
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar  – 2008   
 

Fyraftensmøde den 8. April  kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give 

hinanden gode ideer om temaet ”Italiensk Aften”. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt 

med gode kunder. Kom og få en fælles snak og lidt inspiration til denne aften. 

Deltagelse i fyraftensmødet er gratis, der vil blive serveret enten en pariserbøf eller et stjerneskud 

til mødet, så tilmelding er nødvendig.  

 

Tirsdag den 8. April 2008 – Kl. 18.15 

Sted: Baronens, Frederikssundsvej 123 

Tilmelding senest den 31. marts 2008. Evt. afbud senest dagen før.  
Ved manglende afbud vil man blive opkrævet 100,-Kr. pr. deltager. 

 
 

 

Fyraftensmøde den 6. Maj kl. 18.30: 
Overvejer du at udvide din butik – med en 

webbutik / E-handel. Så kom og hør hvad der 

skal til, hør lidt om fordelene, hvad skal du være opmærksom på og få svar på nogle at dine 

spørgsmål. Jens Peder Knudsen fra  Cubit Medialine www.medialine.dk fortæller om mulighederne 

med en webbutik og han svarer også gerne på spørgsmål. Der vil blive serveret kaffe, te, kage og 

øl/vand. Deltagelse i fyraftensmødet er gratis, men tilmelding nødvendig – for planlægningens 

skyld! 

 

Tirsdag den 6. Maj 2008 – kl. 18.15 

Sted: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17 

Tilmelding senest den 30. April 2008. 
 

JA TAK, vi_________________________________, kommer _______ personer  
til fyraftensmødet den 8 april. 
 

Vi kunne godt tænke os at spise: 

 

______antal stjerneskud 

 

______ antal pariserbøf 

 

Tilmelding sendes til KC Møbler, Kabbelejevej 15, 2700 Brønshøj, eller pr. fax: 38 89 06 77 

Eller pr. mail: ullabille@privat.dk  



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrence i Københavns Kommune: Københavns Kommune udskriver nu en 

konkurrence om 25 nye salgspladser til handel fra byens gader, torve og rekreative områder. De 

mest opfindsomme og spændende idéer får en plads i byen, og kan 

åbne allerede i foråret. For at deltage i konkurrencen om en af de 

25 nye salgspladser, skal du indsende et skriftligt oplæg til 

placering, sortiment og udseende, så kommunen har det senest 

tirsdag den 1. april 2008. Dokumentet skal beskrive konceptet, og 

vise at idéen lever op til konkurrencens værdier og kriterier. Kun 

de bedste ideer får tildelt en plads. Du kan læse mere om 

konkurrencen og kriterierne på 

http://www3.kk.dk/Service/By%20og%20Trafik/vejepladser/salgs

pladser.aspx Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du 

meget velkommen til skrive til salgspladser@tmf.kk.dk eller kontakte Center for Vejes 

tilladelsessektion på 3366 3304. Spørg efter Anders eller Christian fra ”Salgsplads-Holdet”. 

Efterhånden som de svarer på spørgsmål om salgspladserne, vil de også blive at finde på 

hjemmesiden, så kig forbi nu og da. 

 

 

Lokal guide til miljørigtige indkøb: De lokale Agenda 21 centre i 
København vil gerne arbejde for at fremme lokal miljørigtig handel. Vi håber derfor 

at I vil med i en lokal folder, der viser hvor i bydelen borgerne kan købe økologiske 

og/eller miljørigtige varer. Folderen, med navnet ”Henne om hjørnet… - Din lokale 

guide til grønne indkøb,” bliver lavet for første gang i Brønshøj-Husum. Den er 

tidligere lavet for andre bydele i København. 

JA TAK, vi_________________________________, kommer _______ personer  

til fyraftensmødet den 6. maj 2008 
 

 

Tilmelding sendes til KC Møbler, Kabbelejevej 15, 2700 Brønshøj, eller pr. 

 fax: 38 89 06 77 

Eller pr. mail: ullabille@privat.dk  



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne folder skal vise borgerne hvor de kan finde lokale restauranter og 

butikker der handler med økologiske eller miljømærkede varer såsom Ø-

mærkede (Fødevarer) FSC (trævarer), ØkoTex (tekstiler) og svanemærket. Det 

er således meningen både at fremme indkøb af miljørigtige varer, samt at støtte 

lokal handel, hvorved (butiks)livet i de lokale bydele opretholdes. 

Fordelen for jer, i at være med i folderen, er gratis reklame, kontakt med nye kunder og 

forhåbentligt et øget salg af miljømærkede varer. 

 

Folderens primære indhold er en liste med de butikker og andre virksomheder der 

tilbyder miljømærkede varer eller andre miljørigtige produkter, samt et kort over 

bydelen der viser deres placering. Derudover vil der være lidt information om Agenda 

21 centeret og de mest udbredte miljømærker. 

 

Vi håber meget at få kontakt med butikker mv der i vil være med i denne folder. Folderen vil blive 

lanceret medio maj. Det er gratis for butikker mv. at deltage. Det eneste der skal 

til er, at vi får lidt overordnet information om jeres varesortiment, idet vi gerne 

vil høre ca. hvor stor en andel af jeres varer der er miljømærkede. Desuden vil vi 

gerne høre hvilke miljømærker i fører, og hvilke overordnede varegrupper de ligger i. 

 

Hvis i vil høre mere om projektet og evt. deltage kan i kontakte Marie Daugaard på 

35850169 eller marie@bimi.dk. I kan få tilsendt en folder fra Bispebjerg, der viser 

ca. hvordan konceptet ser ud. Der bliver dog lavet ny lay-out i år.  Butikker mv. der 

ønsker at være med i folderen vil få besøg af mig til en kort snak om projektet.  

 

 

 

 

 

 

Ny selvstændig torve initiativgruppe på Brønshøj Torv:  Som du sikkert har læst i 

aviserne er der opstået en ny initiativgruppe på Brønshøj Torv som vil planlægge forskellige 

arrangementer på torvet, for at få lidt mere liv. Deres første arrangement er et torvearrangement 

med salg fra boder og nogle få loppestader. Det kommer til at foregå lørdag den 3. Maj 2008kl. 10 

– 15 (måske 16). Tilmelding kan ske til Torveinitiativets formand: Lars Cramer-Petersen, mail:  

lars@cramer-petersen.dk   , tlf. 38602463 
 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er blevet tid til at melde sig til årets første BY NIGHT. 
Så er det blevet tid til at melde sig til årets første BY NIGHT. Du har sikkert allerede nu taget 

beslutning om du vil deltage eller ej – og derfor kan du jo ligeså godt tilmelde dig med det samme. 

Deltagelse i årets første BY NIGHT koster 300,-Kr. Vil du være sikker på at blive nævnt i det 

trykte materiale som bliver fremstillet – og dermed få omtale og reklame – så SKAL vi have din 

tilmelding senest den 17. April 2008 (vis hensyn til os som knokler med at lave et godt 

arrangement for jer – meld jer i god tid !!!!!). Tilmelding kan ske til Ulla, på tlf: 23 44 44 04 / på 

fax: 38 89 06 44 / på mail.: ullabille@privat.dk. 
 

Nyhed på www.hbh.nu: I samarbejde med Eniro har vi nu fået kort og ruteplan og rejseplan 

på hver enkel medlems side. Så nu kan vores kunder endnu nemmere finde frem til os. 

 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Ideer, forslag, ris og ros: Langt de fleste tilbagemeldinger vi får fra jer medlemmer er 

positive og det er vi jo glade for. Men ind i mellem støder vi på at ”nogle” er utilfredse” med et 

eller andet. Desværre er det bare sjældent at I kommer direkte til os med det der er problemet. Men 

det ville faktisk være en KÆMPE hjælp at I kom til os – ellers kan vi jo ikke ændre noget og blive 

bedre. Og vi oplever oftest at det er misforståelser, som faktisk er utrolig nemme at få rettet eller 

forklaret. 

 

 

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”. 


