Flytning af Frivilligcenter Aabenraa
Baggrund for flyttetankerne
Frivilligcenter Aabenraa har siden efteråret gennemgået et ledelsesskift med ny bestyrelse, formand
og centerleder.
Siden 1. februar, hvor Gry Mortensen tiltrådte stillingen som leder af centret, har centret været i
dialog med medlemsforeningerne om deres behov og ønsker til frivilligcentret - herunder de fysiske
rammer for centret. Det stod meget hurtigt klart, at der er behov for forbedringer i forhold til
centrets lokaler, faciliteter og indretning. Derudover ønskes større synlighed på frivillighed og
foreningsarbejde end det er muligt på nuværende lokation: mange har svært ved at finde os, da vi
ligger lidt ”gemt væk”, så man kommer ikke bare lige forbi og lader sig inspirere til at blive frivillig.
Sideløbende har det vist sig, at vi grundet vækst faktisk også er ved at vokse ud af nuværende
lokaler; vi har bl.a. fået midler fra TrygFonden til at ansætte endnu en medarbejder og det forventes,
at der kommer yderligere 1-3 til det næste års tid. Vi får med andre ord også svært ved at være på
nuværende adresse fremover.
Allermest afgørende for vores ønske om at flytte centret – og for nærværende ansøgning - er dog,
at flere patient- og handicapforeninger ikke kan bruge vores lokaler, som de er nu. Det er vi rigtig
ærgerlige over og vil gerne gøre det bedre, så alle kan komme hos os. Derfor har vi de senere
måneder arbejdet på at finde et godt, nyt sted til centret – (endnu) mere centralt og med flere kvm.
at gøre godt med. Det er lykkedes os at finde netop dette sted til en lav husleje, hvorfor en flytning
også vil være økonomisk bæredygtig for os på sigt.
For at vi kan tilbyde gode rammer for handicapforeningerne også, kræver det nye sted dog en
ombygning - nærmere etablering af et handicaptoilet. Vi søger hermed om støtte til at finansiere
denne ombygning. Se budgetskemaet for nærmere information om de aktuelle udgifter.
Foreningernes vurdering af centerfaciliteterne i hovedtræk:
o En bred vifte af forskellige typer foreninger, der er aktive i huset, efterspørger mere plads
og flere lokaler med større fleksibilitet, så der kan være flere forskellige typer aktiviteter i
gang på samme tid. Gerne også et større køkken, hvor man kan anrette mad og der er plads
til mere end én person ved opvasken. Centret har på nuværende adresse kun et lille
tekøkken med ca. 50 cm køkkenbordplads.
o Brugere af høreapparat er generet af elektriske forstyrrelser (formentlig fra et elskab eller
transformer af en slags udenfor ejendommen), som umuliggør brugen af teleslynge til
møderne.
o To handicapforeninger, der ikke kommer i huset normalt, har indvilget i at teste forholdene
mhp. at give os tilbagemelding. Denne var ret tydelig: ”Vi kan ikke forsvare overfor vores
medlemmer at booke lokalerne en anden gang”
o Problemstillinger for kørestolsbrugere især: dårlige adgangsforhold til selv centret (man skal
køre hen til enden af ejendommen for at ramme en sliske, da der er trapper foran opgangen
til centret), hele tre døre, der skal åbnes manuelt for at komme ind i det store mødelokale,

to små toiletter uden fornøden plads til at vende kørestol – ej heller til at foretage sving for
at komme ind: toiletterne er placeret i et lille garderoberum med endnu en dør, der skal
åbnes manuelt (imens man skal forsøge at svinge ind på toilettet og holde dettes dør også).
Med andre ord er man afhængig af hjælp som kørestolsbruger for at kunne komme i
frivilligcentret. Det kan vi ikke være bekendt.
Muligheder i Nørreport 30
Lejemålet har flere kvm. og muligheder for kontorpladser såvel som forskelligartede aktiviteter på
samme tid i de forskellige rum. Der er tilmed gode køkkenfaciliteter, men vigtigst: et bredt
indgangsparti i gadeplan, hvor der er god plads til at komme ind med kørestol via en automatiseret
dør, som vi ønsker at montere. Ejendommen har ligeledes store vinduespartier med gode
muligheder for at skabe synlighed på foreningernes arbejde. Samtidig kommer vi til at bidrage til
liv i den nordlige del af gågaden – til glæde for alle.
Nødvendig ombygning
Den sidste brik, der mangler for at vi kan skabe de rammer for centret fremover på en ny adresse,
som vi drømmer om, er, at vi sammenlægger to toiletter, så der etableres ét handicaptoilet i stedet.
Dette arbejde udgør desværre et økonomisk benspænd for vores vision, hvorfor vi søger om hjælp
til finansiering hertil. Udover etablering af handicaptoilet og montering af eldør(e) sætter vi også
skillevægge op to steder for at skabe flere rum samt installerer et chipnøglesystem, så det bliver
lettere for os at administrere lokalelån. Derudover er der også udgifter til istandsættelse (maling
mm.).

