
                     

      

Oktober 2006

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer: Prikkerne over I’et - 
Oky Doky – Zhenzi - Skousen

Åbningstider i julen: Joan fra Marcus og Lone fra Dikkedar har meldt tilbage 
omkring åbningstider i Julen. Søndag den 17.12.06 holder de åbent fra kl. 11 – 16, det 
gør Dorte’s Lingeri også. Og ugen inden jul fra den 18 – 23 December holder de 
åbent til kl. 19 alle dagene. Dorte’s Lingeri holder åbent til kl. 18 fra den 18. til 20. 
December og fra den 21. til 23 holder hun også åbent til kl. 19.
Hvordan holder du åbent ? Fortæl os det, så giver vi besked til resten af 
medlemmerne – og dine juleåbningstider kommer på foreningens hjemmeside.

Dennis fra Marcus foreslår at vi for alvor går i gang med julehandelen fredag den 1. 
December og holder åbent til kl. 20 eller 21. Evt. med noget fælles markedsføring. Er 
der nogle der synes det er en god ide, så giv en tilbagemelding til enten Dennis på 
telefon: 38 60 33 44 / bronshoj@marcus.dk eller til Ulla på tlf: 23 44 44 04 / 
ullabille@privat.dk. 

 Mere JUL: Igen i år vil vi lave en julekonkurrence - hvor vores kunder skal kåre 
den flotteste julepyntede butik. Vi håber at alle igen i år vil gøre en ekstra indsats og 
dermed være med til at gøre vores bydel rigtig julet. Blandt vores kunder bliver der 
trukket lod om 3 flotte julekurve til en værdi af 1500,-kr. pr. stk. Ligesom 
vinderbutikken også vil modtagen en julekurv.
I November vil der blive omdelt informationsmateriale samt reklame for 
konkurrencen. Reklamen må I meget gerne placere tydeligt i butiksvinduet, således 
at alle bliver gjort opmærksom på at vi afholder en konkurrence. Konkurrencen 
bliver omtalt i Brønshøj-Husum Avis, hvor vores kunder også kan finde 
stemmesedlen. Har du spørgsmål til konkurrencen kan du kontakte Ulla / KC 
Møbler. Mail ullabille@privat.dk , fax: 38 89 06 44. tlf. 23 44 44 04

Teambuilding og sjov:. Desværre var interessen for vores fægtekursus ikke overvældende. Så 
arrangementet blev aflyst i HBH-regi. Men kurset blev gennemført med de der havde meldt sig, plus 
nogle venner. Og for os der deltog, skulle vi hilse og sige at det var alle tiders. Vil du lave et 
fægtekursus for dine medarbejdere så kan du kontakte Fægteklubben Mahuat i Grøndalscentret.
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Vinter BY NIGHT 3. November:  

Vi har fået overvældende interesse for næste BY NIGHT. Følgende butikker 
deltager: 
KC Møbler + Dorte’s Lingeri + Fritsche Design + Nordea 
Husum + Nordea Brønshøj + Brønshøj Smørrebrød + 
Marcus + Nordic Outlet + Brønshøj Bogcafé + Dikkedar 
+ Fruenzimmer + Marie D’Issy + Clara + Jyske Bank + 
Zhenzi + Brønshøj Ure & Smykker + Alstrøm + Din 
Tøjmand Mik M. + Frk. Berg + Min Søsters Sko + BR 
Legetøj + Dansk Factory Outlet + Kjerulff Ure & Guld + 
Modeudsalg + Oky Doky + Prikkerne over i’et + Matas 
Husum + Matas Brønshøj + Føtex + Skousen.
Mange af butikkerne har allerede nu fået en lille pirat-inspirationspose, de der 
mangler får en af de nærmeste dage. Tak til BR Legetøj for donationen af sværd og 
klap og tak til Dikkedar for donationen at tørklæder.

Fortæl os hvordan du vil holde BY NIGHT denne gang, så skriver vi om det på hjemmesiden, ligesom vi 
fortæller pressen om hvad der sker. På turen rundt i bydelen kan vi se at de fleste er i gang med 
planlægningen af forskellige sørøver-arrangementer, ligesom flere er ved at have styr på noget pirat/sørøver 
tøj.
I uge 43 vil der komme plakater op ved nogle af busstoppestederne på Frederikssundsvej, samt ved Vanløse 
Station. I uge 44 kommer der noget omtale af arrangementet i Brønshøj-Husum Avis. I samme uge kommer 
de reklamer som butikkerne selv skal stå for i Avisen. Vil du have en annonce i Brønshøj-Husum Avis kan 
du kontakte avisen på telefon 38 60 30 03.

Allerede nu kan du begynde at øve dig på ”sørøver-sproget”. Her er lidt hjælpegloser: 
”Arrrrrrrr” / ”Splitte mine bramsejl!” / ”Alle mand på dæk.” / ”Kanoner skyd efter masterne” / ”
Så border vi dem!”

Kender du nogle der vil være medlem? Har du snakket med din nabo-butik om et medlemskab. 
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, eller Ulla fra KC Møbler på 
telefon: 23 44 44 04. Du kan også læse mere om foreningen på vores hjemmeside www.hbh.nu.

Mail: Har du fået en mailadresse, så giv os besked. Så kan vi fremover sende informationer om 
arrangementer, nyhedsbreve og andet via email. Det er en fordel for både dig og bestyrelsen.
Skifter du mailadresse – så er det vigtig at du giver os besked. Send en mail til ullabille@privat.dk, 
så bliver ændringen registreret. Har du problemer med dit mailsystem – så kig på foreningens 
hjemmeside, her ligger de fleste informationer tilgængelige for alle medlemmer.

Husk foreningens hjemmeside bliver opdateret løbende. Kig ind på www.hbh.nu
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