
                     

      

November  – 2007   
Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer Arbejdernes Landsbank, 
A’leif, Fjærestad og Kalimera – Den græske taverna.

JUL er tradition og igen i år vil vi lave en julekonkurrence - hvor vores kunder skal kåre den 
flotteste julepyntede butik. Vi håber at alle igen i år vil gøre en ekstra indsats og dermed være med 
til at gøre vores bydel rigtig hyggelig og julet. Blandt vores kunder bliver der trukket lod om 3 
gavekort á 500,-Kr. til en valgfri butik blandt handelsforeningens medlemmer. Vinderbutikken vil 
desuden modtagen 6 flasker rødvin. I November vil der blive omdelt informationsmateriale samt 
reklame for konkurrencen. Reklamen må I meget gerne placere tydeligt i butiksvinduet, således at 
alle bliver gjort opmærksom på at vi afholder en 
konkurrence. Konkurrencen bliver omtalt i Brønshøj-
Husum Avis, hvor vores kunder også kan finde 
stemmesedlen. Har du spørgsmål til konkurrencen kan 
du kontakte Ulla / KC Møbler. Mail 
ullabille@privat.dk , fax: 38 89 06 44. tlf. 23 44 44 04

Juletræerne tændes fredag den 30. November. Der er blevet samlet ind til juletræerne 
på torvene og lysene tændes fredag den 30.November. Har indsamlerne ikke fået fat på dig – og vil 

du gerne bidrage til juletræerne, så er der stadig mulighed (det er der hele året rundt
!!) for at sætte penge ind på de 2 torves juletræsfonde. Tak til alle dem som allerede 
nu betalt et beløb til juletræerne. Vidste du at hvis du betaler minimum 500,-Kr. får du 
et sødt klistermærke til din dør, så dine kunder kan se at du støtter juletræet på 
torvene.

Brønshøj Torv:  Konto nr. 5022 -0001173748 

Husum Torv. Konto nr. 2125 - 0125620000

 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.

Har du brug for arbejdskraft ?
HBH har fået en henvendelse fra Hanne Poulsen, som er Jobkonsulent under Beskæftigelses- og 
integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Hanne Poulsen kan hjælpe hvis du har brug 
for arbejdskraft hun har nogle ledige som gerne vil i arbejde. 
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Arbejdstagerne er i alderen 25 til 60 år. Nogle er længere fra arbejdsmarkedet end andre, men 
forskellige former for lønkompenstation gør det muligt at få arbejdssøgende og arbejdstager til at 
se hinaden an- før en evt. fastansættelse. 
 Københavns Kommune tilbyder bl.a ulønnet praktik som en mulighed for virksomheder til, på en 
kvalificerende måde, at afprøve en potentiel medarbejder. 
 En praktik er af 4 ugers varighed og er uden lønomkostninger. Der er ingen administration, det 
kræver blot en underskrift. 
Er der nogle der har brug for ovenstående så kontakt Hanne Poulsen, på telefon 82 56 58 23 eller 
pr. mail: VG64@bif.kk.dk

BY NIGHT 2008:
Næste års BY NIGHT er fastlagt til følgende datoer, som du allerede nu kan skrive i kalenderen   

Fredag den 30.05.08 – tema ”Italiensk Aften”

       

Fredag den 31.10.08 – tema ”Halloween”

Ideer, forslag, ris og ros – modtager vi altid gerne i bestyrelsen. På den måde er det muligt at 
få en endnu bedre forening. Har du fx ønsker til fyraftensmøder i år 2008 så er det en god ide at 
komme med dem nu. Vi har bl.a. tidligere haft fyraftensmøde med politiet, om skilteskrivning, 
førstehjælpskursus, foredrag som fx sidste fyraftensmøde om julestress.

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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