
                     

      

September  – 2007     
Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem Jaklin

BY NIGHT 2. November 2007: Årets sidste BY NIGHT nærmer sig med hastige skridt. 
Sidste frist for tilmelding hvis du vil med på det trykte materiale er 

mandag den 1. Oktober.2007.

Tilmelding kan ske til Ulla på enten telefon 23 44 44 04 eller pr. mail: ullabille@privat.dk eller på 
fax: 38 89 06 44.  Husk også at betale deltagergebyret på 300,-Kr. til HBH’s konto i Nordea

reg: 2125   konto 8128 717 995
VIGTIGT !!  mærk venligst indbetalingen med ”007 + firmanavn”

På nuværende tidspunkt har vi allerede modtaget tilmelding fra KC Møbler, Kids Corner, Fritsche 
Design, Dorte’s Lingeri, Dikkedar, Danske Bank Husum, Danske Bank Brønshøj, Danske Bank 
Brønshøj Torv, BR Legetøj og Jaklin.
Men vi kan jo være mange mange flere……..

JA TAK - Vi __________________________________tilmelder os BY NIGHT 
den 2. November Og vi indbetaler samtidig 300,-Kr. til HBH’s konto i Nordea

reg: 2125   konto 8128 717 995
VIGTIGT !!  mærk venligst indbetalingen med ”007 + firmanavn”

mailto:ullabille@privat.dk


                     

      
Søger du inspiration til BY NIGHT aftenen så er her noget af det Danske Bank har på 
programmet: En af Danmarks store James Bond fans kommer med en udstilling med forskellige 
James Bond effekter. Danske Bank har også fået kontakt til en der har en super flot ”James Bond” 
Aston Martin, som han kommer og viser frem. Og så er personalet selvfølgelig klædt på i smoking 
og flotte kjoler.

En god ide for alle er måske også at finde juletræskæderne frem i lidt god til og så bruge dem som 
pynt rundt om vinduerne – for det er jo en mørk november aften!

I forbindelse med BY NIGHT har Handelsforeningen lejet en 
engelsk dobbeltdækkerbus. Alle butikker som har tilmeldt sig 
rettidig får deres navn på siden af bussen. Men vi har stadig lidt 
ektra reklameplads til salg. Er du interesseret I at høre mere om 
mere om pris/ størrelse på ekstra reklamepladsen så kontakt Ulla 
på tlf: 23 44 44 04.

I forbindelse med BY NIGHT vil du modtage materiale, balloner, streamers og rød løber således at 
medlemsbutikkerne rigtig kan skille sig ud fra mængden og man virkelig kan se hvem der er med i 
arrangementet og hvem der ikke er. HBH ønsker naturligvis at flest muligt deltager i 
arrangementet – de butikker som endnu ikke er medlem og som derfor ikke kan deltage kan 
sagtens nå at melde sig ind i Handelsforeningen og dermed nå at være med i vores arrangement. 
Det gælder jo stadig – jo flere vi er jo bedre – og jo flere midler har vi også at lave 
”arrangementer” for.

HUSK: I forbindelse med BY NIGHT skal du selv sørge for gode tilbud i butikken, arrangement 
eller andet til at tiltrække dine kunder og egen reklame i avis.

Fyraftensmødet den 4/9-07:
Handelsforeningen HBH havde i den forgangne uge inviteret medlemmerne til fyraftensmøde i 
Pilegården. Fyraftensmødet blev afholdt i samarbejde med vores lokale politi i Brønshøj-Husum 
og med Det Kriminalpræventive Råd. Mange var mødt op til denne aften for at høre mere om 
hvordan vi bedre kan sikre os i forhold til indbrud og butikstyveri. Det blev demonstreret hvor 

nemt man kan bryde en lås op, hvor nemt den kan 
sparkes op og derfor var der fif til hvilke låse der er bedst 
og hvordan man ellers kan forstærke og sikre butikkerne. 
Det letter normalt politiets arbejde at butikkerne har opsat 
videokamera. Men vi fik skærpet både at huske at starte 
videooptageren – samt at udskifte båndet inden det bliver 
alt for slidt og ubrugeligt. Det kriminalpræventive Råd 
gennemgik også problematikkerne med narkotika, og 
hvordan stofferne kan påvirke en eventuel butikstyv. Alle 
fik også set de forskellige stoffer i virkeligheden – det er 
nok ikke mange af os der har været så tæt på kokain, 

ecstasy, skunk og hvad det nu ellers hedder. Selvom problematikken med stofferne er yderst 



                     

      
alvorlig blev gennemgangen dog gjort på en meget underholdende måde. Ingen var dog bagefter i 
tvivl om farligheden af de forskellige stoffer.
På Det Kriminalpræventive Råd’s hjemmeside http://www.crimprev.dk/sw159.asp, kan man 
bestille eller dovnloade nogle nyttige foldere omkring de emner der blev gennemgået på mødet. 
Folderne kan også downloades fra HBH’s egen hjemmeside www.hbh.nu 

Juletræerne tændes fredag den 30. November. Inden så længe vil der 
blive samlet penge ind til træerne – så tag rigtig godt imod indsamlerne uden 
jeres bidrag kan det slet ikke lade sig gøre at have de flotte træer på torvene.

Københavns Kommune og TV-Bella afholder en høring om trafikmiljøet på 
Frederikssundsvej den 15. oktober, kl. 19.30 i Café Staalvand.
 På høringen fremlægges videnskabelig dokumentation for de helbredsmæssige konsekvenser 
af den daglige trafik på vejen, hvor grænseværdierne for både støj- og luftforurening 
overskrides. Ydermere deltager relevante politikere.HBH og medlemmer er naturligvis 
velkomne. Der er fri entre. Hele høringen bliver optaget til udsendelse på Kanal København.
 

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”.
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