
                     

      

September 2006

Vi prøver lige igen :  Det er dejligt at når der er nogle af HBH’s medlemmer der kommer med 
gode ideer og forslag. Og der har også været nogle få mundtlige tilkendegivelser om der forslag 
som Sanne fra Min Søster’s sko kom med i sidste nyhedsbrev. Men når det kommer til mere 
konkrete tilbagemeldinger har vi desværre ikke hørt fra et eneste medlem. 
Det kan jo betyde flere ting:

1. at I synes det er jordens dårligst idé 
2. at I synes det er en rimelig god ide, men at I lige vil se tiden an 
3. at I synes det er en rigtig god ide – men at I har haft så travlt at I fuldstændig har svedt det 

ud.
Men vi giver det lige en chance til. Der er selvfølgelig lige et par ting der skal undersøges nærmere 
– men det er jo rart at vide om der er nogle der kunne have 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.

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem - CLARA

Åbningstider i julen: Lene fra Alstrøm vil gerne høre om der er nogle der 
allerede nu ved hvordan de holder åbent i julen og om de vil dele disse 
informationer med os andre. Så er der måske mulighed for at åbningstiderne bliver 
bare nogenlunde ens. Du kan sende dine juleåbningstider til ullabille@privat.dk, 
sende en fax på 38 89 06 44 eller ringe på telefon: 23 44 44 04.

Teambuilding og sjov: I oktober arrangere HBH et lille arrangement hvor vi skal 
prøve at fægte. Mere om det i indbydelsen, som fremsendes snart.

Vinter BY NIGHT 3. November:  Der må være en hel masse som har 
glemt at sidste frist for tilmelding til næste BY NIGHT var den 10.September. 
Derfor får I lige en ekstra frist – ABSOLUT aller aller sidste frist for tilmelding 
er onsdag den 20. September 2006. Grunden til at der overhovedet er en 

tilmeldingsfrist er at vi skal forberede skattekort, reklamemateriale og det hele skal trykkes og 
omdeles. Da vi (bestyrelsen) samtidig har vores egne butikker at passe, har vi ikke mulighed for at 
lave alt dette i sidste øjeblik – og det håber vi naturligvis at der er forståelse for.
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På nuværende tidspunkt har vi den glæde at fortælle at følgende butikker allerede har meddelt at 
de deltager i BY NIGHT den 3. November:
KC Møbler + Dorte’s Lingeri + Fritsche Design + Nordea Husum + Nordea 
Brønshøj + Brønshøj Smørrebrød + Marcus + Nordic Outlet + Brønshøj 
Bogcafé + Dikkedar + Fruenzimmer + Marie D’Issy + Clara
Vi kan næsten ikke vente med at modtage din tilmelding!
Det er allerede nu en god ide at planlægge hvordan netop din butik kan bruge temaet, Brønshøj 
Bogcafé får nogle ud for at fortælle om Sørøvere og Pirater. Hos Marcus og KC Møbler kan man 
nok forvente at se personalet klædt ud som pirater. Hvad gør du i din butik. Måske kender du en 
der kan lave en lille sørøver tatovering på børnene mens mor og far handler. En stor krukke med 
piratos eller chokolade gulddukater på disken vil sikkert også være et hit. En skattekiste med 
supertilbud, Balloner med dødningehoveder, flag og meget mere kan hjælpe med at sætte 
stemningen – ideerne kan virkelig få frit spil. Husk det er vigtig at du selv i din butik er ansvarlig 
for at aftenen bliver både sjov og god.
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om busreklamer i forbindelse med BY NIGHT, det vi blev lovet 
viste sig desværre ikke helt at holde. Så nu arbejder vi med en anden løsning – reklame plakater 
for BY NIGHT på busstoppestederne. Mere om dette i næste nyhedsbrev. 

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
ABSOLUT sidste frist for tilmelding 

er nu den 20. September
Fax tilmelding på fax: 38 89 06 44
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