
                      
 
       
 
 
 

 
 
 

 

 

December– 2009  
  

 
Kalender:  
 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 medlem Bella 
Elektrik 
 

Juletræerne blev tændt på begge torve og det gik 
rigtig godt. Mange børn og voksne var mødt frem for at se de 
flotte træer blive tændt. At det overhovedet kan lade sig gøre 
at have juletræer på torvene skyldes at Lokaludvalget har 
bakket arrangementerne op og ydet tilskud til både træerne og 
selve juletræstændingen. Stor tak til Lokaludvalget for 
opbakningen og støtten. 
 

 
 
 
Flot luciaoptog:  Forældre For Fred afholdt et rigtig 
flot Luciaoptog fredag den 11. december. Både med en 
masse syngende piger, julemanden, nissemor og nissepige 
og natteravnene. Det vil være dejligt hvis det kunne blive 
en tilbagevendende tradition i Brønshøj 

 
 
 

 
Julekonkurrencen er afsluttet: Vanen tro har vi haft en konkurrence kørende hvor vores 
kunder kunne stemme på den butik de syntes var den flottest pyntede butik. I år blev det butik 
Dikkedar som vandt præmien – 6 flasker god vin.  Tillykke til Dikkedar ! 
 
Blandt de indsendte svar blev der trukket lod om 
gavekort til medlemsbutikkerne 3 stk. a 500,-Kr. Så 
der er et par kunder der får en ekstra julegave. 
Tillykkem til vinderne: 
Preben Bakbo – gavekort til Brønshøj Bogcafé 
Raffaele Zwadimivic – gavekort til La Rosa 
Edel Glistrup – gavekort til Blomsterhytten 
 
 
 



                      
 
       
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Forbrugerrettigheder og miljø:  Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum har gjort os 
opmærksom på nogle forbrugerrettigheder i forhold til skadelige stoffer. Disse rettigheder betyder 
bl.a. at forbrugerne har ret til at spørge i forretningerne omkring forskellige produkters indhold af 
kemikalier, og så har forretningen 45 dage til at undersøg og give kunden et svar. Du kan læse 
mere i folderen fra REACH her http://www.hbh.nu/pdf%20filer/REACH%20folder.pdf 
 

Bydelsportal: Lokaludvalget har skabt en bydelsportal som skaber overblik over aktiviteter, 
foreninger sociale netværk, projekter mv. Alle foreninger og institutioner opfordres til at oprettet 
sig på 2700 bydelsportalen og bruge siden aktivt til at kommunikere på tværs og holde sig 
opdateret med aktiviteter i bydelen. Mere end 250 foreninger og institutioner har allerede tilmeldt 
sig. Du kan se kigge nærmere på den nye bydelsportal her: www.2700bydelsportal.dk 
 

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. 
 

Områdefornyelse i Husum: Har du butik i Husum var det måske en rigtig god ide at deltage 
i de kommende workshops omkring områdefornyelsen. Det er jo ikke uvæsentligt for butikslivet 
hvordan fornyelsen skal blive til. 
 

 
 
 
HUSK – du kan altid tjekke foreningens hjemmeside www.hbh.nu  – her kan du læse 
nyhedsbreve, finde telefon numre, adresser og meget meget mere…. 


