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Greve Nord Projektet i 2017
Askerød er ude af ghettolisten 
Pr. 1. december 2017 kunne alle parter glæde sig over, at Askerød nu ikke længere var på regeringens liste over 
særligt udsatte boligområder.  
Askerød opfyldte nu kun ét enkelt af de fem kriterier, der er afgørende for, om et område betegnes som særligt  
udsat, nemlig kriteriet vedr. andelen af 30 til 59-årige, der alene har en grunduddannelse.  I Askerød udgjorde 
denne gruppe beboere mere end 50 pct. af samtlige beboere i aldersgruppen.
 
I 2016 opfyldte Askerød tre af de fem opstillede kriterier. Der er derfor tale om en bemærkelsesværdig positiv  
udvikling i området, som  må formodes at kunne tilskrives det effektive samarbejde, der fortsat er mellem  
Greve Kommune, boligorganisationerne, beboerne, helhedsplanen og alle samarbejdspartnere.  
I Greve Nord Projektet ser vi frem til at fortsætte de gode tværfaglige indsatser og samarbejder for at gøre Askerød 
og hele Greve Nord et endnu mere attraktivt område at bo i. 
 
1-års eftersyn 
I efteråret 2017 var det et år siden, at Greve Nord Projektet 2016-2020 blev sat i gang. I den anledning havde  
Projektet besøg af Landsbyggefonden og dele af bestyrelsen for at gennemgå, hvordan helhedsplanens første år 
var  forløbet. Både Landsbyggefondens repræsentant og bestyrelsesmedlemmerne var enige om, at Greve Nord  
Projektet er velfungerende og var kommet godt i gang med de mange nye aktiviteter og tilbud til beboerne. 
Ligeledes følges hovedparten af succeskriterierne for indsatsområderne planmæssigt. I helhedsplanen er man 
endvidere særligt opmærksom på de områder, hvor der er afvigelser. 
 
Nye medarbejdere  
I løbet af 2017 har Projektet fået flere nye medarbejdere. Vi har fået en ny sekretariatsleder, Majken Rhod Larsen, en 
ny børne- og unge medarbejder Buchu Ebru Habibi og en ny fritds- og lommepengejob medarbejder Lone Holm 
Clausen. Endnu engang velkommen til vores tre nye kollegaer.

Workshop på Almene Boligdage 2017
Som en del af den nuværende helhedsplan er der kommet endnu mere fokus på indsatsen for de af områdets  
beboere, der har psykiske lidelser eller på anden måde er udsat. I marts 2017 afholdte vi bl.a. Bydelskonference om 
emnet og mulighederne for øget tværfagligt samarbejde i området. 
Indsatsen dækker både over aktiviteter og støtte til de udsatte beboere selv, men også til deres naboer og  
fagpersonalet fra ejendomskontorerne. 
I november blev vi af BL bedt om, at om komme og dele vores erfaringer og metoder på deres store konference 
Almene Boligdage i Aarhus. 
Omkring 80 deltagere fra boligorganisationer og almene boliger fra hele landet deltog i Greve Nord Projektets 
workshop, der byggede videre på forårets Bydelskonference. Der var stor interesse for Greve Nords erfaringer og 
initiativer, da helhedsplanen på flere punkter er en af de første, der arbejder så specifikt med indsatsen. 
 
 
God læselyst
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Status på indsatsområder

Faste aktiviteter:
I området findes en række faste aktiviteter og tilbud, der skaber netværk og trivsel blandt beboerne.  
I 2017 fandtes disse faste tilbud, der blev afholdt enten en gang om ugen eller en gang om måneden. 
Aktiviteter er åbne for alle områdets borgere.
• Banko
• Åbent Beboerhus
• Genbrugsbutik
• Gymnastik og afspænding
• Kreative værksteder
• Mavedans
• Zumba
• Kvindergrupper
• Legestue
• Babygruppe 

Hertil kommer yderligere aktiviteter og arrangementer, som de forskellige aktivitetsudvalg, klubber og  
foreninger i boligområderne arrangerer.

Indsats vedr. udsatte beboere og naboer: 
Indsatserne er målrettet de beboere, der af den ene eller anden årsag er udsatte, fx fordi de har en psykisk 
lidelse, er ensomme, isolerede, m.m. Sideløbende er der fokus på oplysning og indsatser  for naboerne, der 
kan opleve utryghed eller gener. Ikke mindst er der fokus på støtte til personalet fra ejendomskontorerne, 
der har kontakt med beboerne. 
 
Tilbud til beboerne
• Vejledning
• Arrangementer og foredrag om sammenhængen mellem krop og psyke
• NADA øreakupunktur
• Genbrugsbutik
• Øget samarbejde med Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Støtte Kontakt Personer 

(SKP) fra Greve Kommune 

Aktiviteter for fagfolk
• Afholdelse af informationskursus for ejendomskontorernes personale
• Bydelskonference med fokus på udfordringer og løsningsmuligheder ift. indsatsen og fælles ansvar
• Øget samarbejde med PPV, SKP, sagsbehandlere, sociale viceværter m.fl. fra Greve Kommune 

Tryghedssamtaler/tryghedsbesøg 
Der er fortsat et godt samarbejde mellem Greve Nord Projektets medarbejdere, medarbejderne på  
ejendomskontorerne og Greve Kommunes instanser om tryghedsbesøg og tryghedssamtaler.   
 
I 2017 har der været gennemført 183 tryghedssamtaler, der har fundet sted i beboerens eget hjem eller i 
Projektets lokaler. Samtalerne har været både planlagte og spontane samtaler, hvis en beboer har haft akut 
behov for en fortrolig snak eller har haft behov for uformel vejledning og et godt råd. 

Individuelle samtaler og behandlinger  
Som et tilbud til beboere, der døjer med misbrug eller fysiske og eller psykiske smerter tilbyder Projektet 
forskellige behandlingsformer bl.a. NADA, behandlingssamtaler med Projektets misbrugskonsulent, hot-
stone massag m.m. Formålet er at støtte beboerene ud af smerterne/misbruget og dermed give mulighed 
for at starte job eller uddannelse samt styrke dem i almindelig hverdagsmestring.  
Tilbuddet benyttes af et bredt udsnit af beboere med både dansk og anden etnisk baggrund. 
 

Antal indiviuelle samtaler og behandlinger 129*
Antal borgere, der har modtaget individuel samtale/behandling (ikke unikke) 30
Antal afholdte gruppeforløb/undervisning vedr. NADA og forebyggelse af misbrug 33
Antal unikke borgere, der har deltaget i gruppeforløb vedr. NADA  35

* Opgørelsen består af hhv. rene rådgivnings/behandlings samtaler og fysiske behandlinger evt. kombineret med samtaler  

Tryghed og Trivsel
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Status på indsatsområder

Tværgående kulturarrangementer og events 
Greve Nord Projektet har løbende fælles arrangementer for borgerne i alle tre boligområder. Det er en god 
anledning til at mødes i lokalområdet, og der er generelt meget stor interesse for arrangementerne.   
 
Samtidig fungerer arrangementerne som platform for rekruttering, netværk og brobygning til Projektets 
andre tilbud. 
 
Større kulturelle arrangementer/events 

Arrangement Antal Antal besøgende 
pr. gang 

Antal frivillige der 
har bidraget

Kulturdag 1 650 30
Loppemarked 2 100+100* 3
Sundhedsdag 1 400 12
Juletur 1 35 0
Åbning af genbrugsbutik 1 50 5
I alt 6 1.335* 50

* Det præcise antal af samlede besøgende kan ikke fastlægges, da flere af arrangementerne blev afholdt på lokationer med åben tilgang. 
Der er derfor tale om kvalificerede bud. 
 
De kulturelle arrangementer er blevet afholdt i samarbejde med boligområdernes aktivitetsudvalg og  
kommunale tilbud, institutioner, skoler, kulturinstitutioner, foreninger og frivillige kræfter i området. 
 
Kommunikation, dokumentation og formidling 
Hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg i alt 12.948
Antal unikke besøgende 11.019
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. 31.12.2017 521

 
Presse & tværgående kommunikation
Antal positive artikler om boligområdet i lokale/nationale medier 15*

* Antal unikke pressehistorier. Langt størstedelen har dog været i 2-3 forskellige medier og på både web og print 

 

Greve Nord Projektets Facebookside
Antal følgere på Facebooksiden pr. 31.12.2017 531

 

Tryghed og Trivsel
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Vidensdeling, tværfagligt samarbejde og opbygning af bydelens image
Arrangement Antal deltagere
Bydelskonference for fagfolk, direktionen og byrådet i Greve Kommune,  
samarbejdspartnere, boligorganisationerne, beboerdemokrater samt udefra 
kommende fagpersoner 

65

Samarbejdsforum for samarbejdspartnere, boligorganisationerne og  
beboerdemokrater

25

 
Udvalgte aktiviteter for 2017: 
• Bydelskonference 

11. marts 2017 afholdtes den årlige Bydelskonference på Greve Videncenter. Temaet var ’Beboere med 
psykiske lidelser og andre udsatte beboere i Greve Nord’.  
Konferencen var arrangeret og afholdt af Greve Nord Projektet i samarbejde med PPV fra Greve  
Kommune samt de fire ejendomsledere fra ejendomskontorerne i Gersagerparken, Askerød og 
Gudekvartererne/Klyngen. 
 
Formålet var at sætte fokus på de udfordringer, der kan opstå, når beboere med psykiske lidelser eller  
andre udsatte beboere bor alene i almene boligområder - i nogle tilfælde uden at ejendomskontoret,  
naboer og fagfolk er informeret om vedkommendes udfordringer.  
Det kan skabe udfordringer og usikkerhed for ikke kun borgeren selv, men også for naboer,  
omverdenen og medarbejdere fra ejendomskontoret, der er i kontakt med beboeren.  
 
Der var faglige oplæg fra Psykiatrifonden, BL- Danmarks Almene Boliger, de fire ejendomsledere samt  
foreningen EN AF OS. Herudover var der workshops, hvor deltagerne selv biddrog med deres  
viden, udvekslede erfaringer og muligheder samt planlagde det fremtidige samarbejde. 
 
Der var fra alle parter stor opbakning til konferencen og fælles tværfagligesamarbejder for at løfte de 
store udfordringer på området.  
Konferencens output og de næste måneders indsats var dessuden udgangspunktet for Projektets  
invitation til en session ved den store konference Almene Boligdage, der blev afholdt af BL - Danmarks 
Almene Boliger i november.  

• Samarbejdsforum 
23. oktober 2017 havde Greve Nord Projektet inviteret samarbejdspartnere til en fælles faglig  
eftermiddag med fokus på ‘Børn, unge og skole og uddannelse’. 
BL- Danmarks Almene Boliger præsenterede deres nyeste tal, der viste, at et stigende antal børn og 
unge med bopæl i de særligt udsatte almene boligområder, kommer bedre gennem skolesystemet.  
Ligeledes viser statistikkerne, at de boligsociale indsatser i områderne har en effekt på beboernes  
uddannelsesniveau. 
 
Et mere lokalt indblik i uddannelsessituationen for de unge i Greve Nord blev præsenteret af UUV Køge 
Bugt, der også bekræftede stigningen i antallet af unge fra området, der er igang med en videregående 
uddannelse.  
 
Hovedformålet ved Samarbejdsforum i Greve Nord er at samle de mange parter og gode kræfter, der 
arbejder med indsatsen og skabe et fælles vidensgrundlag, som der kan arbejdes videre på. Deltagerne 
var denne gang projektets samarbejdspartnere fra bl.a. kommunens skoler og  
uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner og fritidstilbud, Center for Børn og Familie, biblioteket samt  
repræsentanter fra de fire boligorganisationer og beboerdemokratiet.  

Tryghed og Trivsel
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Status på indsatsområder

 
Skolesamarbejder 
Der er et løbende samarbejde mellem helhedsplanen og de to lokale skoler, Krogårdsskolen og  
Arenaskolen. Greve Nord Projektets indsats er et supplement til skolernes forældreorienterede arbejde fx i 
form af kurser, temamøder og opsøgende indsats.  
Greve Nord Projektet understøtter ligeledes skolernes indsats omkring de elever, der har meget fravær og/
eller mistrives i skolen af forskellige årsager. 
 
Projektets lokale placering og andre boligsociale tilbud betyder, at der ofte er kendskab og relationer til en 
del af familierne i forvejen, som skolerne også kan drage fordel af.  
Indsatserne tilrettelægges løbende i samarbejde med skolerne og med udgangspunkt i de enkelte unges 
behov og i tæt dialog med relevante aktører, herunder fx Greve Gadeteam og Familierådgivningen. 
 
Brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv 
Helhedsplanen samarbejder tæt med bl.a. politi, Greve Gadeteam, kommunale fritidstilbud og  
foreningslivet for at tilbyde områdets unge aktiviteter og muligheder, der kan give en mere meningsfuld 
fritid og et alternativ til at hænge på gaden. 
Greve Nord Projektet kan supplere den kommunale indsats ved at være den lokale aktør, der via en  
håndholdt indsats kan styrke de unge i et fornuftigt fritidsliv og vejlede forældrene til at prioritere deres 
børns fritidsliv.  
Der udføres opsøgende rådgivningssamtaler, hvor områdets børn og unge kan få information om, hvilke 
lokale tilbud der findes, som matcher vedkommendes interesser.  
 

Antal unikke brugere af vejledningen for unge u. 18 år 10
Antal vejledningssamtaler i alt 91

 
Forældreinvolvering er ligeledes en vigtig del af indsatsen, der foregår via løbende dialog, koordinering og 
erfaringsudveksling. 
 
Job- og uddannelsesvejledning for unge under 18 år 
Ligeledes afholdes der vejledningssamtaler, hvor de unge kan få rådgiving omkring valg af studie,  
muligheden for fritidsjob m.m. 
I kapitlet “Fritidsjobambassadører” længere fremme i rapporten kan du læse mere om den særskilte  
indsats, der er igangsat som eksternt finansieret projekt. Opgørelsen af indsatsområdet er derfor  
udelukkende baseret på den del af ungdomsvejledningen, der er placeret i helhedsplanens ressourcer. 

Antal unikke brugere af vejledningen for unge u. 18 år 9
Antal vejledningssamtaler i alt 46*

* * En vejledningssamtale skal forståes i bred forstand. Dvs. både planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger over 
telefon, personligt og af forskellige længde.  
OBS:  Opgørelsen er præget af medarbejderskifte i sensommeren, hvorfor der har været en periode uden aktivitet for indsatsområdet. 
 
Lektiecafé:  
Som en del af indsatsen for at højne uddannelsesniveauet blandt områdets børn og unge og deres senere 
indgang til jobmarkedet afholdes der hver uge lektiecafé, hvor fire frivillige gymaniseelever fra Greve  
Gymnasium sammen med projektets børne- og ungemedarbejder sidder klar til at hjælpe med lektier, 
projektopgaver m.m. 
I 2017 blev der afholdt 11 lektiecaféer. Indsatsen blev først startet i slutningen af 2017, og det forventes 
derfor, at antallet vil være væsentligt højere i 2018. 
 
Udvalgte aktiviteter for 2017:
• Fodbold og familier 

I løbet af 2017 har der været flere effektive samarbejder med Hundige Boldklub. I maj blev der afholdt 
en stor fodboldturnering, hvor alle områdets børn og unge var inviteret. Her deltog omkring 100 børn 
og unge i alderen 6-16 år.  
I efteråret blev der afholdt ‘Familie Fodbold Leg‘, hvor fem børn fra daginstitutionen Nova i otte uger 
kom på besøg i Hundige Boldklub og spillede bold og legede. Forældre og søskende var også invitetret 
med, og projektet blev en stor succes.  To af børnene er blevet meldt ind i klubben, én vil gerne starte, 
når han bliver gammel nok, og en af børnenes storesøster er også blevet meldt ind.  

Kriminalpræventiv Indsats
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Status på indsatsområder

 
Kursusforløb for forældre 
Der afholdes løbende forældrekurser for flere forskellige målgrupper blandt beboerne. Fælles formål for 
kurserne er at vejlede forældrene og styrke dem i forældrerollen og de krav, der medfølger, samt give dem 
redskaber til generel hverdagsmestring og øget livskvalitet for dem selv og deres familier. 
 

Antal kurser  
afholdt i 2017

Antal deltagere i alt Kursets varighed

Udviklingskursus for kvinder 2 16 8 uger - 1 gang 
ugentligt

Fædrekursus 2 14 16 uger - 1 gang 
ugentligt

Kursus: Trivsel i familien -  
Det gode medborgerskab

2 28 12 uger - 2 gange 
ugentligt

Temaaften med Faisal Salem 2 34 1
Temaaften med Lola Jensen 1 30 1
Tema aften med Basim Osman 1 20 1
Temaaften om børn/ unge på  
sociale medier

1 40 1

I alt 11 182 52
 
 
Familievejledning
Projektet tilbyder helhedsorienteret familievejledning til alle familiens medlemmer. Det kan fx være om 
mistrivsel, kommunikation og uenigheder i familien, rollefordeling mellem forældre og børn, forældrenes 
ansvar og forpligtelser for deres børn, børneopdragelse, kønsroller m.m. 
Rådgivningen kan være til en eller flere af familiens medlemmer afhængig af situationen.  
 
Antal unikke brugere af vejledningen (brugerne kan godt være fra samme familie) 46
Antal vejledningssamtaler i alt 159

Forebyggelse og forældreansvar
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Status på indsatsområder

Netværk for børnefamilier  
Indsatsen for at styrke netværket mellem områdets børnefamilier inkluderer en række faste aktiviteter og  
arrangementer, som samler familierne fra alle tre boligområder: 

Arrangement Antal afholdt Antal familier der har deltaget med min. 1 barn

Legestue (børn mellem 4-7år) 
m. Nova og sundhedsplejen

39 18*

Babygruppe (børn mellem 0-3 år) 
m. Nova og sundhedsplejen

44 30*

Familiearrangementer  
m. Dansk Folkehjælp

3** 15

Familie fodboldleg  
m. Hundige Boldklub

8 5

I alt 94 68
  * Ikke nødvendigvis unikke familier  
** Sommerferie og oplysningsarrangementer  
 
Udvalgte aktiviteter fra 2017: 
• Beboerferie  

Årets beboerferie er et højdepunkt for mange af familierne fra området og mange har været med flere 
år. Tilbuddet er målrettet familier, der ikke har så mange ressourcer. Ferien afholdes hvert år med tilskud 
fra Socialministeriet.   
I 2017 havde 24 børn og voksne en dejlig tur i Fårevejle, hvor de hyggede sig sammen. Beboerne var 
selv med til at planlægge ferien og skiftes til de praktiske opgaver og pligter. Ud over masser af sjov 
og leg i kolonien, var de også en tur i Sommerland Sjælland og Zoo.  Beboerferien er en rigtig god og 
vigtig tradition, fordi den er med til at skabe netværk mellem  familierne. Ikke kun på selve ferien, men 
også efterfølgende, hvor flere af beboerne er begyndt at mødes privat.  
Projektet arrangerer efterfølgende en række fællesspisninger for deltagerne, hvor de mødes og spiser 
og hygger og netværker. 

• Ferie for enlige forsørgere 
I samarbejde med Dansk Folkehjælp kunne Greve Nord Projektet i 2017 invitere 15 familier på  
sommerferie til Hanstholm. Alle forældrene var enlige forsørgere, der modtog offentlige ydelser, og  
derfor var spændt så hårdt for økonomisk, at de ikke har mulighed for at foretage sig særlig meget  i 
sommerferien med deres børn. Sammen med aktiviteterne og turene for familierne, var der også  
faglige input til forældrene.  
Udover at give familierne en god ferie og skabe relationer mellem beboerne var det også feriens formål 
at styrke familiernes trivsel og støtte forældrene ved at tale om fx børnenes udvikling, opdragelse,  
kontakten mellem børn og forældre osv.  Turen var del af et miniforløb for familierne, hvor der også 
indgår bl.a. madpakkeværksted.

Forebyggelse og Forældreansvar
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Status på indsatsområder

 
Job- og uddannelsesvejledning for voksne:  
Projektet tilbyder vejledning til voksne beboere, der har behov for assistance omkring uddannelse,  
ansøgninger, CV, kompetenceafklaring og introduktion til det danske arbejdsmarked, muligheden for  
løntilskud, praktikordninger m.m. 

Antal unikke brugere af job- og uddannelsesvejledningen  82
Antal vejledningssamtaler i alt 736
Antal borgere, der er startet på uddannelse 8
Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse 8
Antal borgere, der er kommet i løntilskud 1
Antal borgere, der er kommet i virkshomhedspraktik 1

 
Bemærk at der kan være tilfælde af overlap, hvor samme borger både er kommet i fx løntilskud og  
efterfølgende beskæftigelse.  

 
Helhedsorienteret vejledning:  
Projektets vejledere udfører løbende vejlednings- og rådgivningssamtaler om mange forskellige  
udfordringer og livsforhold, der strækker sig ud over familievejlening  og job- og uddannelsesvejeldning.

Antal unikke brugere af den helhedsorienterede vejledning 69
Antal vejledningssamtaler i alt 421*

* En vejledningssamtale skal forståes i bred forstand. Dvs. både planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger over 
telefon, personligt og af forskellige længde.  
 

Kurser vedr. uddannelse og beskæftigelse: 
Tættere på arbejdsmarkedet 
Greve Nord Projektet og Jobcenteret i Greve Kommune har sammen udarbejdet kurset “Tættere på  
arbejdsmarkedet“, der er et gratis tilbud til den borgergruppe, der af forskellige årsager er længts væk fra 
arbejdsmarkedet.  
Målet med kurset er styrke borgerne til at blive job- eller uddannelsesparate. Undervisningen foregår i 
Greve Nord Projektets Aktivitetshus i Askerød, hvilket har en række fordele i form af bl.a. husets lokale 
placering, og at borgerne kender huset i forvejen og har tillid til medarbejderne. 
 

Antal kurser  
afholdt i 2017

Antal deltagere i alt Kursets varighed

Tættere på arbejdsmarkedet 2 7 8 uger - 1 gang 
ugentligt

Kortere jobparatgørende kurser om fx 
NEM ID/ Jobnet

1 8 4 gange

I alt 3 15 12
 
Udvalgte aktiviteter fra 2017:
• Mere frivillig danskundervisning 

Der er oprettet flere ugentlige hold end tidligere. Frivillige danskundervisere tilbyder  
danskundervisning på begynder og let øvet niveau, og undervisningen foregår på sprogskolerne og 
lokalt i Askerød.  Tilbuddene er gratis og er åbne for beboerne i alle de tre boligområder. 

• Åben Rådgivning 
To gange om ugen er der gratis åben rådgivning, hvor beboerne kan komme uden tidsbestilling og få 
vejledning om fx børn og familielivet, henvendelser fra kommunen, lægen, NemID, ForældreIntra, e-
Boks, samarbejdet med børnehaven/skole, fritidsaktiviteter og andre muligheder i området.

Uddannelse & Beskæftigelse

9



Om projektet: 
Projektet ‘Fritidsjobsambassadører’ har det overordnede formål at flere af områdets 13–17-årige får et  
fritidsjob, som øger deres motivation for at fortsætte i uddannelse og beskæftigelse.  
Indsatsen fokuseree på tre delområder: fritidsjobvejledning, lommepengejob og skabelse af flere fritidsjob i 
området. 
Hvis flere unge fra de udsatte boligområder får et fritidsliv med fritidsjob, vil det forebygge kriminalitet og 
rekruttering til kriminelle miljøer, øge trygheden i boligområderne og sikre, at flere unge får øget  
motivation for at fortsætte i uddannelse og fastholdes på arbejdsmarkedet. 
 
Status: 
Unge der er startet i fritidsjob 3
Unge der er startet i lommepengejob 1
Unikke unge der har modtaget vejledning, men stadig endnu ikke er  
startet i fritids- eller lommepengejob

20*

I alt 24
* En vejledningssamtale skal forståes i bred forstand. Dvs. både planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger.  
 
Der afholdes løbende fritidsjobcafeer, hvor områdets unge kan komme og få råd og vejledning til at skrive 
jobansøgninger til fritidsjob, inspiration til jobmuligheder, blive afklaret omkring ønsker og kompetencer 
m.m. I 2017 blev der afholdt fritidsjobcafe 8 gange. 
 
Der er etableret samarbejder omkring oprettelse af lommepenge- og fritidsjob hos ejendomskontoret i 
Askerød, Café Ask, Strandkirken i Karlslunde, Indkøbspatrulje, Familievejledningen i Greve Kommune og 
som bude for Greve Nord Projektet 
 
Baggrund: 
Lommepengejob er en jobforberedende indsats målrettet de 13-15 årige, som skal gøre de unge bedre 
rustet til at kunne varetage et ordinært fritidsjob. Lommepengeindsatsen kan også rumme 15 – 17 årige, 
som ikke er jobparate og har brug for mere støtte og vejledning i en indlende periode for derefter at kunne 
overgå i et ordinært fritidsjob.  
Lommepengejob skabes i samarbejde med den øvrige boligsociale indsats, boligselskaberne i de berørte 
boligområder samt kommunale samarbejdspartnere som fx Videnscentret, biblioteket, klubber og  
daginstitutioner.  
 
Fritidsjobvejledningen har fokus på at hjælpe 15–17-årige ud i ordinære fritidsjob ved private eller  
offentlige virksomheder. Gennem et tæt samarbejde med bl.a. klubtilbud, UU Vejledning og den øvrige  
boligsociale indsats vil unge blive henvist til fritidsjobvejledningen. Via en håndholdt indsats vil de unge 
blive vejledt og støttet med henblik på at få en viden om arbejdsmarkedet og kompetencer til at kunne 
søge fritidsjob, gå til jobsamtale samt støtte og opbakning ift. at fastholde et fritidsjob.  

Sideløbende vil projektet fokusere på at opbygge samarbejde med private og offentlige virksomheder og 
gennem dialog og samabejde bane vejen for, at der skabes flere fritidsjob til de lokale unge, at  
virksomhederne ansætter flere unge fra projektets målgruppe og indgår i et efterfølgende samarbejde om 
at fastholde udsatte unge i job.  
Dette arbejde understøttes af Jobcenterets virksomhedskonsulenter og derved sikres en helhedsorienteret 
indsats. Projektet er blevet forankret i delaftalen vedr. Kriminalpræventiv Indsats og er finansieret af  
Socialministeriet. Projektperioden løber indtil 30. marts 2019.
 

Eksternt projekt: Fritidsjobambassadører
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Boligområderne
Antal lejemål: 
Boligområde Antal lejemål Antal beboere 
Askerød 676 1540
Gudekvartererne & Klyngen 402* 880
Gersagerparken 1024** 2688
I alt 2102 5108

 
Kilde: Boligselskabernes administrationer. 
* Inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen i 2016. 
**Af disse udgør Greve Boligselskabs del af Gersagerparken 362 lejemål og BS61’s del 668.

Fraflytning af lejemål:
Boligområde  Årstal  Antal fraflyttede lejemål % lejemål
Askerød 2014 76 11,2%
Askerød 2015 45 6,7%
Askerød 2016 46 6,8%
Askerød 2017 56 8,3 %

Gudekvartererne & Klyngen 2014 56 13,8%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 77 18,9%
Gudekvartererne & Klyngen 2016 54* 13,3%
Gudekvartererne & klyngen 2017 73** 18,2% 

Gersagerparken 
Greve Boligselskab 

2014 24*** 6,7 %

Gersagerparken 2015 76 7,4%
Gersagerparken 2016 87 7,6%
Gersagerparken 2017 81 7,9%

Kilde: Boligselskabernes administrationer. 
* Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
** Tal fra 2016, boligselskabets nyeste opgørelse. 
*** Tallene gælder kun for Gersagerparkens Greve Boligselskabs 356 lejemål, da det desværre ikke har været muligt at få tallene fra 
Gersagerparkens andet boligselskab BS61

Udlejningssituationen



Boligområde Årstal
Antal  
beboere i 
alt 

Antal ind-
vandrere/ 
efterkom-
mere

Andel i %

Andelen af 
indvandrere/ 
efterkommere 
med oprindelse 
i vestlige lande

Askerød 2014 1473 959 65,1% 20,6%
Askerød 2015 1528 998 65,3% 20,5%
Askerød 2016 1539 994 64,6% 21%
Askerød 2017 1540 971 63,1 % 21,2% 

Gudekvartererne & Klyngen 2014 867 473 55,6% 31,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 886 517 58,4% 32,7%
Gudekvartererne & Klyngen* 2016 888 518 52,8% 32,2%
Gudekvartererne & Klyngen* 2017 880 517 58,8% 30,7%

Gersagerparken 2014 2132 707 33,2% 8,3%
Gersagerparken 2015 2144 750 35% 8,5%
Gersagerparken 2016 2119 745 32,3% 8%
Gersagerparken 2017 2688 926 34,5% 8,9%

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal 

Andelen af indvandrere og efterkommere

Boligområde Årstal Enlige 
uden børn

Enlige 
med børn

Par uden 
børn 

Par med 
børn 

Øvrige 

Askerød 2014 40,8% 15,1% 13,2% 20,1% 10,8%
Askerød 2015 37,5% 14,9% 13,6% 21,5% 12,5%
Askerød 2016 38% 14,3% 12,4% 21,3% 14%
Askerød 2017 39,2% 13,5% 12,3% 21,4% 13,6%

Gudekvartererne & Klyngen 2014 42,0% 18,6% 10,1% 22,4% 7,0%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 43,3% 18,1% 9,2% 22,3% 7,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2016 41,2% 18% 10% 23,3% 7,5%
Gudekvartererne & Klyngen 2017 42,8% 16,9% 10,2% 21,2% 9%

Gersagerparken 2013 42,8% 11,6% 20,7% 15,4% 9,5%
Gersagerparken 2014 43,3% 11,4% 20,2% 16,2% 8,9%
Gersagerparken 2015 46,3% 9,7% 21,4% 14% 8,7%
Gersagerparken 2016 47% 10% 21,3% 13,4% 8,3%
Gersagerparken 2017 50,9% 9,2% 21,5% 11,6% 6,8%

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal  

Husstandstyper 
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Beboersammensætning



Boligområde
Årstal Personer 

mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet 
i procent*

Askerød 2013 950 57,2% 10% 32,8%
Askerød 2014 971 57,4% 10,1% 32,5%
Askerød 2015 1018 57,8% 9,9% 32,8%
Askerød 2016 1020 59,4% 7,2% 33,4%

Gudekvartererne & Klyngen 2013 5528 52,8% 9,7% 37,5%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 531 51,2% 10% 38,8%
Gudekvartererne & Klyngen** 2015 537 50,7% 8,9% 40,4%
Gudekvarterene & Klyngen** 2016 539 51% 8,2% 40,8%

Gersagerparken 2013 1180 57,3% 6,8% 36%
Gersagerparken 2014 1162 56,4% 7,7% 35,9%
Gersagerparken 2015 1169 57,4% 6,7% 36%
Gersagerparken 2016 1402 60,5% 4,3% 35,3%

Opgjort pr. 1. januar året efter. 

Til sammenligning: Tal for Greve Kommune

Årstal Personer 
mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet 
i procent

Greve Kommune 2013 27.578 77,7% 3,5% 18,7%
Greve Kommune 2014 27.537 77,7% 3,4% 18,9%
Greve Kommune 2015 28.032 77,9% 3,3% 18,8%
Greve Kommune 2016 28.481 78,5% 2,5% 19%

 
* Betegnelsen Udenfor arbejdsmarkedet omfatter pensionister (førtidspensionister, folkepensionister, efterlønsmodtagere, personer på 
overgangsydelse), personer under uddannelse (der ikke har erhvervsarbejde), personer på 15 år og derover som er hjemmegående hus-
mødre/fædre, personer på orlov fra ledighed, personer i integrationsuddannelse, på kontanthjælp, på introduktionsydelse, i aktivering, på 
barsels- sygedagpenge, i revalidering eller på ledighedsydelse.  

Andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet  
Beboersammensætning

Gennemsnits husstandsindkomst opgjort pr. 1. januar året efter 

2013 2014 2015 2016
Askerød 371.451 374.910 395.473 405.298
Gudekvartererne & Klyngen** 336.788 339.032 348.491 356.963

Gersagerparken 368.522 370.883 368.828 375.359

Greve Kommune til sammenligning:

2013 2014 2015 2016
Greve Kommune 612.409 622.661 636.894 650.301

*Det skal nævnes, at indkomsten ikke tager højde for formuer.  
***Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal  

Indkomst  
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Beboersammensætning

       

 
 

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen ved årsskiftet. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal  

Yderligere specificering for 2017 og sammenligning med Greve Kommune:

  

 
 

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal

 

Alderssammensætning 

Boligområde Årstal 0-17 18-64 65 og derover
Askerød 2014 25,9% 66,0% 8,0%
Askerød 2015 25,6% 66,9% 7,6%
Askerød 2016 25,4% 66,8% 7,8%
Askerød 2017 25,5% 66,3% 8,2%

Gudekvartererne & Klyngen 2014 30,5% 61,3% 8,3%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 31,2% 60,6% 8,3%
Gudekvartererne & Klyngen* 2016 30,7% 31,1% 8,2%
Gudekvartererne & Klyngen* 2017 30,4% 60,5% 9%

Gersagerparken 2014 23,1% 54,7% 22,3%
Gersagerparken 2015 20,2% 54,2% 25,6%
Gersagerparken 2016 20,2% 53% 26,8%
Gersagerparken 2017 17,8% 50,8% 30,5%

Askerød Gudekvarterene 
Klyngen*

Gersagerparken Greve Kommune

Hele befolkningen 1540 100,0% 880 100,0% 2688 100,0% 49.921 100,0%
0-6 år 153 9,9% 134 15,2% 157 5,2% 3.851 7,7%
7-17 år 240 15,6% 134 15,2% 391 12,6% 7.245 14,5%
18-24 år 142 9,2% 83 9,4% 228 8,6% 3.631 7,3%
25-34 år 241 15,7% 150 17 % 256 9,1% 4.319 8,7%
35-49 år 360 23,4% 179 20,3% 475 17,5% 10.498 21%
50-64 år 277 18% 121 13,8% 443 16,5% 10.033 20,1%
65 år + 127 8,2% 79 9% 738 30,5% 10.344 20,7%



2013 2014 2015 2016 2017 Fald i % 2013-2017
Antal brande i Greve Nord 35 23 21 11 5 85,7 %
Heraf brande i Askerød 19 9 8 9 2 89,5 %

Kilde: Greve Brandvæsen (2012-2015) og Beredskabsstyrelsen (2016+2017)

Til sammenligning var der i 2017 i alt 42 brande i den del af Greve, der har postnummer 2670.  

Udvikling i antal brande i Greve Nord  

Brande

15



16

Kriminalitet

I det følgende opgøres antallet af straffelovsanmeldelser herunder antallet af anmeldte sager om  
borgervendt kriminalitet. Betegnelserne 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 

2014 2015 2016 2017 Fald i %
2014-2017 

Borgervendt kriminalitet 124 68 138 90 27,4 %
Øvrig straffelov 53 38 44 49 7,6 %
Straffelovsanmeldelser i alt 177 106 182 136 23,2 %

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Askerød 

2014 2015 2016 2017 Fald i %
2014-2017 

Borgervendt kriminalitet 64 20 36 36 43,8 %
Øvrig straffelov 19 8 11 19 0 % 
Straffelovsanmeldelser i alt 83 28 47 55 33,7 % 

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi 

Til sammenligning har der i hele Greve Kommune i 2017 været 1373 straffelovsanmeldelser for  
borgervendt kriminaliet og 1051 anmeldelser af øvrig kriminalitet.  
 
Den positive udvikling siden 2014 skyldes bl.a. det helhedsorienterede samarbejde mellem borgere, 
Greve Kommune, Midt- og Vestsjælland Politi, boligorganisationerne, samarbejdspartenere og  
helhedsplanen.

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord  



HVEM ER VI 
Sekretariatsleder  

Majken Rhod Larsen
mrl@bo-vest.dk

60 35 46 64
 

Kommunikationsmedarbejder
Sarah Z. Ehrenreich  

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

 
Familievejleder

Gitte Henningsen
ghe@bo-vest.dk

60 35 46 76 
 

Koordinator
Dorthe Korshøj

dko@bo-vest.dk
60 35 46 61 

 
Børne- og Ungemedarbejder

Burcu Elbru Habibi
beh@bo-vest.dk

60 35 46 77 
 

Lommepenge- og Fritidsjobvejleder
Lone Holm Clausen 

lhc@bo-vest.dk
60 35  26 41 

 
 

Projektmedarbejder
Nadia Ismail 

nmi@bo-vest.dk
60 35 46 68  

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 Greve Kommune, Midt og  
Vestsjællands Politi, Greve Brandvæsen, Greve Bibliotek, skoler 
og daginstitutioner, lokale tilbud, fritidslivet og projekter i 
området samt foreninger og frivillige beboere. 

Hvad laver vi?
Der arbejdes helt overordnet med fire indsatsområder: 
• Tryghed og Trivsel  
• Kriminalpræventiv Indsats 
• Forebyggelse og Forældrenetværk 
• Uddannelse og Beskæftigelse

Hvor bor vi? 
• Aktivitetshus og kontorer
Digehuset 9 Askerød 
 
• Aktivitetshus og kontor
Gersagerparken 71
 
• Beboerhus og kontor
Thors Kvarter 62 Gudekvartererne

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


