
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2010  
  

Kalender:     
 Torsdag den 23.09.2010 – fyraftensmøde ”Er din husleje fastsat korrekt?” 

 Lørdag den 02.10.2010 – shop amok lang lørdag. 

 Tirsdag den 16.11.2010 – rundvisning på Christiansborg 

 

Er din husleje fastsat korrekt?   
Som erhvervsdrivende er det nødvendigt at være omkostningsbevidst. 

Derfor bør man med jævne mellemrum overveje, om den gældende 

husleje svarer til markedsvilkårene i det pågældende område. 
Det kan også være, at man står med tanker om at sælge sin 

forretning. Er det så muligt i henhold til lejekontraktens bestemmelser 

om afståelse, eller står der slet intet om dette i kontrakten? 

Bydelens lokale advokat Henrik Ravnild vil komme ind på 

disse og mange andre erhvervsrelevante forhold til dette fyraftensmøde. 

 

DATO: Torsdag den 23.09.2010  Kl. 18.30 

HVOR: Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj 

Tilmelding senest den 14.09.2010 – til Ulla på telefon 23 44 44 04 eller pr. mail 

formand@hbh.nu 

Det er gratis at deltage. Der vil blive serveret kaffe/te og kage.  

 

 
SHOP AMOK !!: Det har været oppe at vende et par gange – hvordan får vi skabt nogle gode 

arrangementer som både butikker og kunder kan få glæde af.  I bestyrelsen kan vi se at der er 

faldende opbakning omkring efterårs BY NIGHT arrangementet. Der er færre og færre der vil 

deltage – og flere butikker lukker også før tid. Det er bestyrelsens overbevisning at et dårligt By 

Night - med få deltagende butikker – kan ende med at udvande begge By Night arrangementer og 

det vil være en katastrofe for alle involverede – og der må der ny tænkning til !  

Derfor har vi planlagt en fælles lang lørdag den 2. oktober - med åbent til kl. 17.00. Vi håber at 

alle vil bakke op om dette arrangement – og da flere butikker allerede selvstændigt kører med lang 

lørdag,  håber vi, at vi med gode ideer og fællesskab – kan skabe en ny unik tradition i Brønshøj-

Husum. 

SHOP AMOK er gode tilbud og events i butikkerne. Det gælder som sædvanlig om at være kreativ 

for at lokke kunderne til. Konkurrencer og gadesalg er normalt også et godt trækplaster. 

Har du lyst til også at have en bod på et af torvene er det også noget der kan lade sig gøre. 

Vi vil som sædvanlig forsøge at involvere en masse af de spændende foreninger for både børn og 

voksne der er i området – og få dem til at være aktive på vores 2 torve. Jo flere mennesker – jo 

flere kunder vi kan trække til bydele - jo bedre. 
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Deltagelse i SHOP AMOK er gratis. Der er balloner og vindues streamers til de deltagende butikker. 

Tilmelding kan ske til Ulla, på tlf: 23 44 44 04 eller på mail.: formand@hbh.nu 

Af hensyn til bestilling af streamers og balloner håber vi at I tilmelder jer med det samme – sidste frist 

er dog den 23. 09.2010. 

 

Rundvisning i folketinget ved Yildiz Akdogan:   

 

Yildiz Akdogan (S) er medlem af folketinget og hun er kandidat for 

socialdemokraterne i Brønshøj kredsen. Yildiz har inviteret HBH Handels- og 

Erhvervsforeningen på en rundvisning i folketinget – og til en lille snak bagefter. Har du aldrig 

været på Christiansborg er det bestemt en god oplevelse at komme ind og se ”hvor det sker”. En 

ikke uvæsentlig tillægsgevinst er at du samtidig for en super chance for at lære nogle af dine 

”kolleger” fra nærmiljøet bedre at kende. 

 

DATO: tirsdag den 16. november 2010  

HVOR: Folketingets besøgsindgang C ved den store trappe i 

Rigsdagsgården på Christiansborg – klokken 18.50 

 

Kl. 19.00-19.45 omvisning v/Yildiz Akdogan 

Kl. 19.45-20.45 møde m/Yildiz Akdogan 

 

Tilmelding nødvendig – og tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 30. 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!! Ring 23 44 44 04 eller send en mail på 

23 44 44 04. 

 

Vi mangler et bestyrelsesmedlem: Har du mod på at være sammen med nogle rigtig rare 

kolleger fra dit nærmiljø – brænder du for at der skal ske noget spændende for butiks- og 

erhvervslivet i Brønshøj-Husum, har du energi og overskud - så er vi kommet i den situation at der 

er en ledig plads i bestyrelsen. Er det noget for dig så ring til Ulla på 23 44 44 04 eller send en 

mail på formand@hbh.nu  

 
Der er også plads til frivillige der vil stå for arrangementer i vores bydel. Har du ideer til hvad der 

skal ske fremover – og vil du være ankermand for et projekt, hvad enten det er rettet mod vores 

kunder eller et medlemsarrangement – så kontakt : Ulla på 23 44 44 04 eller send en mail på 

formand@hbh.nu 

 

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

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