September 2010
Kalender:





Torsdag den 23.09.2010 – fyraftensmøde ”Er din husleje fastsat korrekt?” – sidste
frist for tilmelding tirsdag den 14.09.2010 !!!
Lørdag den 02.10.2010 – shop amok lang lørdag 10.00 – 17.00.
Onsdag den 27.10.2010 – rundvisning i DR Byen kl. 18.15
Tirsdag den 16.11.2010 – rundvisning på Christiansborg

Velkommen til nye medlemmer: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer
Louis Nielsen og Din Bedemand BJ

Rundvisning i DR Byen: Kom på rundvisning i DR Byen med
Handelsforeningen og få et indblik i Danmarks største medievirksomhed.
På rundvisningen besøges produktionsfaciliteter som bl.a. Studie 5, hvor
"Talent 09" og "X-Faktor" er produceret og Studie 6, hvor f.eks.
"Debatten" sendes direkte fra. Vi besøger også Filmstudierne, RadioDrama
studierne, kigger ind i kontrolrum og Monteringshal og kommer helt ind i
Nyhedsrummet, hvor man kan være heldig at se afviklingen af TV Avisen
gennem Nyhedsstudiets plexiglas vægge.
DATO: Onsdag den 27.10.2010 Kl. 18.15
HVOR: DR Byen, EMIL HOLMS KANAL 20, 0999 Kbh. C
Tilmelding senest den 23.09.2010 – til Ulla på telefon
23 44 44 04 eller pr. mail formand@hbh.nu
Der er begrænsede pladser. Det er gratis at deltage. Hver butik kan tilmelde 2 personer –
yderligere deltagere vil komme på venteliste.

BORGERMØDER OM BUSLØSNING
Københavns Kommune vil gerne høre din mening om projektet Bedre Bus Bedre By - fremtidens
busløsning på Frederikssundsvej
Københavns Kommune arbejder på at forbedre bustrafikken på Frederikssundsvej, og har derfor
fået udarbejdet to bud på, hvordan busturen kan forbedres. Nu er det tid til de to bud bliver set med
lokale briller, sådan at der kan komme en ny løsning ud af det. Så kom og vær med!
Der er workshop den 30. september kl. 17-20 på Sjakket, Skaffervej 6, 2400 København NV og
den 13. oktober kl. 17-20 på Husum Skole, Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj. Tilmelding på:
nyfrederikssundsvej@tmf.kk.dk

Deltag også gerne i debatten om busløsningen på Frederikssundsvej her:
Facebook gruppen Brønshøj mod Busmotovej
http://www.facebook.com/photo.php?pid=31081832&fbid=1440221841404&id=1108796882&ref
=nf#!/group.php?gid=106637292694814&ref=ts

på Lokaludvalgets hjemmeside http://www.2700lokaludvalg.dk/ er der også mulighed for at
deltage i debatten – klik på debat og generel, så kommer du frem til debatten om busløsningen på
Frederikssundsvej
Eller send læserbreve til vores lokalaviser !!

SHOP AMOK !!:
KOM NU UD AF BUSKEN og få tilmeldt dig og din butik til shop amok !!

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.

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….

