
                     

      

August 2006

Forslag - Lagersalg: Sanne fra Min Søster’s sko er kommet med et forslag og vi vil gerne 
høre om der kunne være interesse i at lave et fælles lagersalg i Pilegården. Iflg. Sanne er det 
rimeligt at leje sig ind i Pilegården og der er gode forhold til et sådan arrangement. Man kunne 
lave fælles annoncering om arrangementet i de større aviser. Sanne forestiller sig at lagersalget 
kunne foregå en weekend. Lagerslaget kunne fx foregå forår og efterår – evt. sommer med en 
fælles udsalgsslutspurt. Alt sammen er med til at sætte fokus på vores bydel hvor handelslivet 
indenfor de seneste år er blevet styrket, folk er blevet mere interesseret i at handle lokalt. Fælles 
arrangementer + annoncering giver mere opmærksomhed og skaber et livligt og attraktivt miljø.
Er du interesseret i at være med til ovenstående så end en mail til enten sannebruun@city.dk eller 
ullabille@privat.dk. Du kan også ringe til Sanne på tlf: 38280973 hvis du vil vide mere.

Indsamling – Red Barnet:  Red Barnet’s koordinator for 
Brønshøj-Husum, Mamuna Afzal, har kontaktet HBH for at få lidt 
hjælp. Den 3. September 2006 har Red Barnet en landsindsamling 
og i den forbindelse kommer Mamuna Afzal fra Red Barnet rundt i 
vores bydel for at hænge plakater mv. op –Mamuna Afzal håber vi 
vil tage godt imod indsamlingen og forberedelserne dertil. 
Er der nogle spørgsmål til landsindsamlingen eller andet omkring Red Barnet så kan Mamuna 
Afzal kontaktes på mamunaafzal@hotmail.com

Nyt medlem: Foreningen byder velkommen til vores nye medlem – Danske Bank, Brønshøj 
Afdeling.

Kender du nogle der vil være medlem? Har du snakket med din nabo-butik om et medlemskab og 
fundet en som vil være medlem af HBH Så kontakt Formand Søren Kjerulff / Kjerulff Ure og Guld på 
telefon 38 28 10 74, eller Sekretariatet Maj-Britt / City El-Service på telefon 20 42 07 73

Ønsker og Ideer: Går du rundt og tænker ” bare HBH holdt et kursus om……” 
eller ”HBH kunne også gøre det på den her måde…….., det ville være bedre”. Så 
husk vi er åbne over for alle slags tilbagemeldinger fra alle medlemmer – dialog 
og samarbejde er HBH’s fremtid! Du kan sende en mail til ullabille@privat.dk, 
sende en fax på 38 89 06 44 eller ringe på telefon: 23 44 44 04.
Giv os gerne besked inden næste bestyrelsesmøde som er den 12. September

Referat fra bestyrelsesmøde: På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet ikke længere at sende 
referater ud fra bestyrelsesmøderne, da der er for mange gentagelser i hhv. nyhedsbrevet og referatet. I 
stedet vil informationerne blive bragt i nyhedsbrevet – sammen med andre nyheder og informationer. Der 
bliver selvfølgelig stadig skrevet referater fra foreningens bestyrelsesmøder, og er du interesseret i at 
modtage disse referater så send din mail adresse til ullabille@privat.dk
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Slutspurt: Butik Marcus på Brønshøj torv holder udsalgs slutspurt søndag den 27. 
August fra 11-15. Vil du også være med – så kontakt Ulla – så bringer vi det på 
foreningens hjemmeside

Vinter BY NIGHT 3. November:  Som vi fortalte i sidste nyhedsbrev bliver 
næste BY NIGHT arrangement med et sørøver og pirat tema. Det er allerede nu en god 

ide at planlægge hvordan netop din butik kan bruge temaet. HBH begynder at reklamere for 
arrangementet 3 uger før. Det gør vi med en bagside reklame på 3 busser – henholdsvis bus nr. 2A 
+ 5A + 350S. Vi håber på den måde at lokke kunder til fra andre bydele end lige vores egen. På 
selve dagen – eftermiddag/aften vil 2 sørøvere gå rundt i bydelen med lidt slik til børnene. Der 
bliver iværksat en konkurrence for vores kunder (børn), hvor kunderne skal besøge minimum 10 
butikker for at kunne deltage i konkurrencen. Gevinsten er et weekend ophold i Legoland for 2 
voksne og 2 børn – med lommepenge. Vi arbejder pt. også på at skaffe nogle mindre præmier til 
denne konkurrence. 
Da det er en vinter BY NIGHT har vi indtil videre fravalgt at lave noget specielt på vores 2 torve – 
i stedet bruger vi pengene på skattejagten og reklame på busserne. Vi har stadig flere bolde i luften 
– måske kommer der flere ting på programmet. 
Vil du deltage i denne BY NIGHT koster det et symbolsk beløb på 300,-Kr. pr. butik. Pengene er 
bl.a. med til at dække omkostningerne ved skattejagten med den store gevinst. Men mon ikke de 
penge er givet godt ud – gode gevinster er jo med til at lokke flere kunder til bydelen. Har du 
spørgsmål om BY NIGHT arrangementet er du velkommen til at kontakte Ulla enten på mail: 
ullabille@privat.dk eller på telefon: 23 44 44 04.

    

Tilmelding 
Ja tak  - Vi vil gerne deltage i 
BY NIGHT den 3. November 2006

Firmastempel
Sidste frist for tilmelding er 

den 10. September
Fax tilmelding på fax: 38 89 06 44
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