
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts  – 2008  

  
 

Generalforsamling den 11/3-08: I øjeblikket modtager vi tilmeldinger til årets 

generalforsamling. Vi har indtil nu modtaget tilmeldinger fra City El-Service / KC Møbler / 

Danske Bank Husum / Restaurant Bellahøj / Begravelsesforretningen Danmark / Dortes Lingeri / 

Marie D’Issy / Prikkerne over i’et / Danske Bank Brønshøj / Den Lille Kok / Køhler Briller / 

Fritsche Design / Øjenlægens Optik Nyt Syn……… 

Og så har sekretariatet modtaget en tilmelding på 2 personer med posten. Men der er ingen 

afsender på brevet  - er det dig ?? Ring lige til Maj-Britt fra City EL-Service på telefon 20 42 07 

73 
Og der er plads til mange flere….. 

 

Dobbelt op til Fyraftensmødet den 8. April  kl. 18.15:  

Det bliver dobbelt op til fyraftensmødet den 8. April. Vi starter nemlig med at Johan Jokinen – 

som bl.a. er årets talent 2007 / Vinder af Ford Junior Cup 2007 / Vinder af Tom Kristensen Trophy 

2007 – vil fortælle kort om sin sport og sine fremtidsplaner og give os et helt andet indblik i 

motorsportens spændende verden. Efter dette indslag spiser vi lidt mad og så bliver snakken givet 

fri til en snak og ide udveksling over vores BY NIGHT tema ”Italiensk Aften”. Hvad skal der til 

før vores bydel bliver fyldt med gode kunder. 

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. 18.30 

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  

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  



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde i Københavns Kommune:  
Interesseret markedsaktiviteter og torvedage i byens gader?  

"Gang i København" inviterer dig til møde med byens markedsaktører.  

Tid: tirsdag d. 11. marts kl. 17.00-18.00  

Sted: Njalsgade 15, 1. sal (ind ved Biblioteket, og op ad trappen 

til højre).  

Der skal gang Københavns torvedage og markedsaktiviteter, og 

Københavns Kommune går derfor i 2008 forrest for at gøre det 

nemmere at lave gode arrangementer i byens rum. 

Målet er at etablere en markedsgruppe og et bredt netværk af 

arrangører, handlende og offentlige instanser. Vi fra "Gang i 

København" vil vide, hvad vi kan gøre for at hjælpe initiativer 

undervejs, og understøtte det eksisterende handelsliv på byens torve, pladser og rekreative 

områder. Derfor håber vi at se dig til mødet d. 11. marts. 

Tirsdag den 11. marts skyder vi projektet i gang. På opstartsmødet fortæller vi lidt om ”Gang i 

København”, og hvad kommunen tilbyder fremtidens markedsarrangører.   

Derefter er ordet frit. Målet er at etablere godt samarbejde på tværs af byens markeder, handlende, 

brancher og forvaltninger, så der bliver flere, bedre og større markedsaktiviteter i hovedstaden - til 

glæde for Københavns identitet, handelsliv, og selvfølgelig københavnerne selv. Ved mødet vil der 

blive etableret en markedsgruppe som fast samlingspunkt. 

Til mødet vil der være forfriskninger ovenpå den lange arbejdsdag. Svar udbedes derfor.  

Du skulle tage at dukke op, eller ringe til os, hvis du er interesseret i brugen af byens rum til 

handel, eller har mange markedskræfter. 

 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”.  

 

Det er blevet tid til at melde sig til årets første BY NIGHT – som er fredag den 

30. Maj 2008. 
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. 

 

Følgende butikker har allerede meldt sig til BY NIGHT: KC Møbler / Shoes4less / Dortes Lingeri 

/ Fritsche Design / Alstrøm / House of Presents 
 

 
 


