
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj – 2008  

  
 

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem Hope 

 

 

 
 

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 / Jaklin / Skousens Husholdningsmaskiner / Føtex / Hope / Hos Gitte / SATS 

 

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. Desværre er der stadig et par stykker som 

mangler at betale – Vi vil blive rigtig glade hvis de sidste også lige får betalt 

hurtigst muligt!! 

Du kan indbetale til følgenden konto i Nordea: 
 

reg: 2125   konto 8128 717 995 

VIGTIGT !!VIGTIGT !!VIGTIGT !!VIGTIGT !!        mærk venligst indbetalingen med ”italiensk + firmanavn” 
 

På mandag og frem til 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. De fleste af jer er nok allerede blevet kontaktet 

af avisernes annoncekonsulenter – hvis ikke så skynd jer selv at kontakte aviserne !! 

 

 

Derudover er der jo mulighed for at gøre reklame for vores arrangement på foreningen 

hjemmeside www.hbh.nu – flere og flere klikker ind for at se hvad der sker og specielt BY NIGHT 

siden har stigende besøgstal hver dag. Hvad sker i din butik ???? Send dine informationer til Ulla 

på ullabille@privat.dk, du må også gerne sende et par billeder med hvis du har lyst. Du er også 

velkommen til at ringe til Ulla på 23 44 44 04. Al materiale som HBH modtager er jo også 

tilgængeligt for vores aviser som dækker arrangementet – HUSK DET – og send så noget 

materiale til os, for aviserne har snart deadline………………… 

Se hvad der indtil nu står om arrangementet på foreningen hjemmeside 

http://www.hbh.nu/BY%20NIGHT%2030.05.08.htm  

 

BY NIGHT vil naturligvis også blive tilmeldt på www.kulturnaut.dk en af de nærmeste dage. 

 

Vi er i fuld sving med at få trykt streamers til vinduerne og forskellige andre ting til vores BY 

NIGHT. Vi forsørger at samle ”trådene” hurtigst muligt og få omdelt effekterne til jer – men vi 

mangler stadig lige et par ting…. 

 
 

 

Tak for hjælpen:   Brønshøj Bogcafe – House of Presents og Dortes Lingeri har lagt BY 

NIGHT logo på deres hjemmeside og oprettet hyperlink til handelsforeningens hjemmeside. Tak 

for hjælpen I vil modtage 3 flasker italiensk vin i nærmeste fremtid. 

 

 

 

 

Fyraftensmøde med Cubit Medialine: 
Den 6. maj havde HBH fyraftensmøde med Jens 

Peder Knudsen fra Cubitmedialine. Det blev en 

meget spændende aften hvor vi fik en masse 

informationer om både gode og dårlige 

hjemmesider – om forskellige typer 

hjemmesider og naturligvis om webshops. Der 

blev sidste år omsat for 22 milliarder kroner på 

nettet – betalt alene med Dankort. Her er ikke 

medregnet det der bliver købt for med 

mastercard, pr. efterkrav osv. Derfor er det 

fristende at få del i den omsætning – som i øvrigt hele tiden er stigende. Mellem  2006 og 2007 

steg salget på nettet med 38%. Jens Peder Knudsen var god til at fortælle om hvad der skal til før 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

vi kan komme i gang, og der skal faktisk ikke så meget til før man er kørende. Det største problem 

er ventetiden for at få en PBS-aftale om at kunne modtage betalingskort. Det er uanset om man 

allerede har en aftale i den fysiske butik eller ej – så kan det desværre tage op til 6- 8 uger før man 

er i gang. Cubitmedialine kan bl.a. hjælpe med opstart og det grafiske layout, herefter er det nemt 

selv at gå ind og oprette nye varer, ændre tekster osv. hvilket er nødvendigt for at have en 

spændende og aktiv webshop. Vi kom også ind på hvor, hvordan og 

vigtigheden af at ens webshop faktisk bliver fundet på nettet. Det er 

ikke umuligt at have en webshop, men skal det være en succes, er det 

ikke bare venstrehåndsarbejde – de webshops der har fået stablet en 

god forretning på benene, gør også et stort stykke arbejde. 

Spørgelysten var stor, både fra dem som allerede nu har en webshop i 

forbindelse med deres fysiske butik og for dem som er på 

overvejelsesstadiet. Hvordan gør man med lagerstyring, hvad med 

rettigheder, nyhedsbreve hvor mange skal man sende ud….. 

Iflg. Aftale med Jens Peder Knudsen og de fremmødte ligger 

PowerPoint præsentationen i PDF-format på http://www.hbh.nu/nyheder%202008.htm  

 

 

 

 

 

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”. 

 

 


