
                     

      

Oktober  – 2007     
Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer Brønshøj Bibliotek, 
Husum Bibliotek og Bella Broderi

BY NIGHT 2. November 2007:  Nu er der ikke lang tid til årets sidste BY NIGHT. 35 
butikker har tilmeldt sig: KC Møbler, Kids Corner, Fritsche Design, Dorte’s Lingeri, Den Lille 
Kok, Dikkedar, Danske Bank Husum, Danske Bank Brønshøj, Danske Bank Brønshøj Torv, BR 
Legetøj, Jaklin Marie D’Issy, Oky Doky, Prikkerne over I’et, Alstrøm, Sportigan, Brønshøj Sport, 
House of Present, Husum Bibliotek, Frk. Berg, Brønshøj Ure og Smykker, Zhenzi, Imerco, 
Brønshøj Bogcafé, Linde Apoteket, Din Tøjmand Mik M., Modeudsalg, Nettoline, Fruenzimmer, 
Juize Streetwear, Kjerulff Ure & Guld, Jyske Bank, Hos Gitte, Matas Husum, Bella Broderi.

Du kan stadig nå at være med, det er bare for sent at få dit firmanavn på den Londonbus der kører i 
byen og på de plakater der omdeles. 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”

Der er et par stykker der stadig mangler at indbetale deltagergebyret. Tjek lige om det er dig !

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


                     

      

HVAD SKER DER I DIN BUTIK ? Hvis du har planlagt noget 
specielt i forbindelse med BY NIGHT, eller hvis du har en tekst du 
vil have på foreningen hjemmeside under ” BY NIGHT Den 2/11-
07”, så skriv til Ulla på mail.: ullabille@privat.dk eller fax: 
38890644. Det er en rigtig godt ide at komme med et oplæg – for det 
er her aviserne henter inspiration til hvad der skal stå i BY NIGHT 
tillægget, og på det trykte materiale henvises der til vores 
hjemmeside!!! Du må også gerne sende billedmateriale. Du må 
meget gerne sende materialet hurtigst muligt, i næste uge er der 
deadline for aviserne.

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. Det er en god ide at have noget 
reklamemateriale klar til aviserne – der er deadline for annoncer i næste uge. Er du ikke allerede 
blevet kontaktet, så er du også velkommen til selv at kontakte den avis du vil annoncere i. Vi 
forventer at Brønshøj Husum Avis laver et BY NIGHT tillæg som de plejer, og Gladsaxe Bladet og 
Brønshøj Posten også skriver et par ord om vores arrangement.

(Jule)Stress og juletravlhed - Fyraftensmødet onsdag den 7/11-07:

Hvordan kan det være at julen hænger sammen med stress?  
Hvem har fundet på det? Er det en sandhed?  Eller er det bare 
noget vi har lært enten fordi alle taler om det? Hvad siger du 
julen er?  Betyder julen råhygge, masser af indtjening, glade 
mennesker? Eller er det hårdt, trættende, sure folk, du ikke når 
noget hygge fordi du er dødtræt? 

Helle Høvelskov fra www.helle4coaching.dk kommer og fortæller lidt om temaet stress og 
juletravlhed og om hvordan vi kommer gennem julen på en god måde.

Dato: onsdag den 7. November 2007, klokken 18.00
Sted: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17.

Det er gratis for medlemmer at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig da der vil 
blive serveret lidt at spise og drikke (– hvorfor det også er nødvendigt at melde afbud hvis det er 
tilfældet !!)
Tilmelding kan ske til Ulla, på enten fax: 38 89 06 44, eller på mail: ullabille@privat.dk 
Sidste frist for tilmelding er den fredag den 2. november 2007

mailto:ullabille@privat.dk
http://www.helle4coaching.dk/
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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.

 Juleåbningstider ?? : Hvordan holder du åbent i julen ? Der er igen i år 
mulighed for at få dine juleåbningstider på foreningens hjemmeside. Måske kan 
du også her blive inspireret til hvordan dine juleåbningstider skal være. Fax eller 
mail dine åbningstider til Ulla.

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/

