
                     

      

November 2006

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer: Nettoline Brønshøj og 
Ørelægens Hørehjælp.

Åbningstider i julen: Der er rigtig mange der har meldt tilbage omkring 
åbningstider i julen. Holder din butik specielle åbningstider i julen – så fortæl os 
det, og dine juleåbningstider kommer på foreningens hjemmeside.

Der er ikke ret mange der pt. har meldt tilbage omkring det forslag som Dennis fra Marcus 
kom med i sidste nyhedsbrev. Han foreslog at vi startede julesalget fredag den 1. December 
med åbningsider til enten kl. 20 eller 21. Evt. med noget fælles markedsføring. Vi kan 
stadig nå at gøre noget ved det men det kræver at der kommer flere tilbagemeldinger 
hurtigt. 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:   Julekonkurrencen som blev omtalt i sidste nyhedsbrev er i ”trykken” og I skal bare 
pynte jeres butik ”det bedste I har lært” – så har I chancen for at vinde konkurrencen.

Vinter BY NIGHT 3. November:  

Som vi nævnte i sidste nyhedsbrev har vi fået overvældende interesse for næste 
BY NIGHT. Og der er kommet flere butikker til: 
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  + Skousen + Nettoline + Juize.

På hjemmesiden www.hbh.nu har vi skrevet lidt om jeres arrangement til BY NIGHT. Plakaterne ved 
busstoppestederne har nu været oppe. Lokalaviserne er udkommet med alle vores annoncer – og nu kan vi 
kun krydse fingre for at vejret arter sig bare nogenlunde.
Heldigvis er vejrudsigten fra DMI rigtig pæn – se selv her:

http://www.hbh.nu/
mailto:ullabille@privat.dk
mailto:bronshoj@marcus.dk


                     

      

Har du mulighed for at tage nogle gode foto’s fra BY NIGHT – så må du meget gerne email dem til 
ullabille@privat.dk så lægger vi billederne fra aftenen på foreningen hjemmeside.

VIGTIGT – vedr. skattekortene. Da vi gerne vil have at der er kunder i bydelen også om aftenen, så er det 
vigtigt at I ikke udlevere skattekort før klokken er 16.00. Når børnene eller de barnlige sjæle kommer ind i 
din butik – så skal du stemple skattekortet. Sætter du det sidste stempel, så få barnet eller en voksen til at 
udfylde skattekortet på bagsiden med navn adresse osv. og tag imod skattekortet. Så indsamler vi 
skattekortene hurtigst muligt bagefter. Vinderne af konkurrencen får direkte besked – ligesom det bliver 
offentliggjort i Brønshøj-Husum Avis.
Løber du tør for skattekort – så kan du hente flere hos Dikkedar eller Marcus.
Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt Ulla på telefon 23444404

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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