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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). 

 

 

Indbydelse til orienteringsmøde med  
Aalborg Kommune 

By- og Landskabsforvaltningen,  
Park & Natur 

der vil orientere om de vedtagne driftsplaner for  
"De Grønne Områder" i Hasseris  

 

Hasseris Grundejerforening har i et samarbejde med stadsgartner Kirsten Lund 

Andersen og Parkforvalter Allan Kristoffersen fra Park & Natur arrangeret et 

informationsmøde for medlemmerne af Hasseris Grundejerforening, hvor den 

vedtagne Driftsplan for De Grønne Områder i indeværende år samt 

de prioriteringer man opererer med de kommende 2-5 år.  
 

Mødet finder sted  

 
Torsdag, den 30. marts 2017 - kl. 19:00 på Hasseris 

Gymnasium. 
 
hvor der er mulighed for parkering på P-pladsen ved gymnasiet, så længe der er 

ledige pladser... 

 

Dørene åbnes fra klokken 18:30, hvor der også vil være lejlighed til at benytte 

garderoben til overtøj o.l. 

 
Under mødet vil der blive serveret en øl/sodavand eller vand. 
 

Hvad skal jeg gøre, så jeg/vi bliver tilmeldt: 

 

1. 

Tilmelding til arrangementet - KLIK HER - HUSK ved tilmelding skal du anvende dit 

Medlemsnummer og I-kode (står øverst i dette Nyhedsbrev). Du kan max. tilmelde 2 

personer pr. medlemsnummer. Husk at vælge om du vil tilmelde en eller to personer. 

 

2. 

Når tilmelding er foretaget korrekt vil du straks herefter modtage en e-mail med 

adgangsbillet til arrangementet. Adgangsbilletten skal udskrives og 

medbringes/forevises ved indgangen på Hasseris Gymnasium. 

 

http://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=493862
http://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. 

 

 

 

3. 

Tilmelding skal foretages senest søndag, den 26. marts 2017. 

 

De Grønne Områder i Hasseris omhandler bl.a. Mølleparken, Rotunden, vejene med 

træbeplantning i Holbergkvarteret, Jeronimusvej. Thorsens Alle, Hasserisvej, stierne 
m.fl 
Når de vedtagne driftsplaner er gennemgået, vil der blive lejlighed til at stille 

spørgsmål til Aalborg kommunes repræsentanter. 

 

Kom til denne aften og hør om de planer, der arbejdes med i vores bydel. Det er 

her, du har mulighed for at få svar på dine spørgsmål og give din mening til kende. 
 

 

Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 

 
 

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 andre informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske til 

ovennævnte e-mail adresse. 
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