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Har du deltaget i Bolbro-dagen? 

Svar: JA 

3. Du kan nu frit 
ønske – hvad skal 
Bolbrodagen 2018 
byde på? 

Emner 
 

Underholdning. Og 
hygge ; Præsentation 
af div. Ting og 
foreninger I bolbro 

Foreninger/stande 

Fællesspisning Mad 

Bedre skiltning. - 
kaffeborde med kage 
udendørs. 
Bolchekogning - 
bedre lyd ved 
orkestre og taler. 
Tryllekunst. Lidt 
mere flow. Måske 
debat om emner. 
Lidt mere for voksne 
samtidig med, de der 
har børn med også 
kan få noget ud af 
det. 

Mad 
Underholdning 

Jeg synes det er 
rigtig fint at få alle de 
lokale foreninger til 
at deltage, så vi kan 
se hvor meget vi har 
at byde på. Så pt har 
jeg været godt 
tilfreds. 

Foreninger 

Kæmpe Vandballon 
kamp? Lokalband 
konkurrence? 
Hjemmebagtkage 
konkurrence? 

Konkurrencer 
Underholdning 

Vend tilbage til 
Brugerhuset.... 

Placering 

Byttemarked; 
Fodbold; Dui; Bolbro 
brugerhus tilbud 

Aktiviteter 

Konkurrencer; Mad 
fra flere lande; Live 
musik - ikke fra 
ungdomsskolen; 
Tombola; Boder fra 
forskellige butikker i 
Bolbro - fødevarer,; 
Frisører, 
sandwichbar, 
bodega, apotek og 
andet.; Afholdes ikke 
i en hal - det er for 
tomt/koldt; 
Loppemarked; 
Afholdes evt på P 
pladsenved Føtex 

Konkurrencer 
Mad 
Stande 
Placering 

Møde med gamle 
elever fra Bolbro 
Skole 

Fællesskab 

Diverse, gratis 
aktiviteter, for børn 
og voksne. 
Muligheder for 
gevinster :) Lokale 
musikere og dj's - 
væk fra hornmusik..; 
Evt. velkomstrabat 
for nye "kunder" i 
idrætsforeninger og 
lign. Information om 
lokale 
muligheder/tilbud. - 
Noget godt at 
spise/drikke 

Aktiviteter 
Konkurrencer 
Musik 
Foreninger 
Mad 

Det ved jeg ikke 
rigtigt. 

 

Boder/stande fra 
lokale erhverv, 
foreninger osv.; 
Optog igennem 
Bolbro ; 
Loppemarked; 
Guidede ture med 
lokalkendt ; 
Fællesspisning 

Foreninger/stande 
Aktiviteter 
Information 
Mad 

Mere fællesskab og 
færre foreninger og 
en fælles intetesse 
for arrangement 

Fællesskab 
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eks.blev der i år 
afholdt loppemarked 
få gader fra 
arrangementet 

Flere spændende 
boder. Var en smule 
meget rundt i den 
store hal 

Stande/boder 

samle folk i bolbro, 
ikke for høj musik i 
hallen, ændring af op 
stilling af boder, flere 
foreninger kommer 

Fællesskab 
Foreninger 

Musik og aktiviteter Musik 
Aktiviteter 

Itdyxugivkvkvicyfckvk 
k 

 

Færre senior-
aktiviteter; Bedre lyd 

 

Loppemarked, 
planteboder, info om 
byfornyelse, musik, 
små konkurrencer på 
bevægebanen, 
foreninger fra Bolbro 
brugerhus, 
madboder, 

Stande/Boder 
Information 
Musik 
Konkurrencer 
Foreninger 
Mad 
 

Jeg synes den skal 
ligge en søndag eller 
lørdag formiddag så 
der stadig er noget 
dag tilbage. Synes 
det er fint når der 
har været lidt 
underholdning 
undervejs. Lokale 
der optræder, børn, 
voksne - reklame for 
de voksnes side og 
børnene trækker 
deres familier til. 

Tidspunkt 
Underholdning 
 

Markedsstemning, 
konkurrencer, musik, 
børneunderholdning, 
aktiviteter også for 
de mere voksne, et 
stort 
kræmmermarked.; 
alle der har stande 

Boder/stande 
Konkurrencer 
Musik 
Underholdning 
Tidspunkt 

skal blive til der 
lukkes flyt tiden til 
10 til 15. 

Stafetløb for børn.. Aktiviteter 

At der ville komme 
flere menesker til 
dagen 

Fællesskab 

Synes der er mange 
gode ting .. 

 

Jeg tænker der skal 
skrues op for det der 
i forvejen er, så det 
bliver en dejlig festlig 
dag, hvor man har 
lyst til at komme. 
Der kunne evt. 
bruges nogle penge 
på “et trækplaster” 
altså noget 
underholdning, tror 
jeg det vil være 
fedt!; Var fra flere år 
siden i Hvidovre, 
hvor Sigurd Barret 
spillede til et 
lignende arr. Det er 
nok ikke aktuelt 

her😉 men måske 
kunne man finde på 
noget andet! ; Man 
kunne også tænke 
“gøgl” ind i det og 
finde nogle det kan 
underholder... et 
hjulede cykler, 
jonglering mm. Evt 
noget børn og 
voksne kan prøve.... 

Underholdning 
Aktiviteter 

Bolbrodagen i 
bevægelsesparken er 
et hit for børn og 
voksne. 

Placering 
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Har du deltaget i Bolbro-dagen? 

Svar: NEJ 

3. Du kan nu frit ønske 
– hvad skal 
Bolbrodagen 2018 byde 
på? 

Emner 

musik - kaffe og hygge - 
evt - kreative 
værksteder for børn og 
voksne 

Musik 
Aktiviteter 

Jeg ved ikke hvad det er, 
men vil gerne høre 
mere. Er tilflytter og 
blevet forældre for et år 
siden. 

 

Heste Dyr 

vedtagelse af der ikke 
længere skal sende ting 
ud via e-boks.dk 

 

En rave Musik 

Infostandere om 
aktiviteter/events i 
området. Alt fra baby-
træf på plejehjemmet, 
søndagstræning i 
bevægelsesparken og 
børne Skt hans... evt 
også at de lokale 
madsteder tropper op 
og giver gratis 
smagsprøver. Musik, et 
mere eller mindre kendt 
band/kunstner. 
Underholdning for de 
små - klovn, 
ponyridning, hoppeborg, 
ansigtsmaling osv. 

Stande/Boder 
Aktiviteter 
Placering 
Mad 
Musik 
Underholdning 
Dyr 

Forskellige events og 
tilbud fordelt i hele 
Bolbro så man for det 
hele bolero og ikke kun 
et sted, alle forretninger 
kan være med og 
indbyde med deres 
speciale mv. Det er 
abselut ikke smart at 
samle det hele et sted 

Placering 
Forretninger 

da det ikke viser hvad 
bolbro indenholder til 
dagligt. 

Hvad er det??  

Generel information om 
bydelen, status på 
nutiden og focus på 
fremtiden.; Lidt 
underholdning.; Lidt god 
mad og drikke. 

Information 
Underholdning 
Mad 

Evt. Lidt mere musik 

😊😊 

Musik 

gratis kage, 
loppemarked, 
muiskindslag 

Stande/boder 
Mad 
Musik 

 


