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Referat fra 

DEBATMØDE I BOLBRO LOKALFORUM  
5. september 2017 

Stadionvej 50, opgang K , 5200 Odense 

 

Byfornyelse 

Efter en kort velkomst og præsentation tog Rikke Faldgren Odense Kommune over, og 

trak deltagerne med til Cirkuspladsen, hvor der var oplæg og drøftelser omkring pladsens 

indretning. De indkomne forslag tager Rikke med til videre bearbejdning. Der var stor 

interesse omkring emnet, og Det er Rikkes intension at deltage hver gang der er møde i 

Bolbro Lokalforum, indtil hele byfornyelsesprojektet er færdigt. 

Elevrådet Provstegårdskolen 

Repræsentanter for elevrådet på Provstegårdsskolen Anton og Hamza  fortalte lidt om 

hvordan de så på Bolbro.  Reflekterede over Bolbrodagen, der havde været sjov , at det 

var et godt sted det foregik, for der var mange legemuligheder udenfor, og  der var mange 

aktiviteter. At være barn i Bolbro er faktisk udmærket, hvis man bruger de muligheder der 

er i området. Der er mange sportsmuligheder samt  steder  hvor man kan samles 

udendørs.                                                                                                                                 

Der blev informeret om tiltag vedr. åbning af parkourbane og tiltag omkring bedre 

oprydning. et ønske kunne være en ny bålhytte. 

SSP 

Thomas Hansen informerede om sit arbejde med SSP 

Samarbejdet med skole sociale myndigheder og politi må gerne række helt ud i 

civilsamfundet, det kan f. eks være hvis man har oplevet noget omkring unge mennesker 

der ikke er "normalt i gadebilledet" Hvis man  registrerer at unge holder til et bestemt sted, 

eller lign. Ser man noget der direkte er kriminelt er det naturligvis en politiopgave, men alle 

er velkomne til at rapportere observationer omkring børn/unge til  Kristina Pryds, 

krpc@sspodense.dk  Tlf.: 29 60 58 68 Det kan være at det lige er den brik, der mangler i 

et større billede. 

Vedr. Bolbrodag 

Der blev refereret fra styregruppens evalueringsmøder, og fremlagt forslag om at tænke 

Bolbrodagen ind i nogle andre rammer, hvor det mere er den enkelte Bolbroborger der 

også føler ejerskab for projektet. 

Der indkaldes til en Workshop lørdag d.28.10 .2017 kl. 10 til 13  i Bolbrohallen. 
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Der kom forslag fra deltagerne om evt. at flytte rundt, så det var et nyt sted hvert år 

Provstegårdskolen, Føtex, KFUM, Brugerhuset etc. 

Rikke Faldgren Gjorde opmærksom på, at kommunen jo understøtter kulturelle 

arrangementer.  Der var forslag om at det vil være godt, hvis der var en eller anden form 

for afstemning på dagen, Bolbro Bestemmer eller lign.  Der blev spurgt om der er lavet en 

undersøgelse, omkring hvad borgerne vægter mest sådan en dag. Det er der ikke. 

Forhåbentlig kommer alle disse ting i spil igen på Workshoppen, der vil blive faciliteret af 

Tanja Bruntse Ahler. 

Lysningen 

Bjarne Hansen rapporterede fra en skuffet arbejdsgruppe, omkring den  kedelige 

hændelse vedr. bål hytten i Elmelund skov, der er brændt. Der har været hærværk stort 

set lige fra dag et, og der har været brugt rigtig mange resurser på at holde området pænt 

og brugervenligt. Der har været aftale med vægterfirma og lign, men hvorom alting er, er 

hytten nu væk og den vil ikke blive genopført, men pladsen er stadig vores og det er et 

dejligt område, hvor der stadig er en åben bålplads og et shelter, der kan benyttes. 

 Hjemmesiden  Bolbro.Net               Fælles kalender 

Det kan være en god ide hvis man som Bolbroborger på et samlet sted kan se hvad der 

rører sig i bydelen. Facebook er godt, men den spændende begivenhed, der bliver lagt op, 

er ret hurtigt druknet i nye beskeder, Derfor foreslår bestyrelsen at vi anvender  

kalenderen på vores hjemmeside lidt mere aktivt. 

Ideen er, at alle organisationer, foreninger etc. på et samlet sted, kan oploade deres 

begivenhed, så  der er et fælles overblik.  

Vores webmaster på Bolbro.Net Karsten Langer fremviste det nye tiltag og opfordrede til, 

at alle også brugte den aktivt. Der er mulighed for via Google selv at skrive noget på, men 

det bedste er, hvis begivenheden sendes til karstenlanger@webspeed.dk  Gerne med en 

ledsaget tekst.( Når man klikker på den enkelte begivenhed kan man læse mere om det.) 

Evt. 

Bjarne Hansen gjorde reklame for Vælgermødet d. 07. november, med undertitlen politisk 

speeddating, hvor vi kan møde repræsentanter fra de politiske partier, næsten på 

tomandshånd. 

Hanne Zyrak fortalte om Puljens Dag, d. 07. 09. som bliver afholdt i Brugerhuset, og 

gjorde opmærksom på, at medarbejdere fra firmaet der bygger facebook bl.a.  skal lave 

frivilligt arbejde, og en repræsentant derfra vil være tilstede, og tage imod ideer og forslag.  

Ref.   Gunnar 


