
NYHEDSBREV 
Hasseris Grundejerforening 
Dato: 14.10.2016 
Nr.: 5 - 2016 
 

 

Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345 (eksempel) 

Din I-kode (indgangskode) er: 678-9 (eksempel) (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

"Jorden rundt på 80 minutter” 

med Anna & Per Studsholt 

samt 

Ny forpagter på Svalegaarden 

 

Hasseris Grundejerforening indbyder foreningens medlemmer til en hyggelig 
rejseaften, hvor der er mulighed for, at selv rejsevante medlemmer kan blive 
inspireret. 
 
Har du bemærket, at der er kommet en ny forpagter på Svalegaarden? Læs mere om 
dette nederst i Nyhedsbrevet. 

 
Med billeder på 2 store lærreder og spændende beretninger tager Anna og Per 

Studsholt os med ud i den store verden. De har nu rejst i ikke mindre end 134 lande og 

vil fremhæve spændende oplevelser, som har gjort særligt indtryk på de to 

globetrottere. 

 

Turen finder sted: 

mandag, den 7. november 2016 kl. 19:00 - ca. 22:00 på Hasseris 

Gymnasium 
 
På turen jorden rundt giver Anna og Per gode rejsetips og kommer også ind på, 

hvordan det startede, og hvordan rejserne har udviklet sig frem til i dag. De er også 

kommet tæt på verden gennem jobs i udlandet og har ikke skyndt sig hjem 

efterfølgende, men har flere gange udforsket nabolandene. 

 

Foredraget er desuden krydret med nogle af Annas skitser og akvareller. 

 

Ved indgangen vil der blive serveret en øl/sodavand, som kan nydes under foredraget. 

Aftenen sluttes af med en gang tapas med lidt rødvin/hvidvin eller øl/sodavand. 
 
Pris pr. person for foredrag samt mad & drikke : kr. 60,00. 
  

TILMELDING og BETALING:  
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 fra egen 

husstand. Din tilmelding er dog først endelig gyldig, når du har indbetalt kr. 60,00 

 

https://www.mailmarketing.nu/link.php?M=13276718&N=37935&L=15196&F=H


pr. tilmeldt person til foreningens konto. Indbetalingen bedes foretaget straks ved 

tilmeldingen til: Reg. Nr. 9286 kontonummer 1935765109 og med angivelse af 

dit Medlemsnummer i tekstfeltet, dette enten via Netbank eller ved indbetaling i en 

filial af Spar Nord Bank A/S. 
Der er plads til max. 100 deltagende personer, så tilmelding sker – efter først til 

mølle princippet… 

Tilmelding til arrangementet – KLIK HER   

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

lige efter tilmelding). 

Sidste frist for tilmelding er mandag, den 1. november 2016. 
 

 

Restaurant Svalegaarden 

 
Pr. den 1. juli 2016 og midt i sommerferieperioden skete der et skifte i forpagtningen af 

restauranten på Svalegaarden i Hasseris. Tidspunktet som jo ligger midt i 

sommerferietiden for mange mennesker har måske gjort, at ikke alle lige har bemærket 

dette. 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening vil dog gerne byde det nye restauratørpar 

Mette Nygaard Klausholm og Stefan Klausholm Petersen velkommen til vores bydel. 

Nogle nikker måske genkendende til navnene, idet det unge par tidligere i perioden 

2010-2014 drev Restaurant MEST i Brandstrupsgade og restaurant MEST blev bl.a. i 
2013 kåret som årets brasseri i Danmark, der uddeles af Den Danske Spiseguide. 

Parret afhændede restauranten i 2014 grundet en familieforøgelse og lå da nr. 1 af alle 

aalborgensiske restaurationer på Trip Advisor kåret af de spisende gæster i Aalborg. 

Parret har de seneste par år drevet deres virksomhed fra hjemmeadressen 

med catering til virksomheder og til private, men er nu klar til igen at øge aktiviteterne 

via forpagtningen af Svalegaarden. Parret vil have deres daglige gang på Svalegaarden 

og her benytte køkkenregionerne til fremstillingen af maden sammen med det ansatte 

personale. 

Her skal fortsat drives catering, men der er også et stort ønske om at etablere en 

forretning, der kan tilbyde den bedste selskabsmad i Aalborg. Siden åbningen er der 

bl.a. også arrangeret "social-dining" med forskellige temaer. 

Så følg med på hjemmesiden: www.svalegaarden-mest.dk hvor du bl.a. lige nu kan 

læse om et arrangement Mortensaften og senest har der været afholdt en aften med 

temaet ”Alsace”, hvor der såvel i mad som vine var fokus på denne del af Frankrig. 

 

Svalegaarden I/S der nu er en selvejende institution er bl.a. bortforpagter af 

restaurationen. Hvis du ønsker at læse mere om bygningens historie og konstruktionen 

omkring ejerskabet samt Hasseris Grundejerforenings rolle i dette kan du foretage et - 
KLIK HER 

Venlig hilsen 

 
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 

 

 

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 
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Grundejerforening bedes venligst sendt til: 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. 

Hasseris Grundejerforening 

www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 
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