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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 12345 (eksempel) 
Din I-kode (indgangskode) er: 543-2(eksempel)  
(Bruges bl.a. ved ret-selv-service og tilmelding til arrangementer). 

 

 
 

Indbydelse til en guidet rundvisning af 
"Vestre Fjordpark" 

samt en let menu i Foreningshuset 
 

 
Hasseris Grundejerforening har mandag den 21. august 2017 i et samarbejde 

med Sundheds- & Kulturforvaltningens rådmand Mads Duedahl arrangeret en 

rundvisning i Vestre Fjordpark for foreningens medlemmer.  
 

Hasseris Grundejerforening indbyder hermed foreningens medlemmer med op 

til max. 4 deltagere fra husstanden til et besøg med guidet rundvisning af det 

nye rekreative område "Vestre Fjordpark", der er taget i brug i juni måned 2017. 

Området er på på ca. 165.000 m2 og her er der mulighed for at besøge "Stranden, 

Tangen, Kilen, Fladen, Krattet og Skoven", hvor der er mulighed for et væld af 

aktiviteter. 

 

Rundvisningen finder sted 

 
Mandag, den 21. august 2017 - kl. 18:00 på Skydebanevej 14, 9000 
Aalborg 
 
hvor vi mødes ved indgangen fra P-pladsen. 

 

Rådmand Mads Duedahl vil guide os en tur gennem området i samarbejde med en 

tekniker fra Aalborg Kommune. Rundvisningen starter samtidig med at Vestre 

Fjordpark lukker for publikum. 

 

Efter rundvisningen vil der være dækket op i "Foreningshuset", hvor Café Salt 

serverer en lækker sandwich, hvortil der følger et glas vin eller en øl/vand. 

 
Prisen for hele arrangementet er på KUN 
 
kr. 50,00 pr. deltager 
 

og omfatter rundvisning samt den efterfølgende servering af mad og drikke. 
 

 

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

 

http://hasseris.dk/


 

 

1. 

Tilmelding til arrangementet - KLIK HER - HUSK tilmelding er efter "Først til mølle princippet..". 

her skal du anvende dit Medlemsnummer og I-kode (står øverst i dette Nyhedsbrev). 

 

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. 

 

3. 

Endelig tilmelding er dog først gældende, når der også er INDBETALT kr. 

50,00 pr. deltagende person til foreningens konto i Spar Nord Bank,  

Reg. nr. 9286 konto nr. 1935765109.  

I forbindelse med indbetalingen skal dit medlemsnummer (se øverst i dette 

Nyhedsbrev) angives som tekst i tekstfeltet. 
 

4. 

Tilmelding og indbetaling skal foretages senest tirsdag, den 15. august 

2017 eller så længe, der er ledige billetter. Der er max. plads til 100 personer.  

 

Hasseris Grundejerforening går nu på facebook og gør det 

nemmere at følge med i bestyrelsens arbejde samt holde sig 
orienteret om hvilke aktiviteter og arrangementer, der tilbydes 

til medlemmerne   
 

Bestyrelsen har besluttet, at gøre foreningens arbejde og de opnåede 

resultater endnu mere synlige for medlemmer på flere fronter, nemlig via 

hjemmesiden: www.hasseris.dk  og nu fremover også foreningens facebook-

side.  Via facebook-siden kan vi få lejlighed til en dialog med foreningens godt 1.700 

medlemmer.  

Bestyrelsen vil også gerne fremme myndighedernes kendskab til Hasseris 

Grundejerforenings og vore medlemmers interesser omkring sager i vores bydel. 

Det styrkede kendskab til Hasseris Grundejerforening i vores bydel skulle selvfølgelig 

også gerne medføre flere nye medlemmer af grundejerforeningen. Et stort antal 

medlemmer lokalt i Hasseris giver også bestyrelsen en stærkere position, bl.a. i 

dialogen med de offentlige myndigheder og til gavn for vore medlemmer. 

 
 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening vil løbende informere om aktiviteter, 

arrangementer og resultater af foreningens arbejde. Vi imødeser en konstruktiv 

dialog med - og også indbyrdes mellem medlemmerne.  

  

Gruppen hedder: Hasseris Grundejerforening og du kan få adgang til siden ved at 

foretage et KLIK HER og på facebook siden skal du enten trykke på "Følger" eller 

"Like". Dette forudsætter dog, at du selv allerede er oprettet med en profil på 

facebook. 

 

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. 

Hasseris 

Grundejerforening 
www.hasseris.dk 

 
post@hasseris.dk 
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