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Blegvad-bogen - her får du en chance 
mere for at hente "din" bog 

Den smukke bog om Hasseris-arkitekten Jacob Blegvad blev udleveret til 
medlemmerne 3 dage i november og december på Hasseris Bibliotek. 

 
Flere medlemmer nåede ikke at hente "deres" eksemplar og de har opfordret 

Grundejerforeningen, til at arrangere endnu en bogudlevering. 

 
Det ønske imødekommer vi nu, med to nye udleveringsdage:  

tirsdag den 5. februar og lørdag den 9. februar 2019. 

Hasseris og Blegvad hører sammen! 
Blegvad har om nogen sat sit præg på vores bydel - Blegvad er en af de 

store Hasseris-arkitekter og forfatteren Erik Iversen har skrevet en stor, 
smuk bog om forfatteren. 

 
Hasserisstuerne har sørget for at udgive bogen og Hasseris 

Grundejerforening har købt en stor del af oplaget til glæde for foreningens 

medlemmer. 
 

Bogen er gratis for medlemmerne af Hasseris Grundejerforening, du skal 
bare huske at udskrive og medbringe en bestillingsformular.  

Uddelingen sker efter først til mølle-princippet, så skynd dig at booke et 
eksemplar. 

 
Det er dejligt, at der er så stor interesse for bogen og vi ser frem til at 

udlevere de sidste bøger til vores medlemmer! 
 

Link til bestilling af Blegvad-bog 
 

Blegvad bogen udleveres på Hasseris Bibliotek på følgende 
tidspunkter: 

 

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 16:00 -18:00 
 

Lørdag den 9. februar 2019 kl. 11:00 –13:00.  

For at få Blegvad-bogen udleveret, skal du booke et eksemplar. Følg 

 

http://selvbetjening.winkas.net/booking.asp?wkid=493862&navid=6
http://hasseris.dk/


 

linket i Nyhedsbrevet, udfyld med medlemsnummer og I-kode. 

Udskriv bestillingen og tag den med når du henter bogen. 

 

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 

 

Denne email er sendt til nn@hasseris.dk, klik her for afmelding: post@hasseris.dk 
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