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Hasseris Grundejerforenings 125 års jubilæum
En af Danmarks største Grundejerforeninger fejrer 125 års jubilæum i 2018
Med sine knapt 1700 medlemmer er Hasseris Grundejerforening både en af de største og
ældste Grundejerforeninger i Danmark og fejrer i 2018 sit 125 års jubilæum.
Jubilæet komme ikke til at gå stille for sig og foreningen er i fuld gang med at planlægge en
række jubilæumsaktiviteter.

Program for Jubilæumsåret:
I løbet af 2018 bliver jubilæet fejret ved flere lejligheder.
Bestyrelsen annoncerer en buket af arrangementer og aktiviteter, - her kan du se nogle af de
ting du kan glæde dig til:
Marts: Aften om kost om motion med Helle Johnsen og intro til hjertestarteren
April: Generalforsamling og streamerkonkurrence
Maj: Besøg i Zoo
Juni: Jubilæumsavis
August: Café Hasseris - brunch og caféarrangement i Hasseris Bymidte
September: Medlemsmøde om ret og pligt når du bygger/bygger til/bygger om
Oktober: Plantning af træer på Hasserisvej - og besøg på Spritten
November: Nye bog om Blegvad og medlemsmøde med forfatteren
December: Juletræet tændes ved Hasseris Kirke
Følg med på hjemmesiden, på facebook og i nyhedsbrev, - så får du mere info og alle detaljer
om arrangementerne.
(Der kan ske ændringer i programmet, - vi skal nok holde dig orienteret).

Grundejerforeningens historie
Den 11. juli, helt præcist, er jubilæumsdatoen, fordi det den dag er 125 års siden at
"Aktieselskabet Villakvarterets Vandforsyning" blev grundlagt ved en stiftende
generalforsamling.
Aktiekapitalen i det ny selskab udgjorde kr. 8.000 og var fordelt på 32 aktier, der blev tegnet
af 11 nye aktionærer. Blandt de 11 aktionærer og stiftere var blandt andre boghandler Magnus
A. Schultz ("Bakkely", Hasserisvej 105), fabrikant C. Rafn ("Solbakken", Solkrogen ved Rafns
Alle), apoteker J.J. Strøyberg og forretningsfører E. Schneider, Hasserisvej 112).
Den 26. marts 1904 ændrede vandværket navn til A/S Hasseris Villakvarters Vandværk og
antallet af forbrugere voksede så der i 1905 var 70 forbrugere.
Der blev etableret et samarbejde med "Grundejerforeningen Hasseris Villakvarter" og i 1906
blev det vedtaget, at vandleverance blev betinget af et medlemskab af grundejerforeningen. I
1909 var der mere end 100 forbrugere.
I 1989 ophørte relationen til Hasseris Vandværk og forsyningen blev herefter leveret af
Aalborg Kommunes Vandforsyning.
Medlemstallet i Hasseris Grundejerforening er ca.1.700 medlemmer og foreningen holder
medlemmerne ajour med det, der sker i bydelen via hjemmesiden Hasseris Grundejerforening,
på facebook og gennem 10 årlige nyhedsbreve.
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Hjertestarteren er monteret ved Hasseris Kirke
Grundejerforeningen har sørget for at hjertestarteren er blevet monteret på væggen ved
kirkens hovedindgang, så den både kan anvendes i kirken og i nærområdet fx gæster på
Svalegaarden, hvis der skulle blive behov for det.
Installationen af det nye skab samt flytning af hjertestarteren er officielt "indviet" af Preben
Eihilt fra Grundejerforeningen og Arne Sloth Kristoffersen og Søren Ohlsen fra Hasseris Kirke.
I næste nyhedsbrev kan du læse om "Kost og motion-arrangementet" og den kommende
generalforsamling, som finder sted den 12. april.
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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.

