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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 – tilmelding til arrangementer). 

 

 

Hasseris Grundejerforening 

Foreningsaftale med Bredbånd Nord 

 

Medlemstilbud 

 

Adresseområderne: 1-4 og 5-10 

 
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har som tidligere oplyst, den 1. juni 2015 

indgået en såkaldt "Foreningsaftale" med Bredbånd Nord omfattende levering af 

internetforbindelse via Fiberbredbånd, TV-pakker med flere TV-programmer end i de 

"normale" TV-pakker samt mulighed for en telefoni løsning baseret på IP-telefoni. 

 

Arbejdet med nedgravning af Fibernettet blev påbegyndt i vores bydel allerede i 2015 og 

dette arbejde fortsætter i de kommende kvartaler i 2016. Vi har her primo januar opdateret 

oversigten for de allerede foretagne samt de kommende installationer i de respektive 

adresseområder i Hasseris og Mølholm.  

 

Vi har erfaret, at der er stor variation i de enkelte husstandes behov og de løsninger, der 

p.t. er valgt hos de enkelte leverandører. >Så vi vil derfor anbefale, at du finder 

oplysninger på din nuværende internet leverandør, nuværende leverandør at TV-

signaler/pakker samt evt. leverandør af fastnet telefoni. Med oplysninger tænkes der dels 

på pris, men også på hastighed, antal TV-kanaler mv. 

Så kan du bedre sammenligne et evt. tilbud med priser og vilkår fra Bredbånd Nord. 

Du kan besøge Bredbånd Nords fibertrailer, der hver tirsdag og torsdag holder åbent i 

tidsrummet kl. 12:00 - 17:30. 

Ønsker du at vide mere om dette kan du foretage et KLIK HER 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 

 

 

Har du bemærket, at øverst på dette FiberBrev fremgår dit 

medlemsnummer samt din I-kode (indgangskode).  
Disse kan du som medlem anvende på foreningens hjemmeside 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 

https://www.mailmarketing.nu/link.php?M=47887270&N=33850&L=15196&F=H
https://www.mailmarketing.nu/link.php?M=47887270&N=33850&L=36131&F=H


 ved bl.a. ret-selv-service, tilmelding til arrangementer mv. Læs 

mere om dette ved at foretage et KLIK HER  
 

Dette Servicebrev udsendes af Hasseris Grundejerforening 

til 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 

Hasseris 

Grundejerforening 

Vestermarksvej 3 

9000 Aalborg 

www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk 
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