
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

September – 2008  
  

 

 

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer Fik-Ret Café, Candy 
Kiosk og ShoeBaLoo 

 

 

Tilmelding til BY NIGHT: 

 

 
 

Så er det blevet tid til at melde sig til årets sidste BY NIGHT. Da denne BY NIGHT falder fredag 

den 31. Oktober – som er Halloween, har det jo været nemt og meget oplagt at vælge tema. Gys og 

gru, knogler og blod, (u)hyggen spreder sig i bydelen med græskarlygter og edderkopper. 

 Du har sikkert allerede nu taget beslutning om du vil deltage eller ej. Derfor – hjælp os og tilmeld 

dig med det samme!. 

 

Deltagelse i årets sidste BY NIGHT koster 300,-Kr.  som kan indbetales til vores konto i Nordea: 

 

reg: 2125   konto 8128 717 995 

VIGTIGT !!VIGTIGT !!VIGTIGT !!VIGTIGT !!        mærk venligst indbetalingen med ”Halloween + firmanavn” 
(Er det komplet umuligt for dig at betale dette tilmeldingsgebyr uden at få en faktura, så skal du kontakte Ulla.) 

 

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

 
Torvegrupperne vil meget gerne høre fra dig hvis du er interesseret i at der skal ske noget på 

torvet. Men hvis torvegrupperne ikke får henvendelser fra interesserede – bliver der ingen 

arrangementer på torvene……. 

 

 Husum Torvegruppe – Tom Hvillum, Danske Bank Husum – tlf: 45 13 04 55 

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

 

 
Husk: BY NIGHT arrangementerne er markedsføring, markedsføring og 
markedsføring for lige netop din butik. Det betyder at det er en god ide at gøre en 
ekstra indsats netop den dag. Snak med dine leverandører om de kan hjælpe med gode 
tilbud, smagsprøver, events og den slags. Er du frisk på at klæde dig lidt ud og pynte 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

butikken efter temaet? Kunderne kan rigtig godt lide at netop denne aften er 
anderledes end alle andre dage og at shoppingturen bliver en oplevelse og måske også 
en god snak. 
Husk også at BY NIGHT ikke kun drejer som om omsætningsrekorder – vi kan jo trods 
alt ikke leve af den omsætning vi har netop den dag – vi skal leve af omsætningen vi 
har alle de andre dage……. 
 

 

Få 3 flasker god vin:  Medlemstilbud: Har din butik en hjemmeside ? Så 
har du mulighed for at få 3 flasker god vin. Alt du skal gøre er at sætte logoet 

for vores kommende BY NIGHT arrangement på din hjemmeside og samtidig 

linke til handelsforeningens hjemmeside  

Logo og link skal være på din hjemmeside senest den 30. september og frem 

til og med den 31. oktober 2008. 

Er du interesseret i ovenstående så giv Ulla besked på (og det er vigtig at I 

giver besked  - ellers ingen vin, det nytter ikke at komme bagefter…!!): ullabille@privat.dk, så 

sørger hun for at du får et logo i jpg-format til hjemmesiden. 

 
 

Folketinget: Har du nogen siden været i Folketinget? Hvis ikke har du nu muligheden. HBH har 
arrangeret en rundvisning i Folketinget. 

 

DATO: tirsdag den 4. November 2008  

HVOR: Folketingets besøgsindgang C ved den store trappe i 

Rigsdagsgården på Christiansborg 

TIDSPUNKT: rundvisningen foregår kl. 20.00 – 20.45, men kom i god 

tid da der må påregnes ekstra tid til indcheckning på grund af 

sikkerheden i folketinget. Af samme grund må der heller ikke medtages 

kufferter og store tasker – og det bør vel ikke være nødvendigt at 

nævne at våben heller ikke må medtages!!!! 

 
Tilmelding nødvendig – og tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 24. oktober. 

Max. 2 deltagere fra hver butik – ønskes flere kan vedkommende blive skrevet på venteliste. 

Deltagelsen er gratis. 

Der er begrænsede pladser – så skynd jer et tilmelde jer!! *  
 

Tilmelding kan ske til Ulla, på mail: ullabille@privat.dk (hvis ikke I får et svar fra mig så skriv 

igen!!) eller pr. fax: 38 89 06 44 

 

Vi har modtaget følgende fra Brønshøj Initiativgruppe: 
Torveinitiativet har fået kommunens tilladelse til at holde sit 2. marked LØRDAG d. 27. 

september. kl. 10 – 15. Pris 250 kr. pr stade 3,5 X 3,5 m2 – som indbetales til Nordea 8972 202 

070. Tilmelding: lars@cramer-Petersen.dk  inden d. 16. 09.2008    

(5  har allerede tilmeldt sig). Med venlig hilsen Lars Cramer-Petersen telf. 40 82 33 73 

 

 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fået følgende fra Bispebjerg Miljøcenter: 

 

 
 

 

Helt fantastisk tur i Zoo: Tirsdag 
den 2. september var HBH på 

aftenrundvisning. Rigtig mange 

medlemmer var mødt op til en fantastisk 

spændende og sjov aften. Vores guide på 

denne rundtur hed Frederikke – og hun 

var rigtig god. Det var en aften med en 

masse gode historier om Zoo, dyrene og 

sponsorerne.  
 

 

HUSK – du kan altid tjekke foreningens hjemmeside www.hbh.nu  – her kan du læse 

nyhedsbreve, finde telefon numre, adresser og meget meget mere…. 

 

NB: Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer mærket med en stjerne * hvis der 
er begrænset antal tilmeldinger. 

 


