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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). 

 

Besøg det "nye" KUNSTEN 

 

Hasseris Grundejerforening indbyder nu medlemmerne til en guidet rundvisning 

med kaffe/te og kage på det nye "KUNSTEN" 

 

Kunsten genåbnede den 23. januar 2016 efter i 1½ år at have været gemt bag plankeværk og 

byggecontainere. Det smukke hus har gennemgået en total renovering og revitalisering. 155 mio. kroner 

er anvendt på dette kæmpe projekt. Fonde fra Mærsk, Obel og Salling samt støtte fra Aalborg kommune 

har gjort det økonomisk muligt at gennemføre opgaven. 

Se åbningsudstillingen af Pakistans største samtidskunstner  

IMRAN QURESHI 

Guidet af KUNSTEN's kyndige guider 

Nyd kaffe/te og kage i den nye Café Aalto  

Arrangementet afholdes over 2 dage, idet kapaciteten er max. 100 personer pr. dag og du/I har mulighed 

for at tilmelde dig/jer med deltagelse enten lørdag, den 27. februar 2016 - kl. 14:30 eller søndag, den 

28. februar 2016 - kl. 14:30 – tilmelding efter ”først til mølle”. 

14:30 – Ankomst halvdelen af selskabet går direkte til kaffebordet og den anden halvdel går til 

rundvisning med 2 af KUNSTENs kyndige guider - Efter ca. 1 time bytter holdene .    

17:00 Afslutning KUNSTEN lukker. 

Læs om udstillinger mv. på hjemmesiden: www.kunsten.dk 

Pris for medlemmer af Hasseris Grundejerforening omfattende entré, rundvisning med guide samt 

kaffe/te med kage er: kr. 100,00 pr. person. 

Der kan max. tilmeldes 2 personer pr. husstand/medlem. 

Tilmelding: Sker til Hasseris Grundejerforening via foreningens hjemmeside. Her skal du bruge dit 

Medlemsnummer samt din I-kode, der begge fremgår af dette Nyhedsbrev. 

Når du på foreningens hjemmeside foretager din tilmelding, modtager du automatisk via din e-mail en 

kvittering indeholdende en adgangsbillet for op til max. 2 personer. Din tilmelding er dog først endelig 

gyldig, når du har indbetalt kr. 100 pr. tilmeldt person til foreningens konto. Indbetalingen bedes 

foretaget straks ved tilmeldingen til: Reg. Nr. 9286 kontornummer konto nr. 1935765109 med 

angivelse af Medlemsnummer, dette enten via Netbank eller ved indbetaling i en filial af Spar Nord 

Bank A/S. 

Tilmelding til arrangementet – KLIK HER   

HUSK AT MEDBRINGE DIN TILMELDING / ADGANGSBILLET (Modtages via din e-mail)  

Sidste frist for tilmelding og betaling er fredag, den 19. februar 2016 - eller så længe, der stadig er 

ledige pladser! 

 

 

http://www.kunsten.dk/
http://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=493862
http://hasseris.dk/


 

 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 

 

Har du bemærket, øverst på dette Brev 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 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 

 

Dette NyhedsBrev 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 

 

Denne email er sendt til NN@hasseris.dk, click her for afmelding: post@hasseris.dk 
Copyright © 2008 Company Name LLC. All rights reserved. 
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