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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432
Din I-kode (indgangskode) er: 123-4
(Bruges bl.a. ved ret-selv-service - læs mere om dette på hjemmesiden)
Du er tilmeldt Nyhedsbrevet med denne mailadresse: post@hasseris.dk

Kender du historien om, hvordan
det nye logo og design blev
skabt ...?
Hasseris Grundejerforening har i 2012
fået et nyt logo samt et nyt lay-out på
foreningens hjemmeside, Nyhedsbreve,
brochurer mv.
Læs om hvordan vort gode samarbejde
med UCN Nordjylland, Designskolen
blev skabt og efterfølgende resulterede
i at en klasse fik til opgave at udarbejde
forslag for nyt logo og design til
Hasseris Grundejerforening.
Eleverne fik således en reel
arbejdsopgave med en aftalt dead-line
og med en gulerod i form af præmier til
de bedste forslag.
Læs meget mere om dette ved at
foretage et - KLIK HER

Kender du Trygfondens hjemmeside
og/eller en App -Hjertestarter?
Her er et godt tip til alle. Du kan enten via
hjemmesiden: www.hjertestarter.dk og/eller
en App med navnet Hjertestarter finde nyttige
oplysninger. Er du indehaver af en smartphone vil
den via
den indbyggede GPS automatisk via et kort og en
adresse oplyse om den nærmeste placering af en
hjertestarter - i forhold til din fyiske placering.
Hasseris Grundejerforening har netop formidlet en
opretelse af den hjertestarter foreningen var
med
sponsor på sammen med Lions Hasseris og som
nu hænger
på en søjle ved kassesluserne og bagerafdelingen
i Føtex food
i Hasseris Bymidte. Vi arbejder i skrivende stund
på
at få oprettet den hjertestarter, der er opsat i
Hasseris Kirke.

www.hjertestarter.dk
og/eller
Hjertestarter som App,
der kan downloades
gratis... i såvel en iPhone
som i en Android version

Er din adresse korrekt og synlig?
I hverdagen kan en forkert adresse
være årsag til irritation og tidsspilde for
mange. Men sker der en ulykke, regner
vi med at lægevagten, ambulancen,
politi eller brandvæsen når hurtigt frem
uden omvej. Desværre sker det hver
dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er
svært at finde den rigtige adresse, fordi
husnummerskiltet mangler, er svært at
se, eller fordi nummeret afviger fra det,
kommunen har registreret.
Hvem har ansvaret for skiltning af
adressen?
Det er ejeren af ejendommen, der har
ansvaret for at opsætte synlige og
letlæselige husnummerskilte, som
stemmer overens med de adresser,
kommunen har fastsat. Det er derimod
altid kommunen, der har ansvaret for
vej- og gadeskilte.
Her er måske en god gaveide til
næste fødselsdag eller lignende?
Har du bemærket, at øverst på dette Nyhedsbrev
fremgår dit medlemsnummer samt din I-kode
(indgangskode).
Disse kan du som medlem anvende på foreningens
hjemmeside ved bl.a. ret-selv-service,
tilmelding til arrangementer mv. Læs mere om
dette ved at foretage et KLIK HER
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