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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 

 

Juletræet tændes, den 1. 

december 2012 - kl. 16:30 

Der er igen i år arrangeret "Juletræet tændes" i 
samarbejde med Hasseris Kirke. Som noget nyt er det i 
år det træ, der blev plantet for næsten 10 år siden af 
Hasseris Grundejerforening, der nu skal lægge grene og 
top til udsmykningen med julebelysning.  
Start julen og juletraditionerne med at få juletræet 
tændt og nyd et glas gløgg eller en sodavand med 
varme æbleskiver til serveret af spejdertroppen Knuden 
på plænen ved hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej. 

Læs om arrangementet på hjemmesiden - klik her 

 

Besøg på Kunsten, den 18. 

november 2012 

Hasseris Grundejerforening havde arrangeret rundvisning 
med guider og servering af kaffe/te med kage på Kunsten i 
anledning af udstillingen "Rum og Form" - Robert Jacobsen 
- 100 år.  
Arrangementet var med en stor opbakning og tilmelding 
blandt foreningens medlemmer, så til trods for at vi fik 
besøgstallet hævet fra max. 90 til max. 120 personer 
måtte vi konstatere, at tilmeldingen efter "først til mølle." 
gjorde det nødvendigt at måtte afvise 15 tilmeldte 
personer grundet ALT UDSOLGT. 

Læs om arrangementet på hjemmesiden - klik her 

 

 

 

Vandtårnet er nu påbegyndt en 
renovering 

Som det fremgår af dette billede er Vandtårnet på 
hjørnet af Vandværksvej og Thorsens Alle nu påbegyndt 
en renovering. I første omgang er det en udskiftning af 
vinduerne og efterfølgende døren der fornyes. 
Vandtårnet blev for nogle år siden overdraget til Aalborg 
kommune og det er AaK Bygninger, v/bygningschef Jens 
Hammer, der nu skal sikre en af bydelens historiske 
bygninger og en del af vores kulturarv. 

Hasseris Grundejerforening håber, at AaK Bygninger 
også de kommende år kan afse penge på budgettet til 
at renovere tag og facademurværket. 

 

http://hasseris.dk/juletraeet-taendes---01122012/
http://hasseris.dk/kunsten---rum-og-form---robert-jacobsen-100-aar---18112012/


 

  

 

Benyt lejligheden - evt. på en lille spadseretur i vores 
bydel - til at besigtige Vandtårnet med egne øjne. Se 

billeder af Vandtårnet, der får nye vinduer - klik her 

 

 

Årets julegave 2012 

til 

medlemmerne af 

Hasseris 

Grundejerforening 

Årets julegave 2012 til 

foreningens medlemmer 

Hasseris Grundejerforening har igen i år 

en Julegave til alle medlemmer. Julegaven 

i år af mere praktisk karakter.  

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil få 

glæde og gavn af vores lille gave. 

Julegaven vil i tiden frem til og med den 

1. december 2012 blive husstandsomdelt 

til medlemmernes postkasse med en lille 

Julehilsen fra bestyrelsen. 

Læs og se lidt mere om årets julegave på 

hjemmesiden - klik her 

 

 
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 ændre 
informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af 
dette nyhedsbrev kan ske til ovennævnte e-mail adresse. 

 
Hasseris Grundejerforening 

Vestermarksvej 3 
9000 Aalborg 

www.hasseris.dk 
 

 

Denne email er sendt til post@hasseris.dk click her for afmelding: post@hasseris.dk 
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