
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

November – 2009  
  

 

Kalender:  
 Fredag den 27. november – juletræerne på Brønshøj og Husum Torv tændes 

 Fredag den 11. december 2009 – Forældre For Fred går med Luciaoptog 

 Tirsdag den 16. marts 2010- Generalforsamling 

 Fredag den 28. maj 2010 – China Town BY NIGHT 

 

Velkommen til nye medlemmer: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer 

Thiele og Den Lille Gode Slagter 

 

Navneskift: Café Dali har i forbindelse med de nye ejere både frisket cafeen op af udseende – 

og skiftet navn til Café de Sert 

 

Debataften om bydelens fremtid - vær med til at sætte dagsordenen! 
Torsdag 26. november kl. 19.15 er Lokaludvalget vært for en debat om fremtidens bydel. Det 

foregår på Brønshøj Bibliotek. 

Diskuter bydelens fremtid med lokaludvalgsformand Christian Hesselberg og andre 

udvalgsmedlemmer.  

Hvad mener du? - og hvad mener din nabo? - Tag ham med - og få en snak om dit lokalområde! 

Kom og deltag – det er vigtigt at både butikker og erhverv i vores bydel også er med til at sætte 

dagsordenen for hvordan vores fremtid skal være! 

 

 

 

Juleåbningstider ?? : Hvordan holder du åbent i julen ? Der er igen i år mulighed 

for at få dine juleåbningstider på foreningens hjemmeside. Måske kan du også her blive 

inspireret til hvordan dine juleåbningstider skal være. Fax eller mail dine åbningstider til 

Ulla formand@hbh.nu 

 

 

Juletræerne tændes: Husk juletræerne tændes på fredag den 27/11-09. På 

Brønshøj Torv er det kl. 17.00 og På Husum Torv er det kl. 17.45.  

 

 

JUL er tradition og igen i år vil vi lave en julekonkurrence - hvor vores kunder 

skal kåre den flotteste julepyntede butik. Vi håber at alle igen i år vil gøre en 

ekstra indsats og dermed være med til at gøre vores bydel rigtig hyggelig og 

julet. Blandt vores kunder bliver der trukket lod om 3 gavekort á 500,-Kr. til en 

valgfri butik blandt handelsforeningens medlemmer. Vinderbutikken vil 

desuden modtagen 6 flasker rødvin. Konkurrencen bliver omtalt i Brønshøj-

Husum Avis, hvor vores kunder også kan finde stemmesedlen. Har du 

spørgsmål til konkurrencen kan du kontakte Ulla / KC Møbler. Mail 

formand@hbh.nu , fax: 38 89 06 44. tlf. 23 44 44 04 

mailto:formand@hbh.nu


                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciaoptog fredag den 11. December:  Forældre 

for Fred vil gå Lucia optog fra Husum Torv kl. cirka 

16.00 til Brønshøj Torv. Der kommer cirka 40 lokale 

piger som vil gå og synge på Frederikssundsvej – så tag 

godt imod dem hvis de kommer forbi din butik. 

Forældre For Fred har naturligvis fået tilladelse til 

arrangementet hos Københavns Kommune. De har også 

fået lov til at vi gerne må sætte lanterne uden foran 

butikken. 

Uddrag af tilladelse: ”Det vil være tilladt at stille 

lanterner foran butikkerne. Bemærk at: levende lys, 

olielamper, fakler, osv. af sikkerhedshensyn IKKE tilladt 

på byens gader og fortove” 

Jeg synes derfor det vil være en rigtig god ide hvis vi den 

dag sætter lanterne uden for vores butikker og skaber en 

lysende sti for Luciaoptoget gennem Brønshøj-Husum. På 

den måde kan vi også vise at vi bakker op og det gode initiativ som Forældre For Fred har skabt 

med dette Lucia optog. 

 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Vi kommer til at mangle et par personer til nogle 

poster i bestyrelsen næste år. Har du lyst til at være med i et aktivt og kreativt team, som samtidig 

også forstår at hygge sig – så er en bestyrelsespost måske noget for dig. Vil du høre mere om de 

ledige poster så kontakt Ulla på telefon: 23 44 44 04. 

 

 

Medlemstilbud: Restaurant La Rosa tilbyder medlemmerne af HBH 15% rabat på hele 

regningen. Tilbuddet gælder resten af 2009. Du skal blot selv huske at oplyse at du er medlem af 

HBH – og hvilken butik du kommer fra. 

NB: rabatten gælder ikke på take away. 

 

 

Beskatning af jule- og nytårsgaver: Husk at jule eller nytårsgaven til dine medarbejdere er 

skattefri, hvis værdien ikke overstiger 700 Kr. Men hvis gaven er i form af kontanter eller gavekort 

skal medarbejderen betale skat !! 

 

 

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

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

 

http://www.hbh.nu/

