
                     

      

November 2006 - 2

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem: JUIZE

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.

Vedr. Juleåbent den 1. December, så har kun ganske få vist interesse for at deltage – og alt i alt for få til at 
vi vil bruge tid på det. Så der bliver ikke noget med længere åbent eller fælles markedsføring omkring den 
1. December. 
BIG afholder noget med juleboder den 3. December ved Staalvand. Kontakt evt. Lone fra Dikkedar på 
info@dikkedar.dk hvis du er interesseret.

 HUSK JULEKONKURRENCE:   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.

Tilbageblik på BY NIGHT 3. November:  

Vi har fået rigtig mange meget positive tilbagemeldinger fra kunder i Brønshøj og Husum for det 
arrangement der var stablet på benene og der har været mange kommentarer omkring det at der var 
et gennemgående tema. Vi har også fået flest positive tilbagemeldinger fra de deltagende butikker. 

202 Børn har deltaget og afleveret skattekort i vores konkurrence, og Brønshøj Ure og Smykker er den 
butik der har delt flest stempler ud. I alt 109 børn var forbi butikken – ikke at forglemme alle de forældre 
der så også kom forbi butikken.
Vil du vide hvor mange der var forbi din butik så send en mail på ullabille@privat.dk eller ring 23444404

38 børn har vundet præmier i konkurrencen. Sara D. Farahani på 9 år 
fra Septembervej i Herlev blev den heldige vinder af 1. præmien en 
tur til LEGOLAND.
Næsten alle gevinsterne er på nuværende tidspunkt afhentet, og der 
er rigtig mange børn der strålede da de gik af sted med præmien.

Tak til Jyske Bank for donation af lommepengene til turen – i alt 
2500,-Kr. Tak til Brønshøj Bogcafé for donation af gevinster til 
konkurrencen 2 bogpakker af 2 bøger – om pirater.
Tak til Dikkedar og BR Legetøj for tørklæder og sværd til 
Inspirationsposerne.
LEGO og LEGOLAND skal også have en tak for de gode 

handelsbetingelser som HBH har fået i forbindelse med vores konkurrence.
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BY NIGHT kan give en rigtig god omsætning for nogle butikker, MEN man skal altså heller ikke glemme 
at det er ligeså vigtig at få gjort opmærksom på at vi er her, BY NIGHT skal også være med til at give os et 
salg på længere sigt. Det er vigtig at vi i Brønshøj-Husum får ”spredt rygtet” om at det er både hyggeligt og 
sjovt at handle i Brønshøj-Husum og at vi stort set dækker de fleste ønsker for de handlende. 

På foreningens hjemmeside vil det senest på søndag den 25.11.06 være muligt at se nogle stemningsbilleder 
fra BY NIGHT den 3. November. Men ligger du inde med nogle billeder fra dit arrangement i butikken – så 
modtager vi meget gerne billede materiale fra dig på ullabille@privat.dk. 

JULETRÆERNE TÆNDES SNART: Juletræsfondene for hhv. Brønshøj Torv og Husum Torv er netop 
nu ved at indsamle penge til Juletræsarrangementerne på torvene. Det er ikke just blevet billigere at afholde 
disse arrangementer, så vi håber at I vil tage godt imod 
indsamlerne. Alle beløb bliver værdsat, men har du lyst og 
mulighed for at donere minimum 500,-Kr. får du også udleveret et 
klistermærke til butiksdøren. Har du ikke mulighed for at ”hive” 
kontanter op af kassen, er der ingen undskyldning, for du kan også 
indbetale til juletræsfondenes bankkonti 

Brønshøj Torv:  Konto nr. 5022 -0001173748 

Husum Torv. Konto nr. 2125 - 0125620000

PS: hvis du indbetaler via banken, kan det godt være at  
indsamlerne alligevel kommer forbi dig,, da der kan gå flere dage 
inden din indbetaling bliver registreret. Indbetaler du via bank og 
hvis beløbet er større end 500,-Kr. kan du afhente dit klistermærke 
hos hhv. Marcus (Joan Toft)/ Brønshøj Torv og Kjerulff Ure & 
Guld (Søren Kjerulff)/ Husum Torv mod fremvisning af kvittering 
på indbetaling.

Se også vedhæftede programmer for hhv Brønshøj Torv og Husum Torv.

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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