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Dato: 12.08.2018 

Nr. 5-2018 

Til: Medlemmets navn 

Medlemsnummer: Dit nummer 
I-kode: Din kode 

Rundvisning på "Den Gamle" Aalborg Spritfabrik 

Hasseris Grundejerforening tilbyder en guidet rundvisning. 

 

Du får nu muligheden for en guidet rundvisning på området hvor den gamle spritfabrik har 

dannet rammen om en af byens helt store stoltheder, og som har gjort Aalborg kendt langt 

udover landets grænser. Idémanden Martin Nielsen vil personligt vise rundt på området som 

i dag er under en stor forandring. Her vil der være mulighed for at få et godt indblik i 

processen bag udviklingen af området, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

  

Tirsdag, den 4. september 2018 - med følgende mulige tider:   

Kl. 12:30 afsluttende med frokost (pris kr. 100)* 

Kl. 15:00 afsluttende med kaffe (pris kr. 70) 

Kl. 17:30 afsluttende med aftensmad (pris kr. 100)* 

Selve rundvisningen tager ca. 1 time. 

*Til måltidet er der 1 stk. drikkevarer pr. person inkluderet i prisen. Måltidet består af lidt 

tapas. 

Mødested: Strandvejen 20, 2. sal 

Vi forbeholder retten til ændringer, såfremt antal tilmeldinger går under et fornuftigt leje. 

  

Hvert medlemskab kan tilmelde max. 4 personer fra husstanden. Tilmelding sker efter først til 

mølle princippet og tilmeldingsfristen slutter den 31. august 2018. 

Vi glæder os til at se jer.  

INDEN DU BEGYNDER AT TILMELDE DIG SÅ LÆS LIGE DISSE 4 
PUNKTER OG FØLG VENLIGST ANVISNINGERNE:  

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). 

http://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=493862
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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. Betalingen for din(e) billet(er) skal foretages, 

når du har foretaget din booking. Så reserverer vi plads(erne) til dig. 

3. 
Endelig tilmelding er dog først gældende, når der også er INDBETALT beløbet 

pr.deltagende person til foreningens konto i Spar Nord Bank, 
Reg. nr. 9286 konto nr. 1935765109. 

I forbindelse med indbetalingen skal dit medlemsnummer  62440 angives 
som tekst ved overførslen. 

4. 
Tilmelding og indbetaling skal foretages senest fredag den 31. august 2018 eller 

så længe, der er ledige billetter. Der er som udgangspunkt max. plads til samlet 300 
deltagere. 

 
Har du en nabo eller genbo, der gerne vil være medlem af Hasseris Grundejerforening 
og deltage i arrangementet, kan vedkommende stadig nå at melde sig ind i foreningen 

via vores hjemmeside og indbetale kontingent for 2018. 

Venlig hilsen 

Hasseris Grundejerforening 

www.hasseris.dk 

www.facebook.com/Hasserisgrundejerforening 

 
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.  

http://www.hasseris.dk/
https://www.facebook.com/Hasserisgrundejerforening

