 
• Ejendomme med 3 fortov inkl. salt kr. 2.000,- pr. husstand inkl. moms. 

Ovennævnte priser er gældende for medlemmer af Hasseris Grundejerforening. 

Tilmelding direkte til Majgaard Service: info@majgaardservice.dk eller via mobiltelefon: 

26 18 69 27. 

Ved tilmelding skal du oplyse dit medlemsnummer som står her XXXXX samt navn, adresse og om 
du evt. har en hjørnegrund eller ejendom med 3 fortove, og dette senest den 18. november 2022. 

Ved tilmelding efter den 18. november 2022 kan der ikke garanteres en tilknytning til ordningen! 

Faktura udsendes ultimo november/primo december og dette med en 8-dages betalingsfrist 
(beløbet ekskl. moms kan fratrækkes på selvangivelsen for 2022, hvis ikke "serviceydelser i hjemmet for 
2022" allerede er anvendt til anden side og at betaling er foretaget). 

Fradraget udgør for 2022 max. kr. 6.400 pr. person. 

Majgaard Service kan også tilbyde rydning/saltning af en fælles/privat vej, parkeringspladser, stier/veje. 
Ring for et tilbud på dette på telefon: 26 18 69 27. 

NB! 

Nyhedsbrev 
Hasseris Grundejerforening 

Dato: 4. november 2022 

Nr.: 4-2022/23 – Snerydning & Glatførebekæmpelse 2 
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Er din nabo ikke medlem af Hasseris Grundejerforening, men ønsker deltagelse i snerydningsordningen kan 
indmeldelse i Hasseris Grundejerforening ske via foreningens hjemmeside www.hasseris.dk 

Årskontingentet er stadig kun 150 pr. husstand. 

 
Venlig hilsen                                                                                                                                     
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 
 
___________________________________________________________________ 
 
NB – Læs venligst dette 
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst en e-mailadresse. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der fremover udelukkende udsendes Nyhedsbreve pr. e-mail samt orienteres om 
indholdet af disse via foreningens hjemmeside og på facebook. Fysiske breve omdeles ikke længere! 
Såfremt man ikke selv har en e-mailadresse opfordrer vi til, at man evt. bliver registreret med en e-mailadresse 
tilhørende et familiemedlem, en god ven/veninde eller evt. en god og hjælpsom nabo. 

___________________________________________________________________ 
 

http://www.hasseris.dk/

