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LOKALAVISEN

Brug byen sammen med andre
Borger-til-borger portal skal
hjælpe københavnerne ud og bruge de
utallige fritidsinteresser som byen har at
tilbyde.
Af Flemming Saugmann
red@lokalavisen-va.dk

et gælder alt her i livet;
det er sjovere, når man
har nogen at dele sine oplevelser med. Noget også Københavns kommune har fået
øjnene op for, og nu gør noget
ved med oprettelsen af en ny
borger-til-borger portal.
Med portalen Bohlberg.dk
håber kommunen at kunne
række borgene et hjælpende
klik, hvis de står og mangler en makker til gåturen,
boldspil, eller hvis skakspillet
efterhånden bliver kedeligt
uden en modstander?
For det bobler med fritidsinteresser i København, og
måske venter din nye makker
på den nye borger-til-borger
portal: Og måske er vedkommende kun få klik væk, når
den nye borger-til-borger
portal med boblberg.dk åbner
1. marts: Hvor formålet er at
styrke københavnernes fællesskab og give dem et værktøj til at gøre noget aktivt for

Interessefællesskaber

Den nye kommunale portal er
fra starten baseret på interessefællesskaber. Så uanset om
du er tilﬂytter eller indfødt
københavner, kan du udvide
dit netværk og ﬁnde andre
med samme interesser fx en
løbemakker, læseklub eller
nogen at lave musik med.
Eller du kan oprette dit
eget opslag – en boble – eller
svare på andres opslag og

Boblberg.dk er for alle og tilgængelig på både computer, smartphone og tablet. I dag er der brugere på fra 15 til 91 år - og samarbejdet med
kommunen løber i første omgang i otte måneder.

på den måde ﬁnde en at dele
netop din interesse med.
Så hvorfor ikke oprette dig
nu eller læs mere på www.
boblberg.dk

Her på borger-til-borger
portalen kan du nemlig nemt
ﬁnde andre at dele din fritid
og interesser med i Københavns Kommune. Og det

kan være alt fra nogle at gå/
vandre med, en cykelmakker,
starte en strikke eller hækleklub, komme i gang med en
læsegruppe, nogle at tage på

friluftstur med, lære at tale
dansk eller et spændende
fremmedsprog, frivilligt arbejde eller måske en kaffeven
eller –veninde. You name it!
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SPAR OP TIL

75%
PÅ UDSTILLINGSMODELLER
& UDGÅEDE VARER

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris og Everyday Low Price

SPAR MINDST

25%
PÅ ALLE VARER

Priserne er vejledende inkl. 25% moms. Der tages forbehold for svigtende leverancer, udsolgte varer, afgiftsforhøjelser,
devaluering samt trykfejl. Lokale variationer i sortimentet kan forekomme.
Tilbuddene gælder fra 24. -26. februar 2017. IDE/ILVA 08-2017.

D

at møde nye mennesker ved
hjælp af få klik.
»På Boblberg.dk giver vi
københavnerne mulighed
for at skabe kontakt til andre
med samme interesser og måske den vej igennem chancen
for nye venskaber, mens man
dyrker sine fritidsinteresser
og byens mange muligheder,«
fortæller Thomas Jakobsen,
direktør i Københavns Kommune, og fortsætter: »Vi ved,
at fællesskaber betyder meget
for menneskers livskvalitet,
derfor er jeg glad for, at vi kan
skubbe lidt på vej med denne
platform.«

