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På nuværende tidspunkt har 33 butikker i Brønshøj og Husum tilmeldt sig næste BY NIGHT men 
der er altid plads til flere derfor:
Du kan stadig nå at tilmelde dig BY NIGHT – men dit firmanavn kan måske ikke nå at komme 
med på det fælles reklamemateriale som bliver trykt. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til ullabille@privat.dk eller ringe 23 44 44 04. Derudover 
skal du indbetale 300,-Kr. til nedenstående konto i nordea:

reg: 2125   konto 8128 717 995
mærk venligst indbetalingen med ”BN + firmanavn”

Vi har fået nogle tilbagemeldinger fra butikker om hvad der sker i området – MEN vi vil meget 
gerne have flere tilbagemeldinger. Skal du bruge lidt inspiration så læs her eller læs nyeste 
opdateringer på www.hbh.nu 
Fx laver Fritsche Design en konkurrence med ”prinsessen på ærten”, hvor kunderne skal gætte 
hvor mange ærter der er i en prinsessekiste. Gevinsten er en mulighed for at få syet sin egen 
Fritsche Kjole, alternativt et gavekort på 500,-kr. Hos Fritsche vil de også være klædt ud som prins 
og prinsesse. 
Danske Bank i Husum sætter oppustelig rutschebane op på Husum Torv og sørger for forskellig 
underholdning.
Danske Bank Brønshøj sætter en hoppeborg som forestiller et eventyrslot op. De laver også noget 
sjov med flødeboller. Ligesom der bl.a. er popcorn.
Danske Bank Brønshøj Torv, sætter en hoppeborg med balloner inden i op på Brønshøj Torv, og 
så laver de også lidt andet sjov for kunderne.
Derudover laver Danske bank også en konkurrence, hvor gevinsten er ”noget med tivoli”
Brønshøj Bogcafé får besøg af Kusine Knus som laver ansigtsmaling på alle prinser og prinsesser.
Hos KC Møbler kan du møde Kong Gulerod og Prinsesse Lilla. Prinsesse Lilla syr kasketter med 
navn på. Konsulenten fra Nanocover demonstrerer de forskellige produkter fra Nanocover og 
svarer gerne på spørgsmål om produkterne. 
Mellem 16 og 22 er der mange gode tilbud i butikken.
Konkurrence for voksne: Har du mod på at ligge i himmelsengen i 30 minutter får du en helt unik 
gave og du deltager samtidig i konkurrencen om den super lækre speciel fremstillede boxmadras 
fra VM Madrasser som ligger i himmelsengen. 

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


                     

      

På søndag den 20. Maj og 14 dage frem vil der blive sat såkaldte ”Abribusreklamer” op ved 7 
busstoppesteder i Brønshøj-Husum, som gør vores kunder opmærksom på at de skal sætte et kryds 

i kalenderen den 1. Juni

På Brønshøj Torv har følgende butikker meddelt at de deltager med et eller andet. 



                     

      
Danske Bank afd. Brønshøj Torv, Nordea Brønshøj Torv, Brønshøj Sport, Ørelægens Hørehjælp, House Of 
Presents, og Dikkedar. Vil du også gerne være med på Brønshøj Torv, så skal du snakke med Lone 
Sølberg fra Dikkedar. Enten på mail: info@dikkedar.dk eller på telefon: 38 80 08 20

På Husum Torv er det stadig kun Danske Bank Husum som har meldt sig. Men der er stadig 
mulighed for at deltage på en eller anden måde. Tag en snak med Tom Hvillum fra Danske Bank 
Husum. Enten på mail: tom.hvillum@danskebank.dk, eller på telefon: 45 12 34 00

I nærmeste fremtid vil I modtage: 
Streamers til vinduerne. 
Balloner til at pynte op med – meget gerne udenfor, så man virkelig på afstand kan se 
hvilke butikker der er en del af dette arrangement. 
Jeres del af rebussen, som skal sættes et synligt sted i jeres butiksvindue – og det er 
vigtig at denne seddel først sættes i vinduet i tidsrummet 16.00 – 22.00 fredag den 1. 
Juni.
Konkurrencesedlen (I får selvfølgelig flere!) som kunderne skal bruge for at deltage i 
rebuskonkurrencen. I må gerne dele ud af dem ”før tid”, for reklamens skyld. Skulle 
I løbe tør kan I evt. afhente flere hos June i Danske Bank Brønshøj Afdeling.

Har du spørgsmål til BY NIGHT eller andet er du altid velkommen til at kontakte Ulla enten på 
mail ullabille@privat.dk eller på telefon: 23 44 44 04.

Fyraftensmøde: Tirsdag den 12 Juni 2007 kl. 18.00 afholdes der 
fyraftensmøde. Mødet afholdes hos Danske Bank Brønshøj Afdeling.
Hvordan gik BY NIGHT den 1. Juni ?? Hvad var godt, hvad kan laves 
anderledes. Vi skal også snakke om næste BY NIGHT som er den 2. 
November 2007 og hvor temaet er Casino / Agent 2007 (2700) Kom med 
ideer og forslag til næste BY NIGHT. Alle andre emner som berører HBH 
og medlemmerne kan selvfølgelig også tages op! Tilmelding er nødvendig. 
Ligesom sidst vil der være lidt spiseligt,  øl/vand samt kaffe og te. 
Tilmelding senest den 4. Juni til Ulla på 23 44 44 04 eller på mail 
ullabille@privat.dk    Det er rigtig hyggeligt så snyd ikke dig selv – mød op!

Flere fyraftensmøder: Bestyrelsen arbejder for tiden på flere forskellige emner til 
fyraftensmøder. Men vi er altid lydhøre overfor forslag fra resten af medlemmerne !!!

Hjælp foreningen med at få flere medlemmer. Spørg din nabobutik om de ikke også har 
lyst til at være medlem. Jo flere vi er jo mere kan vi lave og jo sjovere er det at være medlem. 
Bestyrelsesmedlemmerne har lige så lange arbejdsdage som dig – derfor giv en hjælpende hånd. 
Indmeldingsblanketter og vedtægter kan nu downloades fra foreningens hjemmeside – under ”nye 
medlemmer”.
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