Sønderborg Kommune holder udsalg af arvesølvet, i bogstaveligste forstand.
Man har på det seneste kunne læse i dagspressen at Sønderborg Kommune har sat en
del kommunale ejendomme til salg bl.a. Storegade 33 i Broager, ”Annasminde”.
Annasminde husede i flere generationer siden 1842 familievirksomheden Jørgensen´s
farveri med tilhørende landbrug. Det statelige stuehus fra 1870 blev af den sidste af
Jørgensen slægten, Anna Jørgensen ( Anna Farre), testamenteret til Broager
Kommune, som den daværende kommunalbestyrelse med borgmester Peter Nielsen i
spidsen tog imod med kyshånd. Vejen var hermed banet, at huset kunne være
kulturelt samlingspunkt for en lang række kulturelle aktiviteter på Broagerland.
Annasminde, som huset efterfølgende blev navngivet, gennemgik en større
renovering med 4 lejligheder og en kælderetage, der blev tilbudt Broagerlands
Lokalarkiv. Arkivet har siden da haft til huse i kælderen med brandsikrede arkivrum
samt flere mødelokaler, som i høj grad også benyttes af andre foreninger til
afholdelse af kulturelle arrangementer. For blot at nævne nogle: Broager Egnskor,
Ældresagen, Annasminde Skatklub, Strikkeklubben etc.
Som talsmand for Arkivet og Lokalhistorisk Forening for Broagerland ser jeg med
største bekymring på, hvad der skal ske med arkivet og dens store samling af
uvurderlige arkivalier og de forskellige kulturelle aktiviteter, som denne historiske
ejendom rummer, ved et eventuelt salg.
I bestyrelsen for arkivet og Lokalhistorisk Forening er vi meget frustreret over ikke
at være blevet underrettet om et kommende salg og de deraf følgende konsekvenser
for hele kulturlivet på Broagerland.
At man som bruger skal læse om et salg i dagspressen fremmer ikke ligefrem det
ellers gode samarbejde mellem Sønderborg kommune og de kulturelle foreninger på
Broagerland med de mange lokale ildsjæle, som på den ene eller anden måde gør en
kæmpe uegennyttig indsats for det ellers blomstrende kulturelle liv på Broagerland.
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