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Baggrund 

Aalborg Kommune satte i 2014 og 2015, med ”Projekt Udvikling i din By”, fokus på 

udviklingen af vores lokalområde – Øster Hassing, Gandrup og Holtet/Gåser. 

Projektet øremærkede penge til udvikling af ideer, i området til glæde og gavn for 

alle borgere. 

I starten af 2015 blev arbejdet for alvor startet op. Det blev ret hurtigt besluttet at 

Øster Hassing skulle arbejde på at få opført et nyt Forsamlingshus på Sportspladsen.  

Hvorfor et nyt Forsamlingshuset i Øster Hassing? 

Det nuværende Forsamlingshuset er opført i 1885, men løbende 

renoveret/vedligeholdt. Trods dette, er bl.a. toiletter utidssvarende og 

adgangsforholdene ikke optimale for gangbesværede. 

Øster Hassing skal også i fremtiden være et attraktivt sted at bosætte sig. Dette 

skabes bl.a. ved at have gode faciliteter i byen. Faciliteter, der kan huse 

arrangementer og aktiviteter for alle aldre. 

Økonomien i projektet 

Budgettet i det nye hus er ca. kr. 2.800.000. 

Aalborg Kommune har givet tilsagn om i alt kr. 1.250.000.  

Projekt-gruppen har efterfølgende skaffet yderligere midler, hvor Sparekassen 

Vendsyssel Ulsted Fond og Sparekassen Vendsyssel Hals Fond har bevilget kr. 

200.000 hver. 

Indtil videre er det indsamlede beløb oppe på ca. kr. 2.200.000!! 

I november 2016 bakkede byen op om at fortsætte arbejdet med projektet og at 

man bla. gerne ville bidrage med arbejdskraft. 

Hvad arbejdes der med lige nu og hvordan kommer vi i mål?? 

Vi arbejder fortsat med at søge fonde om økonomiske midler til projektet.  

Vi mener nu, at det er realistisk, at vi får indsamlet de sidste midler. Det er vores 

konsulent fra Aalborg Kommune enig i, hvorfor vi nu intensiverer arbejdet. 

Det betyder bl.a. at vores arkitekt skal til at tegne projektet færdig, så der kan søges 

om byggetilladelse. 

 



 
 

 

Købsbevis på udlejning 

Vi begynder nu at sælge udlejninger af huset. Det skal forstås således, at du har 

mulighed for at støtte projektet, ved at købe en – eller flere – udlejninger af huset. 

Du får et købsbevis som kan veksles til leje af huset indenfor 10 år. 

Beviset dækker udlejningen – forbrugsudgifter afregnes særskilt til gældende 

takster. 

Udlejningen sker under de til enhver tid gældende regler. 

Købsbeviset følger husstanden og må ikke videresælges. 

Prisen for et bevis er kr. 2.000. 

Pengene betales når projektet er endelig godkendt og byggeriet begynder. 

I den kommende tid, kommer vi rundt i Øster Hassing og ringer på. Du kan 

naturligvis også kontakte medlemmerne fra projekt-gruppen for at bestille et 

købsbevis. Se kontaktoplysninger på bagsiden.  



 
 

 

Orienteringsmøde 

Projekt-gruppen vil indkalde til orienteringsmøde, hvor projektet vil blive 

gennemgået så snart finansieringen er på plads. Følg med på Øster Hassing 

hjemmeside, nyhedsmail og facebook. 

Projekt-gruppen 

Projekt-gruppen, der har arbejdet med projektet, referere direkte til bestyrelsen for 

Øster Hassing Borgerforening, som også kommer til at eje Forsamlingshuset. Der er 

stort set tale om de samme folk, der har arbejdet med projektet. Heldigvis har det 

ikke skortet på gode råd og opbakning fra borgerne i lokalområdet.   

Kontakt til projekt-gruppen 

Du kan komme i kontakt med medlemmerne i projekt-gruppen via mail projekt-

multihus@outlook.dk. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte os direkte. Det kan være med gode 

idéer, tilsagn om støtte til arbejdet, spørgsmål om projektet eller for at bestille et 

købsbevis på udlejning. 

Vi er: 

Karsten Nielsen Houvej 298 2393 9701 
Kirsten Buus Houvej 269 2023 9405 
Susanne Nielsen Hølundvej 50  6077 4297 
Jesper Kirk Hølundvej 8 4162 7307 
Lotte Sørensen Hølundvej 35 4013 1996 
Lars Christian ”Kesse” Hansen Hølundvej 20 4082 2853 
Erling Bo Larsen Hølundvej 10 2244 9110 
Vivi Olesen Nejsigvej 16 3054 1580 
Lise Nielsen Hølundvej 17 2990 1752 
Ruben Lambertsen Hølundvej 17 5160 8552 
Johannes Elsnab Houvej 248 5174 3908 
Peter Geert Aas Hølundvej 40 7244 0716 
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