
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts – 2009 
  

 

 

Kalender:  
 Tirsdag den 10.marts 2009 Generalforsamling 

 Fredag den 29. maj 2009  Tyroler By Night 

 Fredag den 2. oktober 2009 Hollywood By Night 

 

 

Generalforsamlingen: Er lige rundt om hjørnet. Mere en 30 har tilmeldt sig til tirsdag den 10. 
marts. Det skal nok blive en hyggelig aften, med massere snak kolleger imellem. 

 

 

 

Natteravnene søger kaffe-spots. 
Der har netop været afholdt et møde i Pilegården med 

Natteravnene og interesserede. Mødet var en stor 

succes og der var flot opbakning. 22 har allerede meldt 

sig og der er snart møde igen. Natteravnene fik også 

både ros og opbakning fra SSP og lokale politikere. 

Pilegården kom også med en god nyhed til 

Natteravnene – der var nemlig skaffet lokaler. Portnerboligen lige inden for lågen i Pilegården 

bliver til Natteravnenes lokale. På mødet fortalte natteravnene fra andre bydele om ”kaffe-spots” 

de havde i det område de dækker. Ideen er at lave aftale med lokale cafeer, restauranter og 

butikker om at Natteravnene må komme ind og få en kop kaffe med sig ud på ruten. Der er 

selvfølgelig regler omkring dette: Natteravnene skal være iført deres gule jakker og de kommer 

altid 3 af gangen. Vil du bakke op om denne gode sag og hjælpe med en kop kaffe i ny og næ 

så kan du kontakte Flemming Thyge på telefon: 20 57 97 51 
 

Det vil være en hjælp for os alle hvis Natteravnene bliver en del af vores område. Fra andre bydele 

hvor Natteravnene er, er der tydelig nedgang i tyveri, indbrud og hærværk 

 

 

Lokal Miljø folder: Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum 
reviderer lokal folder 

Så er det tid til at genoptrykke og revidere folderen med oversigt over 

butikker, caféer o.lign. i Brønshøj-Husum med økologiske eller andre 

miljømærkede varer. Hvis du mener at din forretning skal med, så send en 

mail til Marie Daugaard på marie@miljopunkt-bbh.dk eller ring på 

35850168. Det er gratis at være med i folderen. Eneste vi kræver af dig er 

din underskrift på at du vil være med, samt angivelse af hvilke 

miljømærker du fører i din forretning. Og så forventer vi selvfølgelig også 

at du bruger folderen aktivt og har den liggende synligt fremme i din 

butik. Et eksemplar fra sidste år kan rekvireres hos Marie Daugaard. 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt navn og logo og andre nyheder fra Miljøpunkt (tidligereBbispebjerg Miljøcenter): 

 
Turkise cirkler der spreder sig som ringe i vandet og navnet Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum vil 
fremover være vores nye navn og logo. Den endelige beslutning om nyt navn og logo blev truffet på 
Borgerrepræsentationens møde i midten af januar. Vi er et af kommunens i alt 8 Agendacentre og dækker, 
som navnet nu antyder både Bispebjerg og Brønshøj-Husum.  

Adresse og telefonnumre er fortsat det samme, og vores hjemmeside adresse er fremover: www.miljopunkt-
bbh.dk Medarbejderne kan træffes på følgende nye adresser: Tanja Møller Jensen: tanja@miljopunkt-bbh.dk, 
Jens Christian Elle: jenschr@miljopunkt-bbh.dk og Marie Daugaard: marie@miljopunkt-bbh.dk . Vi vil fortsat 
lave miljøprojekter med et lokalt fokus i vores bydele og du er meget velkommen til at henvende dig til os, 
hvis du har gode ideer til det fremtidige arbejde.  

 
Københavns kommune i en del år haft Københavns miljønetværk for erhverv, butikker mv. der vil tænke miljø 
ind i deres virksomhed. Det er dem der bl.a. har med ”grøn butik” ordningen at gøre. Det hedder nu Grønne 
Erhverv, og de har naturligvis meget fokus på klima pt. Det gode ved dem er, at de er meget opmærksomme 
på, at der også skal ses på bundlinjen når man er virksomhed. Og mange virksomheder oplever jo at de kan 
mærke det på div. Regninger, når de foretager ændringer, enten af fysisk eller adfærdsmæssig karakter. Du 
kan læse mere om Grønne Erhverv ordningen her http://www.kbhmiljonet.dk/ 
 
Miljøpunkt er også ved at reviderer folderen ”klima og miljø i din indkøbskurv”. Sigtet her er jo et ganske 
andet, nemlig fokus på de konkrete produkter der forhandles i butikker, caféer o.lign. Mens Grønne erhverv 
mere ser på driften af virksomheden. Men de to ting kan jo også fint spille sammen. Vil du vide mere om 
folderen kan du læse om den her: http://www.bimi.dk/index.php?id=46  
 

Den røde lokalbog – Eniro – Krak: fra og med næste udgave af Den Røde Lokalbog som 
udgives af Eniro er der kommet nye regler. Indtil nu har alle erhverv haft en gratis optagelse under 

en faggruppe. Sådan er det ikke mere. Nu skal din kunde kende dit navn for at kunne finde dig på 

www.eniro.dk eller på www.krak.dk – ligesom du heller ikke vil være at finde under en faggruppe 

i Den Røde Lokalbog. Køber du derimod en annonce i fx Den Røde Lokalbog – vil du automatisk 

også blive registreret på de 2 andre medier. 

Iflg. Den Røde Lokalbog er det ikke sikkert at de har nået at ringe til alle og fortælle om denne 

ændring  inden deadline for trykning…….!! 

Man kan måske overveje om de medier så er så gode i fremtiden – man kan jo ikke længere være 

sikker på at finde det man søger. 

 

 

Henvendelse fra HK - Det koster kun en opringning: Selv om der er krise, og 
mange butikker har det svært, er der stadig medarbejdere der vælger at stoppe i deres job, 
og dermed behov for ansættelse af nyt personale. Sådan som beskæftigelsessituationen er på 
vej til at udvikle sig, hører vi fra mange virksomheder, at de i forbindelse med søgning efter 
nyt personale, modtager mellem 100 og 200 ansøgninger - som de slet ikke har ressourcer til 
at håndtere.  
 
 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

HKs jobformidling tilbyder gratis, at servicere Handels- og Erhvervsforeningens 
medlemmer i forbindelse med personalerekruttering. 

 

Hvad får butikken ud af det? 
Butikken sparer en masse tid og penge, og får hurtig, kvalificeret og gratis assistance til at 
finde den rigtige medarbejder, med de rigtige kompetencer. 
 
Hvad gør HK? 
Når vi har modtaget en henvendelse om et ledigt job, søger vi i vores interne database - hvor 
vores medlemmers kompetencer og erfaringsgrundlag er registreret - efter kandidater, som 
modsvarer kravene i stillingsopslaget. 
 
HK indkalder herefter de potentielle kandidater, til en kort samtale, så vi i videst muligt 
omfang sikrer det gode match, og så de arbejdsgivere vi samarbejder med, ikke får 
ansøgninger fra kandidater, som ikke reelt er interesserede i jobbet. 
 
Ud over vores henvendelse til kvalificerede ledige om jobåbninger, vil oplysninger om de 
ledige jobs blive lagt på HKs Intranet, hvor de også vil blive set, af de af vores beskæftigede 
medlemmer, der har planer om at skifte job. 
 
De kandidater HK finder egnede, bliver herefter bedt om at søge stillingen. Vi sender typisk 3 
-4 kandidater i forslag. 
 

Det er gratis, hurtigt og tidsbesparende for virksomheder, at rekruttere 
medarbejdere gennem HK. 

 
Hvis du gerne vil benytte dig af HKs rekrutteringsservice. Hvad gør du så? 
Send dit stillingsopslag pr. e-mail til akasse.jobformidling.kbh@hk.dk, eller ring til os på 
tlf.nr. 3330 2939. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Bødker  
HKs Jobformidling 
  
 
 

ØNSKER: Et nyt år i HBH starter nu - går du rundt med ønsker / ideer eller temaer som vi 
burde tage op til fx et fyraftensmøde, så hører vi gerne fra dig. Du kan ringe til Ulla på 23 44 44 04 

eller sende en mail på ullabille@privat.dk. 

 

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

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

 


