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Køb lokalt til jul i Gentofte
Af Colette Brix,ftmnandfor
DESA - DanskErhærvssam
menslutning
DEBAT Når man kører ad Gen

toftes strøg og ser, hvordan de
små forretninger pynter op til
jul trods alle restriktioner, kan
man ikke blive andet end glad.
Se vinduerne hos Kalles Bøme
tøj, de kan glæde enhver barn
lig sjæl, se Charlotte Bonnen
flot pyntet op, og vinhand
leren Holger Frederiksen må
have brugt 10 mand til at pyn
te de flotte juleting og pragt
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vin i vinduerne.

Tøjmanden Sebastian på
Ordmpvej ved alt om herretøj,
og den flotte legetøjsbutik på
Jægersborg Alle, LegeKæden,
åh, den frister børn.
Vi har pelsforretningen
Sten Bergstrøm, en rigtigt
uddannet buntmager, og skal
du købe en mink i disse tider,
så smut forbi. Tag også og se
smukke julevinduer hos Hel
les Blomster på Strandvejen,
de ligner blomsterkongen
Jesper Berings vinduer i hans
stormagtsdage. Det er helt fan
tastisk.
Så har vi Carla Carla, de har

alt tøj, du kan ønske dig, og konger skal nok få brød til kaf
hos Chopin kan du købe tøj fen, men hvis vi ønsker Gen
af høj kvalitet og rimelige tofte skal være en levende han
priser. Vi har restauranterne delsby i dag og i morgen, skal
og cafeerne klar med varm vi lægge vores penge i lokale
gløgg og æbleskiver, mad af kasser.
Gentoftes små butikker
høj kvalitet, og betjeningen i
top trods afspritning, afstand 'First', så vi også næste år kan
få julelys i øjnene. Let måsen
og maske.
Tænk, hvis alle smukke og få en sludder med de loka
lysende forretninger ikke var le, gaverne pakket flot ind og
der. Det ville ikke blot være de rigtige varer. Gør vi det, har
trist, det ville være en katastro vi også en handelsby til næste
fe. Det er vigtige.re end nogen jul, det fortjener de små hand
sinde, at vi tænker lokalt, før vi lende.
Rigtig glædelig jul til jer
køber på nettet.
Amazon og de andre net- alle.

