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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 65432%%
Din I-kode (indgangskode) er: 1234 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer).

Hvorfor al den ståhej om Hasserisvej 124 (HK-grunden)??


Hasseris Grundejerforening går for vidt i modstand mod byggeriet på Hasserisvej 124!



Grundejerforeningen har ikke opbakning blandt medlemmerne i denne sag!



Grundejerforeningen er imod alle forandringer i Hasseris!



Grundejerforeningens bestyrelse er nogle sure gamle mænd, som er imod al udvikling!



Det vedrører ikke mig – hvorfor skal jeg blande mig i denne sag?



Den grundejerforening skal ikke tro, at de har noget at skulle have sagt!



Jeg melder mig ud af grundejerforeningen, hvis I fortsat fremturer!

Disse og mange andre udsagn svirrer rundt for tide.
Bestyrelsen er bevist om, at det er blevet til lidt for mange nyhedsbreve på det seneste, men vi
tillader os endnu engang at sende en mail til alle medlemmer, for at forklare lidt om, hvorfor vi
er så vedholdende i vore protester og indsigelser. Det forsøger vi at gøre ved hjælp af nogle
opklarende spørgsmål og svar, der dels kan give et hurtigt overblik over sagens vigtigste
punkter samt evt. medvirke til at rydde nogle misforståelser af vejen.
Du kan klikke dig frem til spørgsmålene og svarene under ”Aktuelt” på forsiden af foreningens
hjemmeside: http://hasseris.dk/. Her er der etableret links til følgende dokumenter og bilag
mv. til sagen, så de der måtte have interesse selv kan få et indblik i det materiale, der
omhandler sagen.

Dokumenter og bilag:
- spørgsmål og svar
- forslag til Lokalplan nr. 3-3-109 Boliger, Hasserisvej 124
- forslag til kommuneplantillæg 3.013
- link til e-mail adresse for indsendelse af skriftlig indsigelse
- link til underskriftsindsamling med protest mod såvel forslag til lokalplan som tillæg til
kommuneplanramme (sker direkte på skærmen på ca. 1 minut)
- link til udskrift af tale som 1. viceborgmester Daniel Nyboe Andersen (B) holdt Grundlovsdag
på plænen ved Svalegården
- link til menuen "Hasseris bevar mig vel", hvor du kan læse breve, læserbreve, indsigelser mv.,
der er skrevet i denne sag.
Vi håber selvfølgelig også, at vi kan få mange flere underskrifter på den elektroniske liste
(underskriftsindsamling), som der er adgang til via foreningens hjemmeside. Det ville være
rigtig godt, hvis du også vil forfatte en skriftlig indsigelse mod det fremsatte forslag til Lokalplan
nr. 3-3-109 samt kommuneplantillæg 3.013 - senest den 17. juni 2014.
Så tak for din tid og dette med ønsket om en rigtig god sommer til alle.

Venlig hilsen
Hasseris Grundejerforening
Bestyrelsen

