
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

September – 2008  / 2 

  
 

Tilmelding til BY NIGHT: 

 

 
 

Bestyrelsen arbejder hårdt for at årets sidste BY NIGHT skal blive helt specielt og rigtig mange 

har allerede tilmeldt sig : 
 

Kjerulff Ure & Guld, KC Møbler, Den græske taverna Kalimera, Prikkerne over i’et, 
Sportigan, Ajour Vin, Dortes Lingeri, Husum Bibliotek, Hope, Linde Apoteket, Fritsche 
Design, Shoes 4 Less, Brønshøj Bogcafé,  Marie D’Issy, House of Presents, Jaklin, BR Legetøj, 
Nettoline Køkkener, Frk. Berg, Jyske Bank, Fruenzimmer, Din Tøjmand Mik M., Hos Gitte 
og Brønshøj Sport 
 

MEN der er også plads til din butik !! 

 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.) 

 

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 
 

Mandag den 27. oktober bliver der sat plakater op ved 6 udvalgte busstoppesteder som reklamerer 

for BY NIGHT. Du kan også hjælpe med at skaffe kunder til dagen. Brug det netværk, din 

hjemmeside og dine nyhedsbreve til kunderne !! Jo flere kunder vi skaffer til bydelen jo bedre – 

for os alle. 

 

Sker der noget specielt i din butik – vil vi meget gerne fortælle om det på handelsforeningens 

hjemmeside. Det kan være smagsprøver, konkurrencer, gode tilbud, speciel udstillinger eller noget 

helt andet. Send en mail til Ulla på ullabille@privat.dk eller fax en tekst på 38 89 06 44. Du må 

også MEGET gerne sende fotos eller andet reklamemateriale. 

 
 

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 

 

 

25- øren afskaffes:  
Fra 1. oktober 2008 kan der ikke længere betales med 25-ører. 

Mønten kan indløses i banker, sparekasser samt Nationalbanken 

frem til 1. oktober 2011. 

Hvorfor afskaffes 25-øren? 
25-øren har ikke længere nogen selvstændig købekraft. Den har mere karakter af en 

tilbagegivningsmønt end et nyttigt betalingsmiddel. Samtidig er den dyr at fremstille og 

omkostningsfuld at håndtere for pengeinstitutter og detailhandel. Så der er god grund til at lade 

den mindste mønt være en 50-øre. 

Er 25-øren stadig penge værd efter 1. oktober? 
Selv om mønten efter 1. oktober ikke længere kan bruges til at betale med, bliver den ikke 

værdiløs foreløbig. 

Får afskaffelsen af 25-øren betydning for afrundingsreglerne? 
Afskaffelsen af 25-øren medfører nye afrundingsregler, som fra 1. oktober vil gælde for kontante 

betalinger. Afrundingerne sker kun for det samlede beløb – og ikke for hver enkelt vare. 

Afrundingsreglerne følger principperne fra Sverige, hvor der rundes op og ned til nærmeste 50 øre. 

For elektroniske betalinger (Dankort, netbank mv.) vil der fortsat skulle betales det nøjagtige 

beløb, fx 405,85 kr. 

Hvad bliver de nye afrundingsregler? 
De nye afrundingsregler indebærer, at beløb der ender på 1-24 øre rundes ned til 0 kr., 25-74 øre 

rundes af til 50 øre, og 75-99 øre rundes op til 1,00 kr. Afrundingsreglerne gælder KUN for 

kontante betalinger. 

 

Du kan bestille klistermærker om de nye afrundingsregler på nationalbankens hjemmeside: 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/BestilPub.nsf/htmlDocOrderPublication.HTML?openform 

 
Kilde Nationalbanken 

 

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. 

 


