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Status på projektet 
 
Ved slutningen af året er der tradition for at kigge bagud og opsummere det forløbne år. Greve Nord Projektet og dets 
forskellige indsatsområder skal ikke være en undtagelse. 
Det har været et rigtig godt år for Projektet i 2014. Der er bl.a. afholdt mange særdeles velbesøgte arrangementer 
heriblandt Sundhedsdag, Kulturdag, Bydelskonferencen, beboerworkshops, Åbent Køkken hos Madskolerne, 
beboerferie og to gange Bydelsforum. 
 
I løbet af året har Projektet ligeledes været medarrangør og/eller koordinator på flere nye arrangementer. Eksempelvis 
forløbet MatematikFessors Venner i samarbejde med Arenaskolen, der handlede om at gøre 8.klasses eleverne bedre til 
matematik og samtidig vise, at det er sejt at være god i skolen. 
 
Et andet nyt arrangement, der så dagens lys tilbage i januar 2014, var de unges indsamlingsevent til fordel for den 
nationale Danmarks Indsamling. Det lykkedes ungegruppen fra Askerød at samle over 13.000 kroner ind til det gode 
formål.  
Succesen bliver gentaget igen i januar 2015, dog er arrangementet bygget anderledes op denne gang. De frivillige unge 
initiativtagere arbejder denne gang sammen med FriviligCenter Greve og Waves Shoppingcenter om at lave et stort 
indsamlings event på og omkring scenen i Waves d. 31. januar. Målet er selvfølgelig at samle endnu flere penge ind, 
som skal doneres direkte til Danmarks Indsamlingen 2015.   
 
Folk ser fremad  
Generelt er der rigtig god stemning i og omkring Projektet. Både blandt vores samarbejdspartnere, i 
grundejerforeningerne, der omkranser de involverede boligområder, i afdelingsbestyrelserne og blandt beboerne er man 
glade for den udvikling, der er godt i gang i området. 
Der tales ikke længere i samme udstrækning om problemer med fx høj kriminalitet, unge der hænger på gaden og gør 
folk utrygge eller høje fraflytningsprocenter. 
I stedet er der fra alles side kommet mere fokus på at udvikle potentialet yderligere ved at gøre Greve Nord en mere 
attraktiv bydel med plads til alle. 
Et af de parametre, hvor man kan se den stigende interesse for sammen at skabe en indbydende, hyggelig og 
spændende bydel, er på den voksende borgerdeltagelse ved de forskellige beboerinddragende arrangementer. Der har 
været fuldt hus ved årets to Bydelsforummer (om henholdsvis attraktive udearealer og trygge tunneller), og da der blev 
holdt beboerworkshop omkring renoveringen af p-pladsen ved Stamhuset, kom der også mange gode beboerforslag på 
tegnebrættet. 
 
Vi hviler ikke på laurbærerne, men glæder os over udviklingen i områderne. Statistikkerne fra Karlslunde Lokalpoliti 
viser, at mængden af kriminalitet og sager om ikke-personfarlig kriminalitet er faldet væsentligt i 2014, og i efteråret kan 
alle så glæde sig over, at Lokalpolitiet kunne kalde Askerød for bandefri.  
 
Også i projektet for ægtefælleforsørgede går det rigtig godt. Projektet har netop afsluttet sin 2. runde med 30 kvinder, 
der har fået hjælp til at komme i uddannelse, praktik, løntilskud eller job.  
Man er derfor gået i gang med at finde deltagere til en ny runde af projektet, og denne gang arbejdes der målrettet på 
også at finde deltagere i Gersagerparken og Gudekvarterene/Klyngen.  
 
 
Nyt på medarbejderfronten 
I Greve Nord Projektet har vi fået en ny, dygtig medarbejder. Merete Petersen vejleder borgerne i, hvordan de får styr på 
deres privatøkonomi, hjælper dem med at lægge budgetter, få styr på huslejen osv. Hun hjælper ligeledes med at 
rådgive inden for job, uddannelse og opsætning af borgernes cv’er. Merete er ansat på deltid, og hun har kontor i 
Aktivitetshuset i Askerød. 
 
Kommunikationsmedarbejder i projektet Marie Skjelbo Justesen, der har været på barsel siden januar, har valgt at søge 
nye græsgange og har fået nyt job. Det betyder, at Sarah Z. Ehrenreich, der har været barselsvikar for Marie, fortsætter 
med projektets kommunikations- og imageopgaver.   



 
 

Status på aktiviteter og indsatsområder 

Nedenstående er en gennemgang af de prædefinerede indikatorer, som projektet skal indberette til Landsbyggefonden. 
Tallene udgør således ikke en udtømmende gennemgang af projektets indsatser og aktiviteter, men udvalgte aktiviteter 
under hvert indsatsområde.  

Indsatser: Børn, unge og familier  
 

Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats  
Antal individuelle samtaler og behandlinger* 338 

Antal arrangementer for børn/forældre Se uddyb. 
* Tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen..  
 
Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal: 

 Ungeområdet: Greve Nord Projektet samarbejder med Greve Kommune, Trygheds- og Integrationsudvalget og 
den eksterne leverandør Drop Ud omkring ”Fremtidsværkstedet”, et projekt der skal understøtte en positiv 
udvikling indenfor job, uddannelse og fritidsliv for en gruppe udvalgte, udsatte unge fra lokalområdet.  
Greve Nord Projektet har desuden en løbende dialog med relevante samarbejdspartnere omkring udviklingen 
blandt Greves ungegrupper. 

 Individuelle samtaler og behandlinger: Opgørelsen over samtaler og behandlinger, 338 aftaler, udgøres af hhv. 
128 ”rene samtaler” og 210 ” behandlinger evt. kombineret med samtaler”. Blandt mulighederne for behandling 
findes ex øreakupunktur (NADA), Hotstone massage og massage. Der er desuden kørt enkelte forløb med 
kranio sakral terapi. Tilbuddet er for alle og benyttes af et bredt udsnit af beboere med både dansk og 
udenlandsk baggrund. Ved behov er der mulighed for tolkning. Der er oprettet ventelister i både Askerød og 
Gersagerparken pga. meget stor efterspørgsel på behandlinger og samtaler. Derudover er der løbende et godt 
samarbejde med Greve Kommunes Center for Børn & Familier omkring samtaleforløb med borgere. 

 MatematikFessor: Der er netop gennemført endnu et MatematikFessor forløb på Arenaskolen. Pt. er skolen ved 
at få ny leder. Når dette er faldet på plads, vil vi undersøge mulighederne for videreførelse af projektet. 

 Team Succes: Team Succes Greve har med en flot arbejdsindsats istandsat deres nye lokaler i Waves og holdt 
en fin indvielse med besøg af bl.a. borgmester Pernille Bechmann, Direktør Peter Kjærsgaard Pedersen og 
formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Morten Dahlin. Team Succes Greve har rekrutteret endnu flere 
frivillige, så der nu står 11 kompetente ildsjæle klar til at modtage de unge medlemmer, når dørene slås op i 
starten af 2015. Greve Nord Projektet har siden 2012 været involveret i etableringen af en afdeling af Team 
Succes i Greve og sidder fortsat i projektets styregruppe. 
 
 

Job, uddannelse & erhverv 
Job- og uddannelsesvejledning (voksne)  

Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  33 

Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 25 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse* 10 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse ** 18 

Antal vejledningssamtaler*** 658 
* Herudover er 6 borgere kommet på kurser m.m. 
** Herudover er 7 borgere komet i praktikforløb eller løntilskud 
*** Heraf er 69 samtaler primært økonomisk vejledning, budgetlægning m.m. 

 
Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal: 

 Økonomisk rådgivning: I Aktivitetshuset har der været stigende efterspørgsel på økonomisk rådgivning, 
vejledning, hjælp til budgetter m.m.. Rod i økonomien kan være medvirkende faktor ift. en række andre 
problematikker af både praktisk og personlig karakter. Så ved at hjælpe borgerne med budgetter, 
afdragsordninger mv. er der ofte skabt væsentligt bedre forudsætninger for at klare en masse af tilværelsens 
øvrige udfordringer.  

 Interesse for jobs blandt marginaliserede: Vi oplever en stigende interesse for at komme i arbejde blandt 
borgere, der tidligere har været svære at aktivere. Det er erfaringen, at danskkundskaber bliver mere og mere 
afgørende for mulighederne for beskæftigelse, hvilket fortsat giver stor søgning på diverse tilbud indenfor 
danskundervisning.   



 

 Ægtefælleforsørgede: Greve Nord Projektet er fortsat involveret i projektet omkring ægtefælleforsørgede 
kvinder. I øjeblikket gøres et stort arbejde for at rekruttere nye deltagere til kommende forløb. Der laves 
opsøgende arbejde i boligområderne, foretages besøg i diverse beboergrupper m.m.  

 
 

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
Kulturelle arrangementer & events  

Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)* 4 

Antal besøgende i alt 136 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne  8 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg/- samtaler  12 
* Arrangementer: Ungarsk aften, Juletur til Gavnø Slot, Miljødag og Banko. 

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Men’s Salon: Men’s Salon, et socialt tilbud for mænd over 35 år, er overgået til at være en klub under 
boligforeningens rammer i Askerød. Men’s Salon har lokaler i Pavillonen i Askerød og fået udvidet deres 
åbningstider til at dække alle hverdage, kl. 17.00-24.00.  
Der er pt. ca. 20 medlemmer, men klubben modtager stadig nye medlemmer. 

 Juletur til Gavnø Slot: Vinterens helt store tilløbsstykke var den årlige juletur til Gavnø. 52 beboere fra både 
Askerød, Gersagerparken og Gudekvartererne var afsted med bus til det store julemarked på Gavnø Slot. Der 
blev hygget og snakket på kryds og tværs, shoppet og spist frokost, inden turen atter gik hjemad til Greve.  

 Ungarsk aften: I november fortsatte vi rækken af Mad&Kultur-middage. Denne gang var det ungarsk mad, der 
stod på menuen. 28 beboere havde en hyggelig aften sammen i beboerlokalerne i Valhals Kvarter og fik smagt 
på diverse egnsretter og specialiteter. 
 
 

Indsats: Sundhed 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 97 

Gruppeundervisning  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige) 1 

Antal deltagere (unikke) på undervisningsholdene, gennemsnit pr. gang/hold 10 

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud* 13 
* Fordelt på motionstilbud (3), svømning, kostvejledning, kvindegrupper (3) og madskoler (5).  
 

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Sundhedsformidlerne: Blandt Sundhedsformidlernes aktiviteter kan fremhæves deres deltagelse i afviklingen af 
”Det sunde køkken – Åbent hus” i december i Aktivitetshuset i Askerød. Det flotte arrangement, der var et 
resultat af deltagernes anstrengelser på madskolerne, tiltrak omkring 85 nysgerrige borgere fra hele Greve 
Nord området, der fik muligheden for at smage på de sunde retter. 
Sundhedsformidlerne deltog også med en infobod på Miljødagen, der blev afholdt i Askerød d. 26. oktober. 
Det kan desuden nævnes, at Sundhedsformidlerne, udover deres klassiske aktiviteter, har deltaget i 10 dialog- 
og brobygningsmøder med bl.a. Sundhedsplejen. 

 Rygestop: Der har været stor interesse for rygestopkurserne, der fortsat afholdes i samarbejde med Greve 
Kommune og Hundige Apotek.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Indsats: Image & kommunikation  

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 1040 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 1270 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  380 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 6 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  224 
*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version. 

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 
 

 Voksende offentlig interesse: Projektet, de positive historier og resultater fra området har fået en del omtale i 
flere nationale og regionale medier. D. 10. oktober forvandlede Radio 24/7 et af Stamhusets kontorer til et 
studie, hvorfra de sendte tre timers live morgenradio. Her fortalte de gennem forskellige gæster (heriblandt Lars 
Løkke Rasmussen, borgmester Pernille Beckmann og Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp) om den store positive 
udvikling, der har været i Greve Nord og særligt Askerød de seneste år. 
Vi har også haft besøg af P4 København et par gange. D. 4. november var de forbi for at tale med 
sekretariatsleder Bo Mouritzen og et par beboere om den forestående renovering af tunnellerne. D. 25. 
november blev der igen sent live radio fra Askerød. Denne gang var det fra p-pladsen foran Stamhuset, hvor P4 
værten sammen med politiassistent Kurt Worsøe og Bo Mouritzen kunne fortælle alle lytterne, at der ikke 
længere er bander eller banderelateret kriminalitet i Askerød og Greve Nord.  
En historie som også blev taget op af DR, der bragte en artikel om den positive udvikling på deres hjemmeside 
d. 25. november.  

 Efterårs bydelsforum: D. 10. december var der bydelsforum i Café Ask, hvor knap 60 borgere og lokale aktører 
gav deres besyv og ideer med til en positiv udvikling af Greve Nord området. 
Formand for Integrations- og Tryghedsudvalget, Gert Poul Christensen bød velkommen til årets 2. bydelsforum 
med temaet, den forestående renovering af de to tunneller mellem Askerød/Waves og Gersagerparken/Waves. 
Deltagerne skulle i mindre grupper udvikle en række ideer og forslag til, hvordan tunnellerne kan blive mere 
spændende, imødekommende og trygge af færdes igennem.  
Der kom rigtig mange gode og alsidige ideer på bordet, som bliver samlet i et idékatalog og herefter afleveret til 
Teknik og Miljø i Greve Kommune, der står for renoveringsarbejdet. 
Du kan læse idékataloget med de mange gode forslag på vores hjemmeside her: 
www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/991-et-katalog-fyldt-med-borgernes-tunnel-ideer-.html   

http://www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/991-et-katalog-fyldt-med-borgernes-tunnel-ideer-.html


 

Om 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. Projektet 
finansieres af Landsbyggefonden, Greve Kommune og de involverede boligafdelinger. Der arbejdes helt 
overordnet på to planer: 

 For den enkelte beboer: Social indsats, aktiviteter og vejledning især for udsatte beboere.  

 For bydelen: Etablering af netværk og samarbejde mellem relevante aktører, oprettelse af platforme for 
information og vidensdeling samt positiv profilering af bydelen.  
 
 

Medarbejdere Kontaktoplysninger 

Sekretariatsleder 

Bo Bjerre Mouritzen 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

Mail: bbm@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 61 
Aktivitetshuset, Gersagerparken 35 

Souschef & projektleder  

Hanne Sanderhoff Degn  
(barsel indtil april 2015) 
Arbejdsområder: Personaleledelse, koordinering 
 og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: hsd@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 64 
Thors Kvarter 62 

Kommunikationsmedarbejder 

Sarah Z. Ehrenreich  
Arbejdsområder: Image og kommunikation 

Mail: sze@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 65 
Thors Kvarter 62 

Koordinator  

Adam Petersen  
Arbejdsområder: Udvikling og koordinering 

Mail: acp@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 77 
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 35 

Misbrugsvejleder 

Gitte Henningsen  
Arbejdsområder: Undervisning og rådgivning om 
sociale- og sundhedsforhold samt div. behandling. 

Mail: ghe@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 76 
Aktivitetshuset, Digehuset 9  

Sundhedskoordinator 

Kira Gilling Hansen 
Arbejdsområder: Sundhedsformidlere, 
sundhedstiltag og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: kgh@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 62 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Jobvejleder 

Khadija Al Mohammadi 
Arbejdsområder: Vejledning - job, uddannelse og 
samfundsforhold 

Mail: kam@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 69 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Virksomhedsformidler  

Marco Danielsen  
Arbejdsområder: Fritidsjobs, praktik m.m. for unge 

Mail: dmd@greve.dk 
Tlf. 21 78 52 34 
Greve Videncenter & Aktivitetshuset 

Projektmedarbejder 

Sara Einhorn 
Arbejdsområder: Projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: sae@greve.dk 
Tlf. 24 84 39 17 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Aktivitetsmedarbejder 

Suzanne Magelund 
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter & 
arrangementer  

Mail: sst@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 67 
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 35 

Rådgiver  

Merete Petersen  
Arbejdsområder: Økonomi og samfundsforhold 

Mail: mep@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 68 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

 

Se mere på www.grevenord.dk hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Eller find os på Facebook 


