
 

Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg – Tlf. 75 45 70 85 

E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk - Web: www.vindrosen-huset.dk 

 

 
Finansiering af aftale med Boblberg 
 
Frivillighuset Vindrosens opfordrer Esbjerg Byråd til at forlænge aftale med den 
digitale platform Boblberg. 
 
Mange er i løbet af Coronakrisen begyndt at bruge forskellige online-tjenester som erstatning for 
fysiske møder, som en måde at forhindre isolation og ensomhed. En af disse tjenester hedder 
Boblberg og har 8.500 brugere i Esbjerg Kommune. Den 1. januar 2021 mister brugerne denne 
tjeneste, medmindre Esbjerg Kommune forlænger aftalen. 
 
Boblberg er en meget jordnær tjeneste, som gør det nemt for mennesker hurtigt at komme i snak 
med hinanden. Derfor har den vist sig at være en stor succes med 300.000 bruger i hele Danmark 
og 8.500 brugere i Esbjerg Kommune. I november 2019 var der 6.000 brugere. Boblberg er 
tilgængelig i Esbjerg Kommune, fordi Børn & Kultur siden 1. marts 2018 har betalt 120.000 kr. om 
året for den. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har finansieret en midlertidig forlængelse af aftalen 
fra 1. september til 31. december 2020. 
 
Hvis aftalen ikke forlænges i 2021, brugerne ikke længere have adgang til denne digitale platform 
og miste endnu en livline. Derfor opfordrer Frivillighuset Vindrosen Esbjerg Kommune til at 
forlænge aftalen med Boblberg. 
 
Brugerne i Esbjerg fordeler sig meget bredt på flere forvaltningers ansvarsområder: 
 

Ensomhed 28% 

Kultur/motion/frivillig 21,1 % 

Mental sundhed og psykisk sårbarhed 21% 

Familie 12,3 % 

Tilflytter 10,6 % 

Handicap og kroniske sygdomme 7 % 

 
Da brugerne fordeler sig på alle kommunens ansvarsområder, foreslår vi, at midlerne findes på 
tværs af forvaltningerne. 
 
I Boblbergs foreningsmodul kan lokale foreninger synliggøre sig og invitere ind i etablerede 
fællesskaber. Vindrosen vil derfor gerne bidrage aktivt til at udbrede kendskabet til Boblberg 
blandt vores 170 medlemsforeninger. 
 
Boblberg kan i samarbejde med Vindrosen bidrage til at imødekomme Esbjerg Kommunes vision 
og mål i ”Strategi for den frivillig sociale indsats” samt flere af byrådets strategiske satsninger i 
Vision 2025. 
 
Læs om Boblberg her: https://boblberg.dk/Info.aspx 
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