
                      
 
       
 
 
 

 
 
 

 

 

April – 2008  

  
 

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem Ajour Vin 

 

 

Husk : 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. 
 

 
 

 

Indtil nu har følgende meldt sig til fyraftensmødet den 6. Maj: 

Prikkerne over i’et – KC Møbler – Dorte’s Lingeri – House of Presents – Oky Doky (2 stk) – City 

El-Service – Husum Glarmester – Dikkedar 

 
 

BY NIGHT den 30/5: 

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  



                      
 
       
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

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

Fritsche Design / Alstrøm / House of Presents / Oky Doky / Brønshøj Bogcafé / Kids Corner / BR-

Legetøj / Danske Bank Husum / Danske Bank Brønshøj / Danske Bank Brønshøj Torv / Frk. Berg / 

Bertelsen Chokolade / Dikkedar / Marie D’Issy / Nordea Brønshøj / Prikkerne over I’et / 

Fruenzimmer / Din Tøjmand Mik M. / Imerco / Jyske Bank / Nettoline / Ajour Vin / Husum 

Bibliotek / Kjerulff Ure & Guld / Brønshøj Sport / Nordea Husum / Ørelægens Hørehjælp / Bio 

Ondamed / Brønshøj Ure & Smykker / Modeudsalg / Sportigan 
 
Torvegrupperne har gang i en masse spændende ting til både Brønshøj Torv og Husum Torv. De 
har hyret TRYL og SPAS som kommer til at underholde med bla. Fakirskole og Jonglørskole. På 
Husum torv vil der desuden være en hoppeborg for de mindste børn, mens der på Brønshøj Torv 
vil være musik. Har du lyst til også at være på torvet med en bod – eller vil du vide mere så 
kontakt: 
 
 Husum Torvegruppe – Tom Hvillum, Danske Bank Husum – tlf: 45 13 04 55 

 Brønshøj Torvegruppe – Lone Sølberg, Dikkedar – tlf.: 38 80 08 20 

 

Flere af medlemmerne har allerede betalt de 300,-Kr. som det koster at deltage i vores 

Italienske BY NIGHT. For dem der endnu ikke har betalt kan beløbet overføres til følgende 

konto. Det vil være en stor hjælp hvis pengene er betalt senest den 8. Maj 2008. 

 
reg: 2125   konto 8128 717 995 

VIGTIGT !!VIGTIGT !!VIGTIGT !!VIGTIGT !!        mærk venligst indbetalingen med ”italiensk + firmanavn” 
 
I 14 dage før BY NIGHT vil der være reklame for vores arrangement på busbagsider på en linje 
2A og 350S. Vi håber dermed at vi på den måde få endnu flere kunder til vores bydel, samt huske 
vores egne kunder på at de skal sætte kryds i kalenderen til en hyggelig byfest i Brønshøj-Husum. 
 
Både Brønshøj-Husum Avis, Brønshøj Posten og Gladsaxebladet skriver om vores arrangement. 
Husk I selv skal sørge for egen reklame i aviserne.  
 
 

 

Få 3 flasker god Italiensk vin: Har din butik en hjemmeside ? Så har du 
mulighed for at få 3 flasker god italiensk vin. Alt du skal gøre er at sætte 
logoet for vores kommende BY NIGHT arrangement på din hjemmeside og 
samtidig linke til handelsforeningens hjemmeside  
http://www.hbh.nu/BY%20NIGHT%2030.05.08.htm 
Logo og link skal være på din hjemmeside senest den 30. april og frem til og 
med den 30. maj 2008. 
Er du interesseret i ovenstående så send en mail til Ulla på: 

ullabille@privat.dk, så sørger hun for at du får et logo i jpg-format til hjemmesiden. 
 



                      
 
       
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Torveinitiativet for Brønshøj Torv: Som vi tidligere har meddelt, har den nydannede 
forening "TORVEINITIATIVET for Brønshøj Torv" , arrangeret og fået tilladelse til et 
Torvemarked for lokale handlende og enkelte loppe-stader. Det finder sted lørdag d. 3. maj kl. 10-
15 på Brønshøj Torv. Der er ganske få pladser tilbage, som vil kunne bestilles for 200,-kr. for en 
stadeplads 3,5x3,5m. Indtil nu har 17 tegnet sig for stadepladser den 3. maj.Henvendelse kan ske 

til Torve initiativets formand, Lars Cramer-Petersen, telf. 38 60 24 63 eller mail: lars@cramer-

petersen.dk 

Racerkører til fyraftensmødet: HBH afholdt et ”dobbelt op” fyraftensmøde den 8 april. 
Mange var mødt op denne aften, som startede med at Johan 
Jokinen fortalte om sin store passion og livsdrøm – vejen 
mod Formel 1. Det hele startede da han som 10-årig kørte 
 Formel Junior 85ccm. Nu er han som 17 årig nået til 
Formel Renault 2.0 Northern European Cup. Det går rigtig 
godt for Johan Jokinen. Sidste år opnåede han at blive 
Vinder af Ford Junior Cup – Han blev Årets Talent 2007 i 
banesport – han fik om Kristensen Trophy (Årets Rookie) 
og så vandt han DM i Formel Ford: 2’er. Men vi oplevede 
også en utrolig hårdtarbejdende ung mand som virkelig brændte for hans sport. Johan Jokinen 

havde inden mødet tjekket kufferter 
ind i lufthavnen – og straks efter 
mødet gik turen tilbage til 
lufthavnen, hvor han fløj til tyskland 
for at deltage i flere testkørsler. Man 
kan læse meget mere om Johan 
Jokinen på www.johanjokinen.com 
Efter dette spændende indslag gik 
medlemmerne i gang med at snakke 
om det forestående BY NIGHT 

arrangement, som jo er med Italiensk Tema. Bestyrelsen kunne løfte lidt af sløret for hvad de har 
arbejdet med gennem længere tid, og der kom nye input og ideer fra medlemmerne. Enkelte var 
ved at have en plan for hvad der skal ske hos netop dem den 30. maj – andre var nået knap så 
langt. Men mon ikke alle når at blive klar til at Bydelen holder Italiensk aften. 

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”. 

 

 


