
Årsstatus 2013
Greve Nord 



Leder: Året der gik ...................................................................................................................................... s. 3
Greve Nord Projektet ................................................................................................................................. s. 4
 Greve Nord Projektet i 2014 .................................................................................................... s. 4
 Status på indsatsområder ........................................................................................................ s. 5
Projekt: Forebyggelse af udsættelser ................................................................................................... s. 10
Projekt: Ægtefælleforsørgede kvinder ................................................................................................. s. 11
SATSpuljeprojekterne: Den helhedsorienterede gadeplansindsats i Askerød ..................... s. 12
Tema: Kommunalvalg 2013 .................................................................................................................... s. 13
Boligområderne .......................................................................................................................................... s. 14
 Udlejningssituation ................................................................................................................... s. 14
 Andelen af indvandrere og efterkommere ....................................................................... s. 15
 Husstandstyper ........................................................................................................................... s. 15
 Andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet .............................................................. s. 16
 Indkomst ....................................................................................................................................... s. 16
 Alderssammensætning ............................................................................................................ s. 17
Brande ............................................................................................................................................................ s. 18
Kriminalitet ................................................................................................................................................... s. 19 

Indhold 

2



Året der gik
2013 startede hektisk med uro og nogle nytårsdage, hvor der var uro omkring Askerød, mens der el-
lers var ro området. Kombineret med den uro der havde været omkring lukningen af Klub Stamhuset i 
efteråret 2012 samt forskellige skudepisoder og anden uhensigtsmæssig adfærd blev resultatet, at Ask-
erød sammen med Gadehavegård i Høje Taastrup blev placeret lavest i politiets tryghedsindeks for 2012. 

Året bød også på etableringen af Aktivitetshuse i boigområderne. Ønsket med Aktivitetshusene er, at 
gøre det let for personer, der ikke er øvede i at etablere foreninger, at starte aktiviteter op - og generelt at 
engagere flere beboere i deres lokalsamfund.

Således er der i løbet af 2013 startet en del forskellige aktiviteter op: De kvindegrupper der er etableret i 
området har fået faste tider, der er lavet forskellige mandeklubber, der er blevet blevet lavet undervisn-
ing og temamøder og masser af faste sundheds- og motionstilbud - og meget andet. I løbet af året er der 
kommet et meget stort pres på især Aktivitetshuset i Askerød, der næsten er i brug hele tiden.

I løbet af året er der etableret et forældrenetværk, der har gennemført en lang række initiativer. Det har 
handlet om forskellige oplysningsarrangementer, EID fester og sportsarrangementer i samarbejde med 
forskellige unge. Forældrenetværket har ligeledes været på gaden og i den forbindelse medvirket til, at 
der i løbet af året er blevet meget mere roligt i området.

Forældrenetværket og alle andre gode kræfter blev ligeledes aktiveret i løbet af foråret, da skolelærerne 
blev lockoutede og børnene fik en ekstra ferieperiode. Denne periode har været medvirkende til at øge 
samarbejdet med de mange, især kommunale, aktører der er i Greve Nord.

I foråret blev der afholdt et Bydelsforum, der resulterede i et ønske om at se på muligheden for at lave 
profilområder i Greve Nord området. Det er der siden arbejdet videre på, og i forbindelse med efterårets 
Bydelsforum fortalte Preben Husted, formand for BS61 i Gersagerparken, om de muligheder han så for 
at fremvise Greve Nord eller Hundige fra en mere positiv side. Der blev vendt en masse muligheder for, 
hvordan der skabes liv i området. Der er behov for et sted, hvor mennesker kan mødes og lære hinanden 
at kende. Et område, der også er attraktivt for nye beboere, der har lyst til at bosætte sig i Greve Nord.

Bydelsforummet var en opfølgning på årets bydelskonference, hvor der var der flere forskellige oplæg om 
tryghed i boligområdet. Der var oplæg ved Per Larsen fra Børnerådet, paneldebat samt oplæg fra Niels 
Bjørn, der talte om hvilke fysiske tiltag, der kan etableres for at skabe et tryggere boligområde.  Oplægget 
fra Niels Bjørn har siden ført til et samarbejde mellem Greve kommune og de almene boligorganisationer 
i Greve Nord. I løbet af juni måned blev der gennemført tre tryghedsvandringer, som foregik i Askerød, 
Gersagerparken og Gudekvartererne samt Klyngen. Formålet med vandringerne var at se på, hvilke om-
råder, der anses for at være utrygge. Det handler især om tunnelområderne, hvor der er en del borgere, 
der føler sig utrygge. For Askerøds vedkommende handlede det ligeledes om parkeringsområdet foran 
Stamhuset.

Tryghedsvandringerne har medført, at Greve kommune har afsat midler til at renovere tunnelerne. I 
forlængelse af et besøg fra Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter, er der på grundlag af 
besøget og Tryghedsvandringerne lagt op til et strategisk partnerskab mellem ministeriet, Greve kom-
mune og Bo-Vest. Greve Nord Projektet deltager i samarbejdet med den faglige ballast, der er blandt 
medarbejderne.

I løbet af 2013 besluttede BS61, at de vil med i Greve Nord projektet. Det er en rigtigt glædelig nyhed der 
giver mulighed for, at Greve Nord området kan optræde mere samlet.

Kommunalvalget har spillet en større rolle i løbet af efteråret, og der har været afholdt en del arrange-
menter med det formål at øge valgdeltagelsen. Det lykkedes over al forventning. Således kan der i 
Boligen for januar 2014 læses, at valgdeltagelsen i Askerød er steget med 9,9 %, hvilket er den 5 højeste 
stigning i de udsatte boligområder. Valgarrangementerne kom dermed til at stå som gode vartegn på 
det store ønske, der er blandt områdets beboere på at være aktive i at skabe et attraktivt boligområde. Vi 
glæder os til at fortsætte processen i 2014.

Du kan læse meget mere om det forgangne års forskellige tiltag og indsatser samt udviklingen i bydelen 
generelt på de næste sider. God fornøjelse!

        Bo Mouritzen 
        Sekretariatsleder, 
        Greve Nord Projektet 
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Greve Nord Projektet i 2013
Bydelen på banen 
I 2013 har der i stigende grad været fokus på hele bydelen fremfor de enkelte boligområder. Den årlige Bydelskon-
ference og det halvårlige Bydelsforum er de primære fora for at adressere temaer og interesseområder, der går 
på tværs af bydelen. Bydelskonferencen havde i 2013 ‘Tryghed og sammenhold’ som tema, hvilket efterfølgende 
satte gang i processer både på kommunalt plan og på boligområdeniveau. Bydelsforum har i løbet af året 2 gange 
kigget nærmere på mulighederne for at skabe spændende profilområder og profilere områdets ressourcer - som 
der er masser af. Det gennemgående tema er, at man styrker både bydelen og boligområderne ved at løfte i flok 
fremfor at arbejde hver for sig. 

Udsatte målgrupper
Det seneste år har været præget af, at Greve Nord Projektet i stigende grad har fået kontakt til nogle af svageste 
grupper af borgere i området. Dette hænger – udover den stadige lokale tilstedeværelse i området - sammen 
med flere nye projekter og tiltag: For det første har et nyt undervisningsforløb med fokus på medicinforbrug fået 
en gruppe kvinder i tale, der ikke har været kendt af projektet hidtil. For det andet har projektet for ægtefælle-
forsørgede kvinder fået kontakt til en gruppe kvinder, der typisk ikke har nogen kontakt til kommunen og lever 
meget isoleret. For det tredje samarbejder projektet fortsat med både områdets ejendomskontorer og kommunen 
om at opsøge og hjælpe psykisk syge beboere. Den øgede kontakt til disse grupper er med til at illustrere, hvordan 
projektet kan supplere den kommunale indsats ved blandt andet opsøgende arbejde i boligområderne.

Udvidelse af Greve Nord Projektet 
Fra årsskiftet er BS61’s afdeling i Gersagerparken igen med i Greve Nord Projektet. Afdelingens ønske om at indgå 
i Greve Nord Projektet igen har betydet, at der skulle laves en tillægsansøgning til den nuværende helhedsplan, 
men i løbet af det forgangne år har der været et godt samarbejde med BS61, og det bliver derfor en meget gli-
dende overgang til, at afdelingen nu igen er fuldgyldigt medlem.

Partnerskabsaftale
I forlængelse af et besøg fra ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, er der blevet udarbejdet en 
partnerskabsaftale mellem Greve Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Greve Nord Projektet, 
som primært omhandler følgende: 
•	 Børn,	unge	og	kriminalitetsforebyggelse		
•	 Image	-	herunder	fysiske	forbedringer	af	parkeringspladser	
•	 Kapacitetsopbygning	i	området	med	fokus	på	voksne
Partnerskabsaftalen tager primært udgangspunkt i arbejdet med børn og unge samt fysiske forbedringer på park-
eringspladsen ved indgangen til Askerød, men den bliver tænkt ind i en mere helhedsorienteret strategi for Greve 
Nord. Denne strategi skal udformes i et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og skal ses 
som et supplement til den nuværende indsats i Greve Nord med øget fokus netværk, tryghed og image. 

Aktivitetshuse som portaler ind og ud af områderne
I foråret 2013 blev projektets lokaler i Askerød omdannet til et aktivitetshus. Tanken var, at Aktivitetshuset - udo-
ver Greve Nord Projektets medarbejdere og dertil hørende tilbud - skulle rumme en masse forskellige aktiviteter, 
grupper og foreninger drives af frivillige og forældre fra lokalområdet. Det nyetablerede Forældrenetværk sætter 
sammen med de ansatte rammen for driften og udviklingen af huset, der hurtigt blev fyldt med aktiviteter og 
engagerede frivillige. Aktivitetshuset fungerer dels som samlingssted og vejledningshus for beboerne i området 
og dels som base for opsøgende arbejde for flere kommunale medarbejdere. På den måde fungerer huset blandt 
andet som en portal, hvor beboere kan komme i kontakt med kommunen, og kommunen kan komme i kontakt 
med nogle af de  grupper, der typisk er vanskelige at få kontakt til via traditionelle kanaler. 

Fokusområder i 2014
Aktivitetshuse
Succesen med Aktivitetshuset i Askerød skal udvides til de øvrige områder. Som det første vil projektets aktiv-
itetslokaler i Gersagerparken i 2014 blive videreudviklet og få tilført flere ressourcer, så stedet fremover også vil 
komme til at fungere som mødested og brobygning mellem det lokale og kommunale. 

Kapacitetsopbygning & kompetenceudvikling 
En stor del af projektets indsatser vil også fremadrettet have fokus på at styrke beboernes kompetencer og mu-
ligheder for at engagere sig i familien, arbejdsmarkedet og samfundet - via opsøgende indsats, vejledning, tvær-
faglig støtte og tæt samarbejde med kommunen.  
Image og branding 
I samarbejde mellem boligorganisationer og kommune skal der i 2014 sættes fokus på en positiv profilering af bo-
ligområderne i Greve Nord, båe for at skabe stolthed hos de nuværende beboere og for at tiltrække nye beboere til 
områderne. 



Status på indsatsområder
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Job- og uddannelsesvejledning for unge (15-25):
En ny virksomhedsformidler tilknyttet Greve Jobcenter og UUV blev ansat pr. 1. maj. Virksomheds-
formidleren har fået kontorplads i Aktivitetshuset i Askerød, og har til opgave at støtte især unge med at 
komme i arbejde og uddannelse.

Antal unikke brugere af vejledningen 39
Antal vejledninger 119
Antal unge i uddannelse eller beskæftigelse 5

Job- og uddannelsesvejledning for voksne 
Antal unikke brugere af job- og uddannelsesvejledningen  142
Antal vejledningssamtaler 712
Antal borgere, der blev hjulpet videre i relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 168
Antal borgere i uddannelse 27
Antal borgere i beskæftigelse 58

Danskundervisning 
•	 Der samarbejdes fortsat tæt med Clavis og AOF om henvisning af elever til danskundervisning og  

ordblindeundervisning.
•	 Den frivillige danskundervisning tilbyder fortsat danskundervisning på begynder- og let øvet niveau.

Projekt for ægtefælleforsørgede 
I samarbejde mellem Greve Jobcenter og Greve Nord projektet blev der i starten af 2013 igangsat et meto-
deudviklingsprojekt, der skal få ledige, nydanske, ægtefælleforsørgede kvinder i uddannelse eller beskæft-
igelse - eller tættere på arbejdsmarkedet. Læs mere om projektet på side 11. 

Undersøgelse af boligsociale beskæftigelsesindsatser 
I løbet af 2013 har Greve Nord Projektet samarbejdet med Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) om en 
undersøgelse af de boligsociale beskæftigelsesindsatser. CFBU har fulgt 5 udvalgte boligsociale projekter, 
der karakteriserer ved at have en veludviklet beskæftigelsesindsats. Undersøgelsen udkommer primo 2014, 
og konkluderer bl.a. følgende:
•	 Udsatte ledige er stærkt overrepræsenteret i de udsatte boligområder.
•	 De boligsociale job- og uddannelsesvejledninger tiltrækker de svageste ledige, som jobcentre ofte har 

svært ved at mobilisere - og typisk kvinder med anden etnisk baggrund.
•	 De boligsociale job- og uddannelsesvejledninger er en vigtig brobygger til øvrige beskæftigelsesfrem-

mende tilbud, såvel kommunale som private. 
•	 Undersøgelsen har fokus på før-arbejdsmarkedsprogressioner - og konkluderer, at brugerne af de  

boligsociale job- og uddannelsesvejledninger netop opnår forbedringer, der bringer dem tættere på 
arbejdsmarkedet. Herunder er det de svageste brugere, der opnår de største progressioner.  

Kilde: CFBU. Undersøgelsen kan tilsendes, hvis det har interesse. 

Job, uddannelse & erhverv



Tidlig indsats & forældreinvolvering:
•	 Forældrenetværket: I samarbejde med SATSpuljeprojekterne er der blevet etableret et 

‘Forældrenetværk’, der består af frivillige forældre fra lokalområdet. Forældrenetværket fungerer både 
som paraplyforening for en række frivillige grupper og deltager samtidig i afviklingen af en række 
aktiviteter i lokalområdet og Aktivitetshuset. Kernegruppen består af 7-10 personer, der hver især har 
kontakt til og indgår i et større netværk af frivillige i Greve Nord. 

•	 Samarbejde med skoler: I samarbejde med Arenaskolen er der blevet afviklet to målrettede forløb 
med henholdsvis 6. og 8. klasser på skolen, hvor er i 4 dage har været fokus på identitet, fritid og frem-
tid. Målet er at få tilmeldt så mange som muligt af de unge, der ikke har noget fritidstilbud, til den nye 
ungdomsklub på Godset. En medarbejder er nu fast tilknyttet skolen. 

•	 Temamøder for forældre: I løbet af året har der været afholdt adskillige tema- og informationsmøder 
om alt fra kommunalvalg til kontanthjælpsreform. Temamøderne henvender sig til alle beboere, men 
har især været besøgt af beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Der er typisk mellem 25 og 
50 deltagere pr. gang. 

•	 Kvindegrupper: De faste kvindegrupper (arabisk, tyrkisk, afrikansk) mødes fortsat hver uge, og har i 
løbet af året fået en mere aktiv rolle i lokalområdet i forbindelse med aktiviteter og arrangementer. 

•	 Men’s salon: I samarbejde med Forældrenetværket er der i Aktivitetshuset blevet etableret en klub for 
mænd over 40 år, hvor mændene mødes til uformelt samvær. Sideløbende arbejdes der på at styrke 
mændenes kompetencer og selvtillid og at engagere dem i Forældrenetværket eller andre frivil-
lige tiltag i området som frivillige. Men’s Salon er åbent to gange om ugen og drives af frivillige fra 
Forældrenetværket. En lignende klub er blevet etableret i Gersagerparken. 

Aktiviteter for børn og unge:
Arbejdet med børn og unge foregår på flere forskellige platforme, herunder via samarbejde med Arenasko-
len samt vejledning vedr. fritidsaktiviteter og job/uddannelse. Herunder nævnes de største kategorier:
•	 Netværksarrangementer: Der har været afholdt flere arrangementer for at komme i dialog med 

de unge på forskellig vis, herunder et arrangement med Munida, en ‘Rapolitics’ event med rappere 
fra Palæstina, flere kreative workshops i forbindelse med  opstart af forløb under SATSpuljeprojek-
terne, opstart af streetsoccer i samarbejde med Powersport og en strandtur med både de unge og 
Forældrenetværket. Netværksarrangementerne fungerer ofte som brobygning mellem de unge og 
både job-og uddannelsesvejledning, kommunale fritidstilbud, m.m.

•	 Pigeklubben: Pigeklubben er i løbet af året blevet forankret på Greve Ungdomsskole, og har fortsat 
åbent en dag om ugen.  Flere gange i løbet af året er den almindelige åbningstid blevet suppleret med 
temamøder om diverse emner, herunder vejledning vedr. job og uddannelse og oplæg vedr. opvækst i 
forskellige kulturer.  

Vejledning og undervisning:
•	 Medicin og misbrug: Et nyt undervisningsforløb i Askerød sætter fokus på livskvalitet, medicin og 

forbrug af håndkøbsmedicin. Dette sker i samarbejde med Greve Rusmiddel Center, der tilbyder mål-
rettet undervisning om de mange farlige konsekvenser ved et for stort forbrug af medicin, og hvilke 
alternativer der findes, når man gerne vil for eksempel en konstant hovedpine, smerter eller over-
vældende træthed til livs. Undervisningsforløbet er blevet en stor succes med over 25 deltagere pr. 
gang (ugentligt) og fortsætter derfor i aktivitetshusets lokaler. Flere sundhedsformidlere deltager som 
faste brobyggere i dette undervisningsforløb.

•	 Generel vejledning: Den faste vejledning er stadig efterspurgt og findes fortsat i området. Vejlednin-
gen kan omhandle alt fra forældresamarbejde til opholdstilladelse, og vejlederen bliver ofte bindeled 
til og formidler af etablerede tilbud.  Vejledningen har et tæt samarbejde med relevante kommunale 
instanser. 

 

Status på indsatsområder

Børn, unge & familier 
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Status på indsatsområder

Lokale aktiviteter:
Der er pr. 31. december 7 faste aktiviteter, der drives af frivillige med støtte fra Greve Nord Projektet. Hertil 
kommer de forskellige aktivitetsudvalg og klubber i boligområderne, samt de tværgående arrangementer 
(se side 9).  
De faste ugentlige/månedlige netværksskabende aktiviteter:
•	 Banko 
•	 Hundeklub
•	 Stavgang 
•	 Varmestuestrik 
Derudover er der følgende faste motions- og sundhedstilbud, der ligeledes har stor betydning i forhold til 
netværk og begrænsning af isolation. 
•	 Styrke-/specialtræning for kronikere
•	 Styrketræning for beboere
•	 Stavgang
•	 Gymnastik & afspænding (2 hold) 
•	 Svømning for kvinder
•	 Motion for mænd

Aktivitetshuse: 
Der er blevet etableret aktivitetshuse i henholdsvis Askerød og Gersagerparken. Husene bruges som base 
for lokale frivillige, klubber og foreninger, ligesom husene indeholder vejledningstilbud og dermed giver 
beboerne overblik over tilbud og muligheder - både lokalt og kommunalt.  
Beboersommerferie: 
I 2013 blev endnu engang bevilget midler fra Socialministeriet til afholdelse af beboersommerferie, primært 
henvendt til udsatte børnefamilier. Formålet med beboerferien er del at tilbyde gode ferieoplevelser til 
familier, der eller ikke ville have råd til ferie, og dels at skabe netværk og dialog mellem børnefamilier i om-
rådet - og opretholde dette netværk efterfølgende. i 2013 deltog 47 personer.  

Tryghedssamtaler/tryghedsbesøg:
Der er fortsat et tæt samarbejde med ejendomskontorerne om tryghedsbesøg og tryghedssamtaler. I 2013 
har der været gennemført 71 tryghedssamtaler, hvoraf størstedelen har foregået i beboerens eget hjem.

Tryghedsvandringer 
I forlængelse af bydelskonferencen i marts, som bl.a. havde urbanist 
Niels Bjørn på programmet, har Greve Kommune taget initiativ til  
tryghedsvandringer i boligområderne. Der blev i løbet af juni måned 
blevet gennemført 3 tryghedsvandringer med Niels Bjørn ved roret, i 
henholdsvis Gersagerparken, Askerød og Gudekvartererne. Vandring-
erne har bl.a. resulteret i en rapport om styrker, udfordringer og ud-
viklingspotentiale i områderne. Rapporten kan tilsendes.  

Beboernetværk & tryghed 
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Sundhedsformidlerne:
Sundhedsformidlerne har  i løbet af 2013 været involveret i diverse samfunds- og sundhedsoplysende 
aktiviteter som Men´s Health Week, valgarrangementer, den kommunale sundhedsuge, ’Åbent hus’ arrange-
menter, Sundhedsdag og meget andet. 
Den mobile sundhedscafé har besøgt flere daginstitutioner, sprogskoler, SOSU-skolen i Greve,  Hundige 
Kirke, Gersagerparken, Valhals Kvarter, Askerød og to moskeer i Ishøj. Den gennemsnitlige deltagelse vari-
erer ml.  50-100 personer.

Antal dialogmøder, sundhedscaféer og brobygningsopgaver* 196

Antal borgere herfra hjulpet videre i relevant tilbud** 169
* Fordelt på sundhedscaféer, dialogmøder, motionstilbud, rygestopkurser, temamøder, madskole og standeropgaver. 
* * Fordelt på motionstilbud, danskundervisning, kostvejledning, sundhedscaféer, rygestopkurser, cykelkursus og madskole . 

Herudover har Sundhedsformidlerne varetaget et stort motivations og opsporingsarbejde i forhold til 
borgere, ligesom Sundhedsformidlerne også bruges til diverse ad hoc opgaver, brobygning og kulturformi-
dling i aktivitetshusene. Endelig er Sundhedsformidlernes erfa-møder og efteruddannelse ikke medtaget i 
ovenstående. 

Øget fokus på kost og motion: 
I 2013 har der i Greve Nord været særligt fokus på mad og motion, fordi sundere mad og motion bl.a. er 
med til at forebygge livsstilsygdomme som type 2-diabetes og hjerte-kar sygdomme. Særligt udsatte 
borgere lever i gennemsnit 22 år kortere end resten af befolkningen og har en dødelighed, der er syv gange 
højere.  Derfor har der været udbudt flere mad- og motionshold samt gjort en stor indsats for at motivere 
folk til rygestop. Aktiviteterne er målrettet målgrupper med sparsom viden og få erfaringer med at dyrke 
motion og spise sundt, men vi forsøger samtidig at tiltrække mere ressourcestærke borgere for at skabe 
positive møder og netværk i området.

I 2013 har der kørt fire forskellige madskolehold med en gennemsnitlig deltagelse på 8-10 personer pr. 
hold. Det nystartede mandehold har 5 faste deltagere.  Sundhedsformidlerne er med til at køre madskole-
hold samt de faste kvindegrupper og netværksgrupper for mænd, således også en ny kvindegruppe med 
base i Gersagerparken, der har fokus på børn og sundhed.

Motionstilbud: 
Der har i 2013 været følgende faste motionstilbud for beboerne i området:
•	 Styrke-/specialtræning for kronikere
•	 Styrketræning for beboere
•	 Stavgang
•	 Gymnastik & afspænding (2 hold) 
•	 Svømning for kvinder
•	 Motion for mænd

Øvrige sunde tilbud:
•	 Madskoler
•	 Rygestopkurser
•	 Kostvejledning 

Kostvejledning:
Der er åben kostvejledning i boligområdet en gang om ugen. Både etniske danskere og borgere med 
anden etnisk baggrund har benyttet sig af tilbuddet om kostvejledning, dog har størstedelen (76%) været 
borgere med anden etnisk baggrund end dansk. De mest efterspurgte temaer har været diabetes og over-
vægt. Hovedfokus i kostvejledningen er borgerens egen motivation, som er drivkraften til at skabe foran-
dringer, og lidt over halvdelen af brugerne har oplevet vægttab og er blevet mere aktive i deres hverdag. 
Den frivillige kostvejledning har fortsat åbent en gang om ugen samt efter aftale. 

Antal vejledningssamtaler om kost i 2013 64

Antal unikke brugere 29

Sundhed 

Status på indsatsområder



Hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg i alt 11.016
Antal unikke besøgende 6759
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. 31/12-2012 292

 
 
 

Presse & tværgående kommunikation
Antal positive artikler om boligområdet i medierne 20*
Antal frivillige deltagere i kommunikationsarbejdet 8

* Antal unikke pressehistorier. Langt størstedelen har dog været i 2-3 forskellige medier. 

Kulturelle arrangementer 
Arrangement Antal Antal besøgende 

pr. gang
Antal besøgende 
i alt 

Antal frivillige

Fastelavn 1 50 50 5
Sundhedsdag 1 300 300 36
Skraldedag 1 44 44 5
Eid-fester 2 250 500 50
Loppemarked 2 300 600 8
Tværkulturelle tema-aftener 2 50 100 12
Julemarked 1 42 42 2
I alt 10 - 1636 118

* Derudover 8 optrædener m. 2-20 personer fra frivillige/institutioner/klubber i området. 

 
Langt størstedelen af de kulturelle arrangementer er blevet afholdt i samarbejde med kommunale tilbud, 
centre, institutioner, skoler, m.m. i området.

Netværksarrangementer:
•	 Bydelskonference, marts 2013: Fokus på tryghed og netværk i Greve Nord. 
•	 Bydelsforum, juni & november 2013: Forum for idéudvikling og erfaringsudveksling for alle inter-

essenter i området. I 2013 har der været fokus på temaerne ‘forankring’ og ‘den attraktive bydel’.
•	 Fællesmøde for afdelingsbestyrelser, 

april og december 2012: Forum for 
koordinering og samarbejde på tværs af 
boligområderne.  

Image & kultur  

Status på indsatsområder
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Baggrund for projektet:
De senere år har der været en bekymrende stigning i antallet af udsættelser pga. huslejerestancer i Ask-
erød. I 2011 lancerede socialministeriet en pulje til forebyggelse af udsættelser, som BO-VEST ansøgte og 
fik bevilget midler fra. På landsplan er der 4 pilotprojekter med samme formål. Projektet skal udvikle og 
afprøve nye metoder og procedurer med henblik på at forhindre udsættelser. Denne præventive indsats 
er aldrig blevet afprøvet før.

Pilotprojektet ’Færre udsættelser’ i Askerød startede i sensommeren 2011. Projektet er nu overgået til at 
høre under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og der er fortsat en enkelt medarbejder (projekt-
koordinator) tilknyttet projektet. 

Udvidelse af projektet:
Projektet blev i august 2013 udvidet fra at dække Askerød til at dække alle BO-VESTs områder, og i den 
forbindelse blev projektkoordinatoren placeret i BO-VESTs hovedkvarter i Glostrup. 
Da projektet nu dækker et større område med cirka 10.000 lejemål, har den håndholdte indsats været 
vanskelig at fastholde i samme omfang som tidligere. Dette afspejler sig også i antallet af vejlednings-
samtaler, der er faldet til cirka halvdelen. Til gengæld er der fokus på et nært samarbejde med alle involv-
erede kommuner. 
Samarbejdet med Greve Kommune er stadig godt og konstruktivt, og der afholdes faste styregrup-
pemøder for at bibeholde kontakten, sparringen og erfaringsudvekslingen. Selvom indsatsen således er 
rykket ud af Askerød, har projektkoordinatoren stadig et tæt samarbejde med Greve Nord Projektet, og i 
flere tilfælde samarbejdes der om de beboere, der kræver en særlig indsats og støtte. 

Procedure:
Et af projektets erklærede mål er at afdække en metode/procedure for at arbejde for at forebygge udsæt-
telser. Her har projektet allerede nået gode resultater, dels med tværfaglige samarbejder og dels med 
procedurer for kontakt til beboere. 

Projektkoordinatoren har afprøvet forskellige procedurer for kontakt til beboere, fra direkte opsøgende 
arbejde til information via sms med tilbud om vejledning. Derudover arbejdes der med forskellige typer 
tværfagligt samarbejde, herunder et tæt samarbejde med finansafdelingen i BO-VEST samt de involv-
erede kommuner. 

Rykkere:
På ansøgningstidspunktet (i 2011) var der cirka 50 rykkere pr. måned. Fra projektets start i september 
2011, er dette tal faldet en smule. I 2012 blev der sendt 35 rykkere pr. måned. I 2013 blev der i gennem-
snit sendt 36 rykkere pr. måned. 

Vejledningssamtaler: 
I 2013 har der i gennemsnit indtil september været afholdt 11 samtaler pr. måned. 
I 2012 blev der i gennemsnit afholdt 10 vejledningssamtaler pr. måned. 

Resultater:
2010 2011 2012 2013

Antal udsættelser i Askerød 22 15 7* 4
Nedgang i % fra foregående år - 32% 53% 43%
Nedgang i % ift. 2010 - 32% 68% 82%

* Korrigering i forhold til de indberettede tal fra 2012 ved sidste årsstatus. 
 
Som det fremgår af ovenstående, er kurven knækket i forhold til den foruroligende stigning i antallet af 
udsættelser de seneste år. I forhold til tallene fra 2010, er antallet af udsættelser i 2013 faldet med 82%.  

Projekt: Forebyggelse af udsættelser

10



Om projektet:
Projektet ”Udvikling, implementering og evaluering af ny metode til opsøgende og beskæftigelsesrettet 
indsats overfor ægtefælleforsørgede, nydanske kvinder” er et metodeudviklingsprojekt, der startede i 
april 2013. Projektet udfoldes i samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og finan-
sieres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

Formålet med projektet er at udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende indsats 
og mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse/ud-
dannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Derudover skal projektet afhjælpe isolation og udsathed hos 
kvinderne samt styrke deres helbred og forældrerolle. 

Målgruppe:
Den overordnede målgruppe for projektet er ledige, nydanske, ægtefælleforsørgede kvinder - dvs. 
kvinder der hverken er i arbejde eller modtager offentlig forsørgelse. Den primære målgruppe herunder 
er dog de ikke-vestlige kvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet, hvilket typisk er kvinder der har boet 
i Danmark gennem længere tid og således ikke længere er omfattet af integrationslovgivningen og de 
kommunale tilbud, der knytter sig hertil. 

Aktiviteter i 2013:
•	 Forberedelse, udvikling og etablering af projektet (organisering, bemanding, evalueringsredska-

ber, informationsmaterialer, m.m.)
•	 Opsøgende indsats via projektmedarbejdere og samarbejdspartnere. Kontakten er blevet etableret 

via eksisterende tilbud, netværk og aktiviteter i Greve Nord Projektet, og blevet løbende suppleret 
og udviklet via både samarbejdspartnere, informationsmateriale og opsøgende indsats i relevante 
sammenhænge. 

•	 Vejledning af de opsøgte kvinder, der sideløbende med vejledningen er blevet tilknyttet relevante 
tilbud, herunder danskundervisning, netværkstilbud og samfundsoplysning. 

•	 Planlægning og afvikling af pilotprojekt i samarbejde med socialøkonomisk virksomhed. I efteråret  
kørte et 9 ugers forløb for en lille gruppe kvinder, der kombinerede danskundervisning med produk-
tion i et syværksted. Erfaringerne herfra bruges til at tilrettelægge fremtidige forløb, der skal styrke 
kvindernes situation og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. 

Resultater & erfaringer:
De hidtidige erfaringer viser, at den primære målgruppe er mere ressourcekrævende end antaget og 
meget langt fra arbejdsmarkedet - men til gengæld meget motiverede for at komme i gang. Målgrup-
pen har behov for en massiv  og helhedsorienteret indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet, 
og indsatser vedr. sprog, helbred og netværk er centrale første skridt. Disse indsatser har dog betydelige 
positive effekter  både for kvinden selv og hendes familie. 

Projektet startede for alvor op pr. 1/7-2013, da projektets bemanding var på plads. Tallene herunder 
dækker således perioden 1/7-31/12-2013. 

Antal kvinder tilknyttet projektet 19
Antal vejledningssamtaler 209
Gennemsnitligt antal vejledningssamtaler pr. kvinde 11
Antal kvinder påbegyndt relevant tilbud 17

 

Fordeling af kvinder i relevant tilbud*
Sundhedstilbud 10
Danskundervisning 9
 Netværkstilbud 7
Temamøder & samfundsoplysning 6
Pilotprojekt - syværksted & dansk 6
Kurser & uddannelse 4 
 Ordinær beskæftigelse 3
Praktik & deltidsbeskæftigelse 2

* En stor del af kvinderne er startet i flere tilbud, f.eks. både kostvejledning og 
danskundervisning. Samtlige relevante forløb registreres. 

Projekt: Ægtefælleforsørgede kvinder
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SATSpuljeprojekternes aktiviteter og tiltag i 2013:
Ildfluer & Brandkadetter
Ildfluer og brandkadetter er minikurser hos brandvæsenet for aldersgrupperne 12-14 år og 15-17 år. I 
en uge træner deltagerne basal brandslukning, førstehjælp, teamwork og opgaveløsning. Der er i 2013 
afviklet to forløb med deltagere primært fra Greve Nord området.  
Antal deltagere i 2013: 14 

Rådgivning & vejledning
Satspuljeprojekternes medarbejder, Gitte Henningsen, har været involveret i mange af Greve Nord 
Projektets aktiviteter i 2013. Hun kan både undervise og yde rådgivning i forhold til bl.a. sundhed, 
pæda-gogik, konflikthåndtering, kriminalitet og misbrug. Der er jævnligt individuelle rådgivnings- og 
samtaleforløb og mere end 30 borgere er tilknyttet de ugentlige undervisningsforløb.  10 medarbejdere 
fra lokalområdet (både kommunale og ikke-kommunale), der dagligt har med unge at gøre, har været på 
et større kursus omkring unge og stoffer, så de nu er klædt endnu bedre på til at rådgive og vejlede de 
unge, de møder i deres daglige arbejde.

Team Succes
Satspuljeprojekterne, Greve Nord Projektet og Greves Lokale BeskæftigelsesRåd samarbejder omkring 
opstart af en lokal afdeling af Team Succes. Projektets formål er at tilbyde Greves unge i alderen 15 til 25 
år et positivt fællesskab med fokus på job, uddannelse, sundhed og personlig udvikling, i rammerne af 
en frivillig forening. Det forventes, at Team Succes Greve kan åbne for medlemmer og starte sine aktiv-
iteter (bl.a. lektiehjælp og diverse kurser) i sommeren 2014. På nuværende tidspunkt er 7 frivillige ildsjæle 
under uddannelse for at kunne varetage driften af foreningen fremover.

ForældreNetværket
Satspuljeprojekterne og Greve Nord Projektet samarbejder omkring understøttelse af det gode frivillige 
arbejde, som beboerne i Greve Nord udfører. I 2013 oprettedes derfor ForældreNetværket, der både fun-
gerer som ”paraply forening” for en række frivillige grupper og samtidig deltager i afviklingen af en række 
aktiviteter i lokalområdet. . Kernegruppen består af 7-10 personer, der hver især har kontakt til og indgår i 
et større netværk af frivillige i Greve Nord. ForældreNetværket har base i Aktivitetshuset i Askerød. 

Street A 
Street A giver børn og unge i alderen 10-18 år mulighed for at udfolde sig kunst-kreativt i deres nærom-
råde. Oftest gennemføres forløb og enkeltstående aktiviteter i samarbejde med en af Greves børne/-
unge-institutioner og Greve Nord Projektet. 
Aktiviteter: 
•	 Musikforløb med undervisning i kor, darbuka (tromme) og guitar begrænset plads for alle børn i 

Greve Nord fra 9 år og opefter fra september og frem. Arrangeret i samarbejde med Greve Kommu-
nale Musikskole og Arenaskolen. 

•	 Street Art Workshop i november for unge fra 13 år og opefter, hvor de unge og professionelle artister 
i samarbejde udsmykkede bl.a. kampestenen beliggende i krydset mellem Anders Plougs Alle og 
Godsvej. Arrangeret i samarbejde med Greve Nord Projektet og foreningen Street Studies.  

Antal deltagere i 2013: 54

Idrætsfacilitering 
Under overskriften idrætsfacilitering bliver børn og unge mellem 8 og 16 år tilbudt mulighed for at dyrke 
idræt i deres nærområde. Aktiviteterne varierer fra længerevarende forløb til endags-events. Hver aktiv-
itet er så vidt muligt arrangeret i samarbejde med en af Greves idrætsforeninger, Greve Nord Projektet 
eller frivillige aktører.   
Aktiviteter:
•	 Tre unge frivillige har gennemført DGI’s street agent-uddannelse som street soccer-trænere .  

Street soccer: En gruppe af børn i alderen 8-16 år har spillet street soccer ved Multibanen i Askerød 
en eftermiddag om ugen fra maj til oktober, styret af de uddannede trænere. Arrangeret i samar-
bejde med Power Sport. 

•	 Venskabskamp mod street soccer-drenge fra Ringsted den 7. september på Multibanen og street 
soccer-turnering den 15. okt. I ValHallen. 

•	 Åben hal 1-2 eftermiddage om ugen fra januar til og med april. Børn og unge i alderen 6–18 år mødte 
op i ValHallen og prøvede kræfter med diverse idrætsaktiviteter. 

Antal deltagere i 2013: 67

U’n’media
U’n’media tilbyder unge mellem 14 og 25 år erhvervelse af kompetencer inden for journalistik og kom-
munikation med udgangspunkt i de emner og medier, de unge gerne vil udforske. Erfarne journalister fra 
bl.a. DR står for undervisningen, der foregår en gang om ugen på Greve Bibliotek. Derudover arrangeres 
der ad hoc-aktiviteter, som bl.a. ture til begivenheder, deltagerne rapporterer historier fra. Alle inter-
esserede kan følge med i projektet via facebooksiden facebook.com/YouMedia.  
Antal deltagere i 2013: 8

SATS: Den helhedsorienterede gadeplansindsats i Askerød
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Styrkelse af valgdeltagelsen i Greve Nord 
Ved seneste kommunalvalg i 2009 stemte kun 52% af beboerne i Greve Nord. I efteråret 2013 har der 
derfor været gjort en massiv indsats for at gøre beboere i Greve Nord området opmærksomme på 
vigtigheden af at stemme og på den måde at være med til at bestemme. 

Greve Nord Projektet har dels støttet op om og samarbejdet med nationale kampagner og initiativer og 
dels afviklet arrangementer i lokalområdet. 

Arrangementer:
23. september besøgte de to folketingspolitikerne Özlem Cekic (SF) og Fatma Øktem (V) Askerød til det 
første debatmøde som startskud på deres tur rundt i Danmark, hvor de satte fokus på at motivere langt 
flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund til at stemme ved kommunalvalget. 

1. november deltog 19 kvinder i et møde med kvindelige politikere fra Greve Byråd. Mødet var organ-
iseret af politikerne i samarbejde med Forældrenetværket, og alle partier pånær ét var repræsenteret. 
Kvinderne deltog meget aktivt i debatten, og spørgelysten var stor. 

8. november blev afviklet tre mindre temamøder, som primært henvendte sig til kvindegrupperne i 
Greve Nord. I alt deltog 46 kvinder. 

14. november blev afholdt valgfest i Gersagerparken med både underholdning, information om kom-
munalvalget og mobile stemmebokse. Baggrunde for arrangementet var DR2’s kampagne ‘hvem be-
STEMMER’, som bestyrelserne i Gersagerparken, Greve Kommune, AOF og Greve Nord Projektet i fæl-
lesskab valgte at bakke op om. Over 300 beboere deltog på dagen, og 138 borgere valgte at brevstemme 
fra de mobile stemmebokse. 

19. november blev arrangeret brunch i Aktivitetshuset og efterfølgende fælles ture til valgstederne. Om 
eftermiddagen blev budt på eftermiddagskaffe og efterfølgende fælles ture til valgstederne. I alt deltog 
80 personer på dagen. 

De gennemgående temaer ved møderne var dels en introduktion til kommunalvalg og demokrati ge-
nerelt, dels til kommuner og regioners arbejdsområder og dels en indføring i, hvordan man rent praktisk 
stemmer. Derudover var det helt overordnede tema vigtigheden af at stemme og på den måde engagere 
sig og få indflydelse på områdets udvikling. 

Fælles for arrangementer var, at deltagerne havde vidt forskellige etniske baggrunde. 

Udvikling i stemmer og stemmeprocent:
Valgsted: Hundigehallen & Arenaskolen 

2009 2013 Ændring i %
Afgivne stemmer 4130 4832 17%
Stemmeprocent 52,2 62,1 9,9%

Kilde: Boligen 

Tema: Kommunalvalg 2013
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Boligområderne

Antal lejemål: 
Boligområde Antal lejemål Antal beboere 
Askerød 676 1471
Gudekvartererne & Klyngen 406 851
Gersagerparken 1015* 2123
I alt 2097 4445

*Af disse udgør Greve Boligselskabs del af Gersagerparken 355 lejemål og BS61’s del 660.

Fraflytning af lejemål:
Boligområde  Årstal  Antal fraflyttede lejemål % lejemål
Askerød 2010 154* 21,3%
Askerød 2011 158* 21,8%
Askerød 2012 93 13,7%
Askerød 2013 85 12,5%

Gudekvartererne & Klyngen 2010 - -
Gudekvartererne & Klyngen 2011 104 25,6%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 95 23,4%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 91 22,4%

Gersagerparken 2010 87 8,5%
Gersagerparken 2011 99 9,7%
Gersagerparken 2012 93 9,1%
Gersagerparken 2013 105 10,3%

Kilde: Boligselskabernes administrationer. 
* Før den fysiske renovering var der i Askerød 722 lejemål. 

Udlejningssituationen



Boligområde Årstal Antal be-
boere i alt 

Antal ind-
vandrere/ 
efterkom-
mere

Andel i %
Heraf fra 
EU + øvrige 
Europa

Askerød 2010 1455 924 63,5% 51,6%
Askerød 2011 1465 930 63,5% 51,4%
Askerød 2012 1432 927 64,7% 51,2%
Askerød 2013 1471 946 64,3% 52,5%

Gudekvartererne & Klyngen 2010 810 446 55,0% 40,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2011 809 451 55,7% 45,0%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 837 466 55,7% 43,3%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 851 473 55,6% 40,5%

Gersagerparken 2010 2116 680 32,1% 45,0%
Gersagerparken 2011 2134 684 32,0% 43,9%
Gersagerparken 2012 2120 679 32,0% 44,3%
Gersagerparken 2013 2123 678 31,9% 43,8%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Til sammenligning udgjorde andelen af indvandrere/efterkommere i Greve Kommune som helhed i 
2013  11,6% (2010 cirka 11%, i 2011 knap 11,3% og i 2012 11,5%). Det ses, at andelen af indvandrere og 
efterkommere i Askerød stadig er meget høj trods en kommunal anvisning. Gudekvartererne og Klyngen 
har ligeledes de seneste år haft en høj andel af indvandrere og efterkommere på omkring 55%, mens 
Gersagerparkens andel ligger ret stabilt på 32%. 

Andelen af indvandrere og efterkommere

Beboersammensætning

Boligområde Årstal Enlige 
uden børn

Enlige 
med børn

Par uden 
børn 

Par med 
børn 

Øvrige 

Askerød 2010 49,5% 13,0% 10,5% 18,1% 9,0%
Askerød 2011 49,1% 13,5% 9,9% 17,4% 10,0%
Askerød 2012 45,7% 14,1% 10,6% 18,6% 11,0%
Askerød 2013 41,7% 15,3% 13,4% 19,0% 10,6%

Gudekvartererne & Klyngen 2010 45,4% 14,1% 10,6% 18,6% 11,0%
Gudekvartererne & Klyngen 2011 44,0% 17,3% 12,7% 17,3% 8,7%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 43,3% 18,2% 10,9% 19,5% 8,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 43,2% 18,2% 9,3% 23,0% 6,3%

Gersagerparken 2010 46,6% 11,3% 18,4% 15,2% 8,5%
Gersagerparken 2011 46,1% 9,8% 19,7% 16,5% 8,0%
Gersagerparken 2012 43,9% 11,2% 20,7% 15,8% 8,4%
Gersagerparken 2013 42,8% 11,6% 20,7% 15,4% 9,5%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Det er kendetegnende for alle 3 områder, at størstedelen af husstandene udgøres af enlige uden børn.  
Som det ses, er andelen af enlige uden børn dog for alle 3 områder svagt faldende de seneste 3 år.

Husstandstyper 

15



Boligområde

Årstal Personer 
over 15 år

Arbejds-
løse

Pension-
ister 
(inkl. tilbage-
trækning)

Øvrige 
udenfor 
erhverv 
(inkl. udd.)

% 
udenfor 
arbejds-
markedet

Askerød 2009 1144 28 255 199 42,1%
Askerød 2010 1108 53 248 225 47,5%
Askerød 2011 1122 82 245 196 46,6%
Askerød 2012 1097 72 239 196 46,2%

Gudekvartererne & Klyngen 2009 602 13 121 106 39,8%
Gudekvartererne & Klyngen 2010 616 28 134 123 46,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2011 618 43 147 129 51,6%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 613 34 145 131 50,5%

Gersagerparken 2009 1685 27 533 266 49,0%
Gersagerparken 2010 1656 53 547 268 52,4%
Gersagerparken 2011 1701 72 603 266 55,3%
Gersagerparken 2012 1705 76 612 242 54,5%

Til sammenligning så tallene for Greve Kommune ud som følger:

Årstal Personer 
over 15 år

Arbejds-
løse

Pension-
ister 
(inkl. 

tilbage-
trækning)

Øvrige 
udenfor 
erhverv

% 
udenfor 
arbejds-

markedet

Greve Kommune 2009 37.450 300 9327 3141 34,1%
Greve Kommune 2010 37.513 686 9675 3490 36,9%
Greve Kommune 2011 37.799 814 10032 3689 38,4%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet  

Beboersammensætning

Gennemsnitlig personlig indkomst for personer over 15 år i 2011 (seneste opgørelse)*

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Askerød 196.598 225.038 216.167
Gudekvartererne & Klyngen 185.514 196.494 211.308
Gersagerparken 186.757 194.660 216.504

Greve Kommune i 2010 til sammenligning:

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Greve Kommune 253.797 242.082 317.475

Kilde: Boligselskaberne/BL tal
*Det skal nævnes, at indkomsten ikke tager højde for formuer. 

Indkomst  
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Beboersammensætning

Overblik og sammenligning mellem boligområderne samt udviklingen i 2010 - 2013: 

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Yderligere specificering for 2012 og sammenligning med Greve Kommune:

 

Kilde: Boligselskaberne/BL tal 

Som det ses af ovenstående, er der 
bemærkelsesværdigt få ældre i Askerød 
og i Gudekvartererne & Klyngen sam-
menlignet med Gersagerparken og Greve 
Kommune. Der er til gengæld en del flere 
børn i alderen 0-6 år i Gudekvartererne 
& Klyngen og flere børn/unge i alderen 
7-17 år i Askerød sam-
menlignet med Greve 
Kommune og de 
andre to områder.     

Alderssammensætning 

Boligområde Årstal 0-17 18-64 65 og derover
Askerød 2010 27,3% 65,9% 6,7%
Askerød 2011 27,8% 65,2% 6,9%
Askerød 2012 27,2% 65,7% 7,1%
Askerød 2013 27,7% 64,7% 7,5%

Gudekvartererne & Klyngen 2010 26,8% 65,7% 7,5%
Gudekvartererne & Klyngen 2011 26,8% 64,4% 8,8%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 28,9% 62,8% 8,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 29,9% 62,1% 7,9%

Gersagerparken 2010 25,0% 57,1% 17,9%
Gersagerparken 2011 24,1% 56,3% 19,6%
Gersagerparken 2012 23,3% 56,3% 20,2%
Gersagerparken 2013 23% 55,7% 21,3%

Askerød Gudekvt. & Klyn-
gen

Gersagerparken Greve Kommune

Hele befolkningen 1471 100,0% 851 100,0% 2123 100,0% 47.980 100,0%
0-6 år 128 8,7% 137 16,1% 138 6,5% 3782 7,9%
7-17 år 279 19,0% 118 13,9% 350 16,5% 7422 15,5%
18-24 år 117 8,0% 97 11,4% 198 9,3% 3382 7,0%
25-34 år 226 15,4% 151 17,7% 216 10,2% 3512 7,3%
35-49 år 378 25,7% 181 21,3% 430 20,3% 11393 23,7%
50-64 år 232 15,8% 100 11,8% 338 15,9% 9281 19,3%
65 år + 111 7,5% 67 7,9% 453 21,3% 9208 19,2%



Udviklingen i antal brande i Greve Nord:

 

2010 2011 2012 2013 Fald i % 2010-2013
Antal brande i Greve Nord 68 60 36 35 48,5%
Heraf brande i Askerød 30 22 14 19 36,5%

Kilde: Greve Brandvæsen 

Som statistikken viser, ses en klar stagnering af antallet af brande i området. Der er tale om en kraftig 
reduktion i antallet af brande i Greve Nord inden for de seneste  4 år, hvilket også er gældende alene for 
Askerød. Det samme gør sig ifølge Brandvæsenet gældende for udviklingen af brande generelt i hele 
kommunen, herunder brande i biler, affald og containere.

Greve Brandvæsen gør desuden opmærksom på, at der nytårsaften 2013 var blot 3 hændelser i hele 
Greve Kommune, heraf 2 i Karlslunde og en enkelt i Gersagerparken. Altså endnu et nytår uden nogen 
hændelser i Askerød. 

Der er altså sket en klar positiv udvikling de seneste år. 

Brande i Greve Nord  

Brande

18



19

Kriminalitet

I det følgende opgøres henholdsvis straffelovsanmeldelser og herunder borgervendt kriminalitet. 
Disse betegnelser dækker over følgende:

Straffelovsanmeldelser: 
Borgervendt kriminalitet Øvrig straffelov

Hærværk Brugstyveri
Indbrud i beboelse Butikstyveri 
Røveri Bedrageri 
Personfarlig kriminalitet Indbrud i erhvervsejendom
Sædelighed Narkotika og smugling
Tyveri fra borger Tyveri fra varebil og i øvrigt
Tyveri fra personbil Anden straffelov 

Greve Nord 

2010 2011 2012 2013 Udvikling i %
siden 2010 

Borgervendt kriminalitet 231 215 196 217 - 6%
Øvrig straffelov 157 118 86 48 - 69%
Straffelovsanmeldelser i alt 388 333 282 265 - 32%

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Askerød 

2010 2011 2012 2013 Udvikling i %
siden 2010 

Borgervendt kriminalitet 69 108 93 95 + 37%
Øvrig straffelov 46 42 35 28 - 39%
Straffelovsanmeldelser i alt 115 150 128 123 + 7 %

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Til sammenligning har der i hele Greve Kommune været en reduktion i antallet af straffelovsan-
meldelser på 27%, herunder en reduktion i antallet af anmeldelser om både borgervendt kriminal-
itet og øvrig straffelov på 27%. 

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord  



HVEM
Sekretariatsleder

Bo Bjerre Mouritzen
bbm@bo-vest.dk

60 35 46 61

Souschef  
Hanne Sanderhoff Degn

hsd@bo-vest.dk
60 35 46 64

Sundhedskoordinator
Kira Gilling Hansen

kgh@greve.dk
60 35 46 62

Kommunikationsmedarbejder
Sarah Z. Ehrenreich (barselsvikar)

sze@bo-vest.dk
60 35 46 65 

Vejleder
Khadija Al Mohammadi

kam@bo-vest.dk
60 35 46 69

Aktivitetskoordinator
Suzanne Magelund

sst@bo-vest.dk
60 35 46 67

Projektmedarbejder
Maher Khatib

mkh@bo-vest.dk
60 35 46 68

HVOR
Aktivitetshus
Digehuset 9, 

Askerød
2670 Greve 

 
Lokalkontor

Thors Kvarter 62 
Gudekvartererne

2670 Greve 

Aktivitetshus 
Gersagerparken 35

2670 Greve

Hvad er Greve Nord Projektet?
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der 
har til formål at skabe levende, attraktive og trygge 
boligområder med en markant positiv lokal identitet 
og tradition for fællesskab og samarbejde. 

Hvem er med - og hvem betaler?
Projektet finansieres af Landsbyggefonden, Greve 
Kommune og de involverede boligafdelinger, som er:

•	 Gersagerparken, 
Greve Boligselskab & BS61 

•	 Askerød, 
Vridsløselille Andelsboligforening 

•	 Gudekvartererne & Klyngen, 
Sydkystens Boligselskab

Der samarbejdes tæt med Karslunde Lokalpoliti, Greve 
Brandvæsen, skoler og daginstitutioner i området, 
kommunale tilbud og projekter i området samt fore-
ninger og frivillige. 

Hvad laver vi?
Der arbejdes helt overordnet med 5 indsatsområder:
•	 Beboernetværk & tryghed
•	 Beskæftigelse, uddannelse & erhverv
•	 Sundhed
•	 Børn, unge og familier
•	 Image & kultur

Om Greve Nord Projektet

Læs meget mere om 
Greve Nord Projektet og de 
mange muligheder og aktiviteter 
i området på www.grevenord.dk, hvor du 
også kan tilmelde dig det digitale nyhedsbrev. 

www.grevenord.dk

- eller find os på facebook


