Kære Børn og ungeudvalgsmedlem.
Det er kommet os for øre, at fjernelse af bevillingen til Bolbro Brugerhus er på dagsordenen til
budget 2012.
Vi håber, at du vil inddrage denne henvendelse i dine overvejelser, inden du træffer din beslutning
herom.
Af det vedhæftede bilag kan du få et indtryk af hvad der foregår i Bolbro Brugerhus og hvad
konsekvensen af bortfald af bevillingen vil betyde, og ikke mindst, at vi er indstillet på, at forsøge at
klare os med en nedsættelse af bevillingen fra 500.000 til 400.000 kr.
I august 2011 har Bolbro Brugerhus 25 års jubilæum. I perioden fra 1986 til 1991 var huset
udelukkende projekt financeret. I 1991 gik daværende kulturrådmand Søren Møller og
socialrådmand Ruth Larsen (senere børn- og ungerådmand) sammen om at sætte Bolbro Brugerhus
på budgettet. Det handlede dengang, som nu, om at skabe utraditionelle sammenhænge, hvorved
nye og anderledes sammenhænge/samarbejder opstår.
Efter vores bedste overbevisning bidrager Bolbro Brugerhus til en styrkelse af lokalsamfundet på
tværs af brugergrupper, institutioner i Odense V, foreninger mm. Derved er Bolbro Brugerhus et
væsentligt led i forøgelsen af bæredygtigheden i Odense, der efterspørges i planstrategi 2011.
Eksempler:
For 14 dage siden var vi 40 personer på tur til Tarup – Davinde, her deltog bl.a. en iransk mor med
tre børn der går i muslimsk friskole og en 27-årig fraskilt pakistansk kvinde sammen med deltagere
fra foreningen HjerneSagen. Sådanne kulturmøder lykkes kun ved stort forarbejde fra en daglig
leder.
I 2010 er Kvindecafeen startet, som et samarbejdsprojekt mellem Bolbro Brugerhus, Bolbro
Bibliotek, Red Barnet, DUI leg og Virke, Boldklubben KFUM, Boligforeningen Højstrup. Ud over
at arrangere en månedlig Cafe i Bolbro Brugerhus, vil vi samarbejde om og koordinere aktiviteter i
området.
Vi er klar over at Bolbro Brugerhus, med sit usædvanlige koncept, ikke helt passer ind i nogen
kasser, men vi mener også at det i disse sparetider er at ”kaste barnet ud med badevandet”, hvis det
ikke kan lykkes at finde 400.000 kr.
Bolbro Brugerhus er en platform for innovation og udvikling det har taget 25 år at opbygge.
Tænk os med i sundhedsfremme, integration, bæredygtighed og frikommuneforsøg!!!
Brugerforeningen ved Bolbro Brugerhus har 400 medlemmer og 45 frivillige. Der kommer ca. 800
brugere om ugen i huset. I den hverdag er en daglig leder en nødvendighed.
Jeg står gerne til rådighed for yderlige oplysninger, du er velkommen til at kontakte mig på
21406516/30381530.
På Brugerforeningens vegne
Hanne Syrak Nielsen
Formand

