Når du har oprettet en profil på
boblberg.dk, kan
du finde andre
med de samme
interesser som
dig. Du behøver
hverken at have
et profilbillede
eller en profiltekst.
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Find nye fællesskaber
med Boblberg
Mangler du ind i mellem en at dele dine
interesser med, en træningsmakker eller
en at tale med om svære ting, så kan det
være at Boblberg.dk er løsningen for dig
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Boblberg.dk er et digitalt sundhedsfællesskab baseret
på fælles interesser. Helt konkret er det en hjemmeside, hvor du gratis kan oprette en profil og finde andre
med de samme interesser som dig.
Boblberg er et uformelt forum, hvor det ikke handler
om at opstille et perfekt billede af sig selv. Det er derfor
ikke nødvendigt at have et profilbillede og en profiltekst.

»Vores mission er at styrke borgernes fællesskab, fordi
det betyder meget for vores livskvalitet, at vi er en del
af et fællesskab«, siger Anders Stæhr.
I dag findes Boblberg i 24 kommuner og har over
70.000 brugere. I København og Frederiksberg er der
cirka 20.000 brugere.

Sådan bobler du
Når du er logget på Boblberg.dk kan du oprette indlæg,
en såkaldt bobl, og du kan svare på andres bobler. Du
kan oprette ligeså mange bobler du vil, kun din fantasi
og interesser sætter grænser for, hvad du bobler om.

Over 70.000 brugere

Du kan se alle andres bobler, og hvis der er noget, som
interesserer dig, kan du enten kommentere direkte på
boblen eller skrive en privat besked til personen, som
har oprettet den.

Ideen til Boblberg fik Rasmus, Nikolai og Anders Stæhr
tilbage i 2013. De samarbejdede med tre kommuner,
2.500 borgere fra hele landet og et stort udsnit af organisationer, som har berøring med kultur, fritid, sundhed og det frivillige. Og i januar 2015 blev Boblberg en
realitet i Hvidovre kommune.

De andre brugere bobler typisk om gå-, vandre-, løbeeller træningsmakker, nye veninder eller venner, andre
til en madklub, strikkeklub eller læseklub, frivilligt
arbejde eller nogle at være frivillige sammen med og
meget mere.

