
                     

      

Juli  – 2007     

Erhvervs kontaktcenter:  Københavns Kommune har bedt os informere om deres nye 
kontaktcenter. Det skal være nemmere at være erhvervsdrivende i København. Derfor har 
Københavnskommune etableret et erhvervskontakt center - men én indgang for erhvervslivet til 
hele Kommunen. Som erhvervsdrivende skal du ikke længere henvende dig flere steder for fx. at 
indhente de fornødne tilladelser til at ombygge dine lokaler eller afholde et udendørsarrangement. 
Du kan ringe til erhvervskontaktcentret, hvi du har pørgsmål omkring etablering af en ny 
virksomhed, udendørs-servering, job med løntilskud eller noget helt andet. Du får hurtigt et svar 
eller en kvalificeret viderestilling til den rette sagsbehandler i kommunen.

        Ring til Erhvervskontaktcentret på 70 80 80 08

Et klik. Som virksomhed skal du ikke længere være afhængig af bestemte kommunale 
åbningstider, hvis du vil have svar på et konkret
spørgsmål eller have afklaret en sag.
På www.kk.dk/erhverv er der samlet alle relevante informationer, blanketter og links som du kan 
bruge når du skal etablere en virksomhed, søge tilskud til en udstilling eller arrangere en 
happening.
I løbet af sommeren kan du også finde "Dit Erhverv". Under den overskrift finder du en række 
info-pakker. I dem har vi samlet digitale blanketter, links til relevante myndigheder og andre 
informationer, som er relevante for netop din virksomhed. 
På www.kk.dk/erhverv har vi også samlet andre digitale blanketter og formularer til brug for hurtig 
og nem selvbetjening! 

Har du spørgsmål, kritik eller gode forslag kan du også sende en e-mail til erhverv@kk.dk

Én Indgang
Hvis du har vanskeligt ved at komme til at telefonere eller ikke har adgang til Internettet eller en 
PC, så kan du i stedet henvende dig personligt til Erhvervskontaktcentret. Erhvervskontaktcentret 
har eller skaffer dig alle de blanketter, skemaer og oplysninger, du har du har brug for.
Du finder Erhvervskontaktcentret i Borgerservicecentret på Jarmers Plads nr. 7. 

DM i BusinessRock  2007 -   Årets firma begivenhed:  Merethe 
Jensen fra DM i BusinessRock  har forespurgt om der er nogle virksomheder i 
Brønshøj-Husum-Tingbjerg som er interesserede i at deltage i DM i 
BusinessRock. Interesserede kan læse mere på www.businessrock.dk eller 
kontakte Ricco Kjær eller Merethe Jensen på telefon: 33240032, eller pr. Mail 
info@businessrock.dk
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4. September 2007 - Fyraftensmøde: Som opfølgning på sidste fyraftensmøde for snakken 
bl.a. kom til at dreje sig om problemer med butikstyveri vil vi gerne indbyde 
til næste fyraftensmøde i samarbejde med vores lokale politi. Kom og få en 
snak omkring problemerne - og løsningerne omkring butikstyveri. Kan vi helt 
undgå butikstyveri? Hvad skal vi være opmærksomme på?  Hvordan kan vi 
sikre os bedre?  Mødet foregår i Pilegården Tirsdag den 4. september kl. 
18.15. Der vil blive serveret lidt smørrebrød øl/vand, 
samt kaffe og te. Tilmelding er derfor nødvendig, så 

vi ved hvor meget der skal bestilles! Det er gratis at deltage.
Tilmeldingsfrist er den 30. August 2007 – tilmelding skal ske til Ulla på 
enten telefon 23 44 44 04 eller pr. mail: ullabille@privat.dk
Har du endnu ikke deltaget i et fyraftensmøde – så prøv det!! Ud over at 
det kan være lærerigt, så er det også hyggeligt og du har mulighed for at sætte ansigt på nogle af 
dine ”Kolleger” i nærområdet, samt få en hyggelig snak.

BY NIGHT 2. November 2007: Datoen er for længst sat for bydelens 
næste BY NIGHT. Temaet er Casino / Agent 2007 (2700). Så der er masser af 
mulighed for forberedelser, forhandling med leverandører osv. Du kan også 
allerede tilmelde dig arrangementet. Der vil som tidligere være en symbolsk 
deltagerbetaling på 300,-Kr, som bl.a. går til den fælles annoncering.
Tilmelding kan ske til Ulla på enten telefon 23 44 44 04 eller pr. mail: 
ullabille@privat.dk

Ideer, forslag, ris og ros – modtager vi altid gerne i bestyrelsen. På den måde er det muligt at 
få en endnu bedre forening.

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 www.hbh.nu 
– under ”nye medlemmer”.

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

