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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345 (eksempel) 

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

 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår 

 
 

 

En julehilsen fra bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 

 

Nu er det Jul igen og vi ser frem til en højtid med hygge og samvær med familie og venner. Når Julen står 
for døren, så nærmer vi os også årets afslutning og det er tid til at gøre lidt status på det år, der nu næsten 
er gået. 

Hasseris er Danmarks største haveby, en grøn og attraktiv bydel i Aalborg, og en betydelig bydel i Aalborg 
Kommune. Hasseris Grundejerforening er nu med godt 1.700 husstande som medlemmer, hvilket gør at vi 
har et godt grundlag for at øve indflydelse på politikere og myndigheder med det formål, at sikre Hasseris' 
værdier for fremtidige generationer. Det har vi også opnået gode resultater med. 

Bestyrelsen bestræber sig på, at skabe resultater for medlemmerne gennem bl.a. forskellige initiativer. I 
2016 er det blevet til en del arrangementer bl.a.: 

Indgåelse af en Foreningsaftale med Bredbånd Nord i 2015 der gav flere TV-kanaler og lidt billigere priser 
til gavn for vore medlemmer, da det hurtige Fiberbredbånd for alvor blev etableret i Hasseris i starten af 
året. 

I februar var foreningen vært ved et arrangement på "det nye" Kunsten efter i 1½ år at have været gemt 
bag plankeværk og byggecontainere. 

I marts forestod vi en sikringsmesse, som opfølgning på Nabohjælpkampagnen i 2015. Her var der 
mulighed for, med egne øjne, at se forslag med forskellige metoder til præventiv sikring af eget hjem. 

I april afholdt vi ordinær generalforsamling, hvor der blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer. 

I juni afholdt vi et møde med Park- & Natur omkring de ”Grønne Områder” og den løbende pleje og 
vedligeholdelse af disse i Hasseris. Vi vil løbende orientere om de tiltag der iværksættes i vores bydel samt 
arbejde på at arrangere et orienteringsmøde i 2017, hvor vi vil invitere Park & Natur til at orientere om 
deres arbejde samt oplyse om de aktuelle driftsplaner i Hasseris. 

I august var der arrangeret en familieudflugt til Egholm, hvor både vejret og ”Kronborg” behandlede os 
godt. 

I eftersommeren indledte vi et samarbejde med Hasseris Avis i bestræbelserne på, at få en aktiv 

https://www.mailmarketing.nu/link.php?M=13276718&N=39061&L=15196&F=H


nyhedsformidling gennem pressen i vores bydel. 

I oktober havde igen et tilbud med en Snerydningsaftale 2016/2017 der fortsætter som de foregående år 
med fordelagtige rabatter for vore medlemmer. 

I november havde vi fornøjelsen af, at opleve Anna og Per Studsholt fortælle om deres mange rejser til 
eksotiske steder – 134 lande - med titlen "Jorden rundt i 80 minutter". 

I november blev ”Juletræet tændt” ved Hasseris Kirke blev tændt den 26. november 2016 – som 
traditionerne foreskriver det i samarbejde med Hasseris Kirke, nemlig lørdagen før 1. søndag i Advent. 

I december tilbydes en take away Nytårsmenu med særlige fordelagtige vilkår for medlemmerne af 
Hasseris Grundejerforening tilbydes i samarbejde med Restaurant Svalegaarden-MEST (se nederst i dette 
Nyhedsbrev). 

Svalegaarden - ny forpagter er tiltrådt den 01.07.2016.  I forbindelse med at Hasseris Grundejerforening 
har et medejerskab i S/I Svalegaarden, har vi omtalt de nye forpagtere i Nyhedsbrev nr. 5/2016. 

Sager: Som sædvanligt har foreningen engageret sig i lokalplaner og enkeltsager, som kommunen har 
behandlet. Det drejer sig om lokalplanforslaget for tre boligblokke på Otiumvej. Foreningen og områdets 
ejerforeninger i Blegdalsparken gjorde indsigelse og planen blev taget af bordet. Sagen er dog ikke 
afsluttet og vi afventer sagens videre forløb. 

På Grænsevej havde ejeren fået udarbejdet en bebyggelsesplan, som vi fandt temmelig bastant for 
området. Vi foreslog kommunen, at afholde et møde med ejeren og naboerne forud for By- og 
Landskabsudvalgets behandling af startredegørelsen. Det blev et meget fint møde, som resulterede i, at 
udvalget bad om et nyt og reduceret projekt.              

På adressen Bygaden 27 har kommunen, med en dispensation fra lokalplanen, gjort det muligt, at opføre 
en bebyggelse, som er helt ude af trit med de overordnede principper for Gl. Hasseris. Hasseris 
Grundejerforening blev ikke orienteret om denne sag, hvorfor vi først efterfølgende kunne protestere 
overfor kommunen. 

Derudover har vi forholdt os til forskellige mindre sager overfor den kommunale administration. 

Vi har opfordret kommunen til at tage en åben debat med borgerne i Hasseris om bydelens fremtidige 
udvikling. I hører nærmere, når kommunen melder tilbage. 

2017 står for døren og Hasseris Grundejerforening imødeser et travlt og resultatrigt år. 

Bestyrelsen har et fromt juleønske: Husk, at vi arbejder frivilligt med stor glæde. I kan lette bestyrelsens 
arbejde ved at tilmelde den årlige kontingentbetaling til betalingsservice via Nets (tidl. PBS) og i det hele 
taget sikre, at vi kan kommunikere digitalt. 

Alle vore medlemmer ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Jan Ipland 

Formand og på vegne af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening 

 

 
Tilbud til medlemmerne af Hasseris Grundejerforening 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har i samarbejde med Restaurant Svalegaarden-Mest indgået 
en aftale om, at restaurationens 3-retters take-away Nytårsmenu leveres inkl. en flaske cremant som et 
særligt tilbud til foreningens medlemmer. 
Pris pr. kuvert er kr. 400,00 og minimumsbestillingen er 4 personer. Maden skal afhentes den 31. 
december 2016 mellem kl. 12:00 - 14:00 på Restaurant Svalegaarden-Mest. 
Ved bestilling af de ønskede antal kuverter skal du ved betaling via nettet blot huske at opgive dit 
medlemsnummer (i tekstfeltet), der er oplyst øverst i dette Nyhedsbrev. 
Du kan læse mere om menuen samt evt. bestille og betale ved at foretage et - KLIK HER 

 

https://www.mailmarketing.nu/link.php?M=13276718&N=39061&L=43412&F=H


 Har du bemærket, at øverst på dette Nyhedsbrev 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 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 
www.hasseris.dk 
post@hasseris.dk 
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