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Året der gik
2015 har været et begivenhedsrigt år i Greve Nord. Der har været udfordringer, men også en 
stor opbakning og velvilje fra både lokalsamfund og samarbejdspartnere. Og vender man 
blikket fra de mindre udsving og enkeltepisoder, kan man se en tydelig positiv udvikling 
i området. Det betyder ikke, at man skal ignorere enkeltepisoderne – tværtimod. Men en 
årsstatus kalder på et overordnet tilbageblik, og her er det svært se bort fra følgende:

Stigende tryghed 
Både Rigspolitiets tryghedsindeks (for Askerød) og Greve Nord Projektets Naboskabs- 
undersøgelse for hele området peger på, at trygheden blandt beboerne i området er  
stigende. Politiets Tryghedsindex viser, at trygheden i Askerød var steget markant fra 52,9% 
i 2013 til 64,5% i 2014, og i Politiets netop udgivne undersøgelse for 2015 er dette tal steget 
til 68,3%.  
I Naboskabsundersøgelsen, der dækker hele Greve Nord, er tendensen tilsvarende. Under-
søgelsen er foretaget i henholdsvis 2009, 2012 og 2015, og trods en dalende svarprocent 
kan man forsigtigt udlede, at den oplevede tryghed blandt beboerne er stigende i hele 
Greve Nord. Hele 72% af beboerne følte sig i 2015 trygge eller meget trygge. Tallet har været 
stigende siden 2009, hvor bandekonflikter mellem flere grupperinger fyldte en del. I 2009 
var andelen af beboere, der følte sig trygge eller meget trygge, kun var 46%. 

Positiv udvikling 
I nærværende årsstatus kan du bl.a. læse om faldende fraflytningsprocenter, stigende  
samarbejde på tværs af områderne og en markant nedgang i antallet af anmeldelser og fald 
i antallet af udsættelser. Tallene tegner et billede af en positiv udvikling i områderne, som er 
resultatet af et tæt samarbejde mellem beboere, boligorganisationer, politi,  
beboerdemokrater, foreningsliv og kommune. At vende udviklingen i de udsatte boligom-
råder er et langt, sejt træk, og der kommer kontinuerligt flere udfordringer til, som parterne 
skal forholde sig konstruktivt til. Finanslov og flygtninge er gode eksempler på en udefrak-
ommende udvikling, som vi skal være opmærksomme på og eventuelt tænke ind i indsat-
sen. Det betyder blandt andet, at vi fortsat skal have opmærksomhed på de mest udsatte og 
ressourcesvage beboere. En forudsætning for at lykkes er, at vi  
bevarer det gode samarbejde og den tætte dialog mellem parterne – og det vil Greve Nord  
Projektet arbejde hårdt for. 

Prækvalifikation og ny projektperiode
Den nuværende projektperiode for Greve Nord Projektet udløber i sommeren 2016. Men 
hverken her i Greve Nord Projektet eller hos vores mange samarbejdspartnere synes man, 
at det er tid til at forlade Greve Nord. Trods en positiv udvikling er boligområderne i Greve 
Nord stadig præget af udfordringer, som kræver et tæt og stærkt samarbejde mellem  
kommune, politi og boligorganisationer – og hvor den boligsociale indsats spiller en central 
rolle. 
 
Derfor har det i 2015 været en højtprioriteret opgave at ansøge om at blive  
forhåndsgodkendt til en ny projektperiode, så projektet kan forlænges yderligere fire år. I 
efteråret 2015 blev der derfor i samarbejde mellem Greve Kommune og de fire deltagende 
boligorganisationer udfærdiget og indsendt en såkaldt prækvalifikationsansøgning til 
Landsbyggefonden. Denne ansøgning var inden afsendelse blev godkendt af henholdsvis 
Greve  
Kommune, de fire boligselskaber, områdets afdelingsbestyrelser og Formandsskabet, der er 
den øverste myndighed i projektet.
Til alles glæde blev prækvalifikationsansøgningen godkendt, hvilket betyder, at arbejdet 
med at formulere og sammensætte den nye helhedsplan kunne starte i januar 2016. 

Vi glæder os til at udfærdige og igangsætte en ny helhedsplan i samarbejde med jer alle!
 

        
          God læselyst 
       Sekretariatet i Greve Nord Projektet
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Greve Nord Projektet i 2015
Netværk og gode oplevelser for udsatte børn og familier 
I 2015 har der været fokus på familier. I lighed med de seneste fire år har der været afholdt beboer-
ferie for udsatte børnefamilier (herunder især enlige forsørgere), som igen var et tilløbsstykke.  
Beboerferien giver ressourcesvage familier mulighed for en positiv ferieoplevelse og skaber 
netværk mellem deltagerne, som også mødes efter ferien til fællesspisninger og familiernes egne 
aftaler.  
 
Derudover indgik projektet samarbejde med Dansk Folkehjælp og Sundhedsplejen om at tilbyde 
børn fra udsatte familier en ferietur til Mols Bjerge. Turen blev afholdt af 10 frivillige voksne under 
kyndig vejledning af projektets aktivitets-koordinator. Som noget nyt startede projektet i  
slutningen af året et nyt projekt op i samarbejde med Café Mamma og Sundhedsplejen, og der 
tilbydes nu mødregruppe og baby-rytmik for unge mødre.  
 
De forskellige aktiviteter for familier suppleres af den åbne vejledning, som handler om alt fra 
beskæftigelse over fritidstilbud til økonomi – og hvor der er fokus på brobygning til kommunale 
tilbud. 

Integrationsprojekter og kompetenceudvikling 
Projektet for ægtefælleforsørgede kvinder, som skal skaffe kvinderne i job/uddannelse eller  
tættere derpå, blev i 2015 evalueret af Center for Boligsocial Udvikling. Resultaterne var meget  
positive, og viste bl.a. at 58 % af kvinderne kom i uddannelse eller beskæftigelse. Udover den  
indlysende effekt på økonomien, har kvindernes deltagelse i projektet og indtog på arbejds- 
markedet også typisk en langsigtet gavnlig effekt på deres forældrerolle, helbredstilstand og 
netværk. Projektet for ægtefælleforsørgede er finansieret af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering). 

I midten af 2015 startede det nye projekt ’Integrations Pionererne’ op som en del af Greve 
Nord Projektet. Projektet har til formål at styrke integrationen af børn og unge, der vokser op i 
tosprogede familier og sikre dem de bedst mulige forudsætninger for at begå sig i det  
danske samfund. I løbet af projektperioden vil flere hold bestående af lokale kvinder, gennemgå 
et længere kursusforløb indenfor temaerne: Sundhed, Familie & Samfund samt Børn & Unge. 
Formålet med kursusforløbet til mødre fra Greve Nord er at uddanne en gruppe af stærke, lokale 
rollemodeller. Disse kvinder har hver især et netværk blandt familierne i lokalområdet, som  
efterfølgende vil få glæde af deres nyerhvervede viden. Undervisningen vil desuden blive  
suppleret af debatdage, ekskursioner, individuelle samtaler og andre aktiviteter. Integrations 
Pionererne er primært finansieret af (det tidligere) Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold.

Fokusområder i 2016
Ny helhedsplan 
En af de store overskrifter i den første halvdel af 2016 bliver udarbejdelse af den nye helhedsplan. 
En bred vifte af aktører og samarbejdspartnere skal inddrages og høres, så den boligsociale indsats 
bliver funderet på den store viden og det engagement, der findes både i boligområderne og hos 
de mange samarbejdspartnere.
I modsætning til tidligere skal den kommende helhedsplan udfærdiges som samarbejdsaftaler på 
forskellige niveauer. Samarbejdsaftalerne skal være med til at sikre både forpligtelse og ejerskab 
hos de deltagende parter og fagligt velfunderede indsatser. 
I Greve Nord Projektet er man allerede i fuld gang med at mødes med sparrings- og samarbejd-
spartnere for at definere fokusområder og samarbejdsmuligheder. Denne spændende proces vil 
forhåbentlig bevirke, at den nye helhedsplan kommer til at hvile på en  
bred involvering og medinddragelse af samarbejdsparter fra forskellige  
sektorer, herunder myndigheder, institutioner, foreninger, civile borgere,  
lokalpolitikere, beboerdemokrater – og mange andre. 



Status på indsatsområder

Job- og uddannelsesvejledning for unge (15-25 år):
Siden 1. maj 2013 har en virksomhedsformidler ansat af Greve Kommunes Jobcenter og  
Ungdommens Uddannelsesvejledning været placeret i Aktivitetshuset i Askerød.  
Her kan de unge få råd og vejledning til at finde og komme ind på den rette uddannelse med udgangspunkt 
i deres kompetencer og interesser, hjælp til at finde lære- og praktikpladser eller job. Ligeledes kan de få 
hjælp til, hvordan man skriver en ansøgning til job eller uddannelse, opsætter et præsentabelt og fokuseret 
CV, hvordan man kan forberede sig til en jobsamtale m.m. Rådgivningsfunktionen består også af løbende 
motivationssamtaler med de unge, der har behov for længerevarende  opfølgning. 
Hvis der er behov for det, består en del af rådgivningsfunktionen også af samtaler om, hvordan man  
håndterer gentagene afslag på ansøgninger og skuffelser.

Antal unikke brugere af vejledningen 67
Antal vejledninger 338
Antal unge i uddannelse eller beskæftigelse 20

 Job- og uddannelsesvejledning for voksne 
I Aktivitetshuset er der ligeledes tilbud til voksne, der har behov for råd og vejledning omkring job og  
uddannelse, ansøgninger, CV, kompetenceafklaring og introduktion til det danske arbejdsmarked. Dette 
gælder både ordinær beskæftigelse samt muligheden for løntilskud, praktikordninger m.m. 

Antal unikke brugere af job- og uddannelsesvejledningen  242
Antal borgere, der blev hjulpet videre i relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 224
Antal borgere i uddannelse 60
Antal borgere i beskæftigelse 102*

* Heri er også medregnet borgere, der er blevet ansat i løntilskud og virksomhedspraktikker med det formål at komme i ordinær  
beskæftigelse. Ligeledes vil der være tilfælde af overlap, hvor en borger både er kommet i fx løntilskud og efterfølgende beskæftigelse.  

 
Danskundervisning 
•	 Der samarbejdes fortsat tæt med Clavis, AOF og UCplus om henvisning af elever til dansk- 

undervisning og ordblindeundervisning. Fem dage om ugen sidder der flere frivillige danskundervisere 
med tilknytning til Greve Nord Projketet klar i UCplus’  lokaler på sprogskolen for at hjælpe med lektierne 
og yderlige sprogtræning efter elevernes faste undervisning. 

•	 De frivillige danskundervisere tilbyder fortsat danskundervisning på begynder  
og let øvet niveau. Tilbuddene er for beboerne i alle de tre boligområder, og det  
ene er placeret lokalt i Askerød. Her er der ligeledes oprettet et undervisnings- 
hold udelukkende for mænd, da der har været efterspørgsel på kønsopdelt  
undervisning. 

 
Projekt for ægtefælleforsørgede 
I samarbejde mellem Greve Jobcenter og Greve Nord Projektet blev der i starten af  
2013 igangsat et metodeudviklingsprojekt, der skal få ledige, nydanske, ægtefælle- 
forsørgede kvinder i uddannelse og beskæftigelse - eller tættere på arbejdsmarkedet.  
Læs mere om projektet på side 14. 

Job, uddannelse & erhverv
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Formålet med Greve Nord Projektets indsats på Børn, Unge & familie-området er at supplere den  
kommunale indsats overfor socialt udsatte familier og unge lokalt i boligområderne. En boligsocial indsats 
kan særligt understøtte kommunens forebyggende indsatser, fordi den er placeret lokalt, tæt på beboerne, 
hvilket betyder, at de hurtigt føler sig trygge ved vejlederne i den boligsociale indsats.  
Tilbuddet om rådgivning, samtaler og behandlinger er placeret i henholdsvis Gersagerparken og Askerød, 
men er for beboere i alle af projektets områder. 
 

Udvalgte aktiviteter fra 2015:
•	 Individuelle samtaler og behandlinger: Opgørelsen over samtaler og behandlinger består af hhv. 

rene rådgivnings/behandlings samtaler og fysiske behandlinger evt. kombineret med samtaler.  
Blandt mulighederne for fysisk behandling findes fx øreakupunktur (NADA), hotstone massage og  
massage. Der er desuden kørt enkelte forløb med kranio-sakral terapi og kinosologi. 
Tilbuddet er for alle og benyttes af et bredt udsnit af beboere med både dansk og udenlandsk  
baggrund. Der er oprettet ventelister i både Askerød og Gersagerparken pga. den meget store efter-
spørgsel på behandlinger og samtaler.  
Der er et løbende effektivt samarbejde med Greve Kommunes Center for Børn & Familier omkring 
samtaleforløb med borgere og udsatte familier. 

Antal indiviuelle samtaler og behandlinger 942
 

•	 Trappen: Siden sommeren 2015 har der igen været igangsat en opsøgende indsats for at hjælpe de 
unge videre, der har mødtes foran Stamhuset i Askerød. Der har været løbende dialog med de unge, og 
der er bl.a. afholdt flere møder med henblik på at kortlægge gruppens sammensætning, afdække deres 
individuelle og kollektive behov for støtte og få de unge til at ændre deres utrygheds-skabende adfærd. 
Der er samtidig afholdt møder med de forskellige samarbejdsparter om, hvad der fremadrettet skal 
gøres ift. indsatsen omkring de forskellige grupper af unge. Det er parternes oplevelse, at det ved den 
tidlige indsats og håndtering er lykkedes at begrænse rekrutteringen af unge til de forskellige grupper-
inger, hvilket har været vigtigt for at løse udfordringen. 
 
Der har været en særlig målrettet indsats ift. gruppen, der ønsker at fortsætte med foreningen Trappen, 
som de dannede i foråret 2014. Gruppen har tidligere haft til huse i et lejet lokale, men fik behov for at 
finde nye rammer. Indsatsen har udover relevant rådgivning bestået i at støtte foreningen i dialogen 
med Greve Kommune om mulighed for leje af nye lokaler, hvilket er lykkedes.  
Foreningen Trappen overtog i december nøglerne til deres nye lokale, som kommunen har stillet til 
rådighed for dem, da de er en officiel forening. Lokalet er stillet til rådighed indtil udgangen af 2016. 
Det er foreningen selv, der sørger for møblering og indretning af lokalerne samt den daglige drift af 
foreningen. 

•	 Børnesommerferie: Som et helt nyt tilbud til områdets børnefamilier var der i 2015 mulighed for, at 
børnene kunne komme alene på sommerferie sammen med en gruppe frivillige voksne fra området 
samt Greve Nord Projektets aktivitetskoordinator. Turen var et samrbejde mellem Greve Nord Projektet 
og Dansk Folkehjælp, der dækkede alle udgifter til turen. I alt var 30 børn i alderen 8-14 år af sted på 
turen, der gik til Mols, og det var en rigtig hyggelig tur for både børn og voksne.  
Der er fortsat et effektivt samarbejde mellem projektet og Dansk Folkehjælp, der bl.a. betyder, at der i 
løbet af 2015 vil blive afholdt flere aktiviteter og arrangementer for alle børn og unge i Greve Nord. 

•	 Beboerferie for hele familien: 
Der blev også afholdt en beboerferie for familier fra  
området. Beboerferien er en rigtig god og vigtig tradition,  
som både børn og voksne glæder sig til i flere måneder.  
Du kan læse mere om årets beboerferie på næste side.

Status på indsatsområder

Børn, unge & familier 
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Status på indsatsområder

Greve Nord Projektet har løbende aktiviteter for borgerne i området, herunder banko, petanque, gymnastik, 
spiseaftener og meget andet. Det er en god anledning til at mødes på kryds og tværs i lokalområdet, og der 
er generelt stor interesse for arrangementerne.   

Faste aktiviteter:
Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter i gennemsnit 4*
Antal deltagere i aktiviteter i alt 788

* Antallet af aktiviteterne er påvirket af begrænsede personaleressourcer i første del af året.  

Kulturelle arrangementer og events:
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående) i alt 15
Antal besøgende i alt 3335**
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (mulige gengangere) 80

* *Det præcise antal af samlede besøgende kan ikke fastlægges, da både Danmarks Indsamlings arrangementet og Sund&Sjov ugen blev 
afholdt på lokationer med åben tilgang. Et kvalificeret bud er, at omkring 1000 mennesker lagde vejen forbi indsamlingshowet i Waves, 
mens 1500 besøgende var forbi Sund&Sjov dagen.  
 
Du kan læse mere om, hvilke aktiviteter der er blevet afholdt i skemaet på s. 9.
 

Lokale faste aktiviteter:
I området findes en række faste aktiviteter, der drives af frivillige med støtte fra Greve Nord Projektet.  
Aktiviteterne er åbne for alle områdets borgere.
•	 Banko
•	 Stavgang 
•	 Styrke-/specialtræning for kronikere
•	 Styrketræning for beboere
•	 Gymnastik og afspænding 
•	 Kønsopdelt motion for mænd og kvinder
 
Hertil kommer yderligere aktiviteter og arrangementer, som de  
forskellige aktivitetsudvalg og klubber i boligområderne 
arrangerer, samt de tværgående aktiviteter, der arrangeres i 
samarbejde med Greve Kommune og andre samarbejds- 
partnere.

Tryghedssamtaler/tryghedsbesøg:
Der er fortsat et tæt samarbejde mellem Greve Nord Projektets 
medarbejdere, ejendomskontorerne og kommunens Center for 
Børn og Familier om tryghedsbesøg og tryghedssamtaler.  
I 2015 har der været gennemført 59* tryghedssamtaler, hvoraf 
størstedelen har foregået i beboerens eget hjem. 
* Antallet af aktiviteter er påvirket af begrænsede personaleressourcer i første del af året.    
Udvalgte aktiviteter for 2015:
•	 Mangfoldighedsrådet: 

I løbet af efteråret 2015 begyndte det kommende Mangfoldighedsråd at tage mere form.  
Arbejdsgruppen afholdte informationsmøder, hvor interesserede borgere kunne komme og høre om 
Rådet. Det kommende Råd skal især beskæftige sig med det politiske og det kulturelle aspekt ved  
mangfoldigheden i Greve. Greve Nord Projektet har bl.a. bistået med rådgiving, produktion af  
informationsmateriale samt distibution af nyhederne omrking Rådet og deres arrangementer. 

•	 Beboerferie: Beboerferien for hele familien blev skubbet til efterårsferien i 2015, da sommerferien jo 
udelukkende var for de yngste beboere. Turen gik til Vig, og bussen var fuld af glade børn og voksne, da 
den kørte fra Greve Nord. Det blev fem dage med masser af sjov, lege, nye kammeratskaber og netværk 
på kryds og tværs blandt både voksne og børn. Flere af deltagerne er begyndt at mødes privat også, og 
hver måned mødes alle deltagerne til fællesspisning. Det er en rigtig hyggelig tradition, og der er altid 
rift om billetterne til beboerferierne, der afholdes med støtte fra Socialministeriets pulje. 

Beboernetværk & tryghed 
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Formålet med indsatsen er at fremme beboerne i Greve Nords sundhedstilstand. En særlig opmærksomhed 
rettes mod us´dsatte grupper for at skabe lighed i sundhed.  
Greve Nord Projektet gennemfører en stribe sundhedsfremmende tiltag ved egen kraft, men har 
sideløbende et meget effektivt samarbejde med Greve Kommune og Sundhedsformidlerne, der leverer 
en stor indsats i området og er meget aktive ift. afholdelse af både løbende ugentlige tilbud til borgerne 
og enkeltståenede arrangementer, heriblandt kostvejledning, kvindegrupper, rygestopkurser og diverse 
motionshold. 
 

Sundhedsformidlerne:
Antal arrangementer/ aktiviteter i 2015 i alt, hvor sundhedsformidlerne bidrog 297

Holdundervisning:
Løbende antal undervisningshold i gennemsnit (v. Greve Nord Projekets personale) 7

Antal deltagere i gennemsnit 9

Sundheds- og motionstilbud:
Faste antal sundheds- og motionstilbud, der tilbydes hver uge gennemsnit pr. 
kvartal (v. Sundhedsformidlerne)

7

Herudover har Sundhedsformidlerne varetaget et stort motivations og opsporingsarbejde i forhold til 
borgere,  der kan have gavn af de forskellige tilbud, som Greve Nord Projektet tilbyder. Som en del af  
Intergrations Pionererne er flere af Sundhedsformidlerne 
blevet brugt i forbindelse med både at rekruttere  
deltagerne samt undervisning i løbet af kurset.  
Sundhedsformidlerne bruges også til diverse ad hoc 
opgaver, brobygning samt kulturformidling i alle  
aktiviteshusene. Sundhedsformidlernes erfa-møder 
og efteruddannelse er ikke medtaget i ovenstående 
opgørelse.  
 

Udvalgte aktiviteter fra 2015: 
•	 Sund&Sjov uge: Hele uge 29 var forvandlet til 

Sund&Sjov uge, hvilket var en sammenlægning 
af  den årlige Kulturdag og Sundhedsdag. Ugen 
igennem var der gratis sunde/motions tilbud 
til borgerne, mange klubber/foreninger holdt 
åbent hus, og der blev gjort reklame for alle 
slags sundhed. Ugen blev afsluttet med en stor 
fest i Greve Borgerhus, hvor der var masser af 
boder med kostråd, rygestopkurser, kropspleje, 
solbeskyttelse, tandpleje, sund mad,  
motionstilbud, mental sundhed, madpakke-
værksted, dans, m.m. Der var tilbud for både 
børn og voksne, og det var en særdeles velbesøgt dag med masser af glade mennesker. 

•	 Sundhedstjek og gymnastik: I samarbejde med Sundhedsteamet og genoptræningsenheden fra 
Greve Kommune har deltagerne på gymnastikholdene i både Askerød og Gersagerparken ved flere  
lejligheder fået mulighed for at få målt sit blodtryk, lungefunktion og blodsukker, samt få en snak om 
disse tal og sundhedstilstanden generelt, når de har været til træning. Det har været en succes, og der 
har været stor interesse for at få målt sine tal. Det gælder både motionsholdene for almindelige  
motionister og de særlige kronikerhold.

 

Sundhed 

Status på indsatsområder



Hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg i alt 14.161
Antal unikke besøgende 11.405
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. 31.12.2015 565

 
 

Presse & tværgående kommunikation
Antal positive artikler om boligområdet i de lokale medier 30*
Antal positive historier om boligområdet i de regionale medier 5**

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

** Har også været bragt i de lokale medier og er regnet med i den statistik 

 
Greve Nord Projektets Facebookside
Antal følgere på Facebooksiden pr. 31.12.2015 308

Kulturelle arrangementer 
Arrangement Antal Antal besøgende 

pr. gang
Antal besøgende 
i alt 

Antal frivillige

Sund&Sjov uge/afslutningsfest 1 1500 1500 31
Loppemarked 2 250 + 350 600 6
Danmarks Indsamlings show 1 1000 1000 25
Julemarked 1 52 52 2
Tur til Greve Museum med  
Integrations Pionererne

1 10 10 0

Bydelskonference 1 65 65 0
Bydelsforum 2 50 + 70 120
I alt 9 3347 65

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

Netværksarrangementer 2015:
Bydelskonference 7. marts - for fagfolk og samarbejdspartnere: Der blev diskuteret samarbejds-
muligheder og visioner for Greve Nord området, da 65 beboere, politikere og fagfolk mødtes til  
Bydelskonference for at tale om, hvad der skal ske med bydelen i fremtiden. Greve Kommune og Greve 
Nord Projektet var værter for konferencen med temaet ”Perspektiver og fællesskaber i Den Attraktive Bydel”.
Borgmester Pernille Beckmann åbnede konferencen med en opfordring til, at det nu er på tide, at vi ser 
fremad og retter fokus på alt det positive, der er sket i bydelen de seneste år.
De faglige indspark og oplæg kom fra adjunkt på Institut for Socialt Arbejde Louise Glerup Aner, der fortalte 
om effekterne af en boligsocial helhedsplan og det vigtige samarbejde mod et fælles mål.
Efter hende var det administrerende direktør i BL, Bent Madsen, der gjorde deltagrene klogere på, hvilke 
fremtidsmuligheder der er for boligsociale helhedsplaner efter boligforliget 2014.
Dagen bød desuden på to workshop-forløb, hvor deltagerne havde mulighed for at komme med forslag til, 
hvordan vi i fremtiden kan samarbejde om at holde gang i den positive udvikling i området. Ved  
konferencens afslutning fik formanden for Greve Kommunes Tryghed- og Integrationsudvalg, Gert Poul 
Christensen, overrakt de mange gode forslag, som deltagerne havde udarbejdet. 
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Bydelsforum 10. juni - for alle Greve Nords borgere 
Temaet var tryghed, da omkring 50 borgere deltog ved bydelsforum. Statistikkerne viser, at kriminaliteten er 
faldende i Greve Nord og at flere borgere føler sig trygge. Samtidig er det dog vigtigt at anerkende, at ikke alle 
problemer er løst og der stadig kan være borgere, der har en anden oplevelse af trygheden området.  Derfor 
var et af samtaleemnerne på bydelsforum beboernes egne muligheder for at forbedre trygheden i området 
og der blev fortalt om mulighederne for et øget samarbejde med politiet. Lokalpolitiet i Karlslunde holdt et 
spændende oplæg om, hvad man fra politiets side gør for at løfte trygheden i området, hvilket skabte god 
debat blandt tilhørerne. 
 
Bydelsforum 18. november - for alle Greve Nords borgere
Med over 70 deltagere var der deltagerrekord på årets sidste Bydelsforum. Temaet var denne gang naboskab 
og nabohjælp som vejen til en tryggere bydel. Lokalbetjent Kasper Nielsen fra Karlslunde Lokalpoliti fortalte 
de mange fremmødte om, hvor vigtigt det er, at man kender sin nabo, og hvordan et bedre kendskab til sine 
naboer kan gøre det mindre attraktivt for indbrudstyve at bryde ind.
Inden fællesspisning blev den faglige del af Bydelsforum afrundet af formanden for Greve Kommunes  
Trygheds- og Integrationsudvalg, Gert Poul Christensen, der holdt en tale om, hvor vigtigt det er, at vi hilser på 
vores naboer og lærer dem at kende.

 
Udvalgte aktiviteter fra 2015:
•	 Udbredt opmærksomhed på nyhedsbrev og hjemmeside: I 2015 har vi arbejdet på at få endnu flere 

beboere til at abonnere på nyhedsbrevet samt at tiltrække flere besøgende til hjemmesiden  
www.grevenord.dk. Antallet af modtagere af nyhedsbrevet, der udsendes hver 14. dag, er steget fra 380 i 
slutningen af 2014 til 565 i slutningen af 2015. Dvs. en stigning på 32,7 %. 
Ligeledes har vi sat ind for at udbrede dels beboernes, men også samarbejdspartneres kendskab til 
hjemmesiden, der indeholder nyheder om området, vores løbende projekter, arrangementer, praktiske 
informationer samt grundlæggende oplysninger om helhedsplanen og indsatsområderne heri. For om-
rådets beboere og aktører er hjemmesiden derfor ment som en bydelsportal, hvor de kan finde relevante 
oplysninger om, hvad der sker i deres bydel. I 2014 var der i alt 9565 unikke besøgende på hjemmesiden, 
og i 2015 var antallet steget til 11.405, dvs. en stigning på  16,1 %. Begge tal er opgjort på årets sidste dag. 

•	 Flere beboerportrætter: Nogle af de artikler, der bliver læst meget på hjemmesiden og projektets 
facebook-side er de personlige portrætter af beboere eller nye samarbejdspartnere. Derfor har vi i 2015 
været endnu mere opmærksomme på de gode, og spændende personlige historier blandt områdets 
mange beboere. Alle har en god historie at fortælle, hvad enten det handler om ens passion for at skrive 
digte, at hjælpe andre unge, at komme til Danmark eller at få den lærerplads, man altid har drømt om. 
Portrætterne er med til at nuancere billedet af områdets mangfoldighed af beboere, inspirere andre til at 
gøre noget godt og at præsentere naboer for hinanden. 

•	 Positive historier om projekterne:
I det foregående år har der i den boligsociale indsats i området været flere store sideløbende projekter i 
gang, der har skabt bemærkelsesværdige resultater og ny viden. To af de projekter er Projektet for Ægte-
fælleforsørgede Kvinder samt Integrations Pionererne, som er beskrevet senere i rapporten her. Begge 
projekter er metodeudviklingsprojekter, og der har været mange gode fagligt funderede 
elresultater og personlige beretninger fra begge projekter.   
Det har været vigtigt at dokumentere disse til både egne kommunikationsplatfome, men også eksternt til 
de lokale og regionale medier, da det er beviser for den  
faktiske udvikling i boligområdet og styrker både bydelen og  
beboernes image og selvopfattelse. 
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Askerød: BO-VEST (Vridsløselille Andelsboligforening)
Resultater:

2012 2013 2013 2015
Antal udsættelser i Askerød 7 4 2 0
Nedgang i % fra foregående år 53% 43% 50% 100%
Nedgang i % ift. 2010 v. projektstart 68% 82% 87% 100%

 
Som det fremgår af tabellen må indsatsen for at forebygge udsættelser siges at være en succes, da der 
ingen udsættelser har været fra Askerøds lejemål.  
 

Rykkere og vejledningssamtaler:
I 2015 blev der afsendt 36 rykkere til lejere i Askerød, hvilket er én mere end i 2014 og samme antal som i 
2013. På projektets ansøgningelsesstidspunktet (i 2011) var der cirka 50 rykkere pr. måned. I 2015 har der 
i gennemsnit været afholdt 10 samtaler pr. måned, hvilket også var gældende for det foregående år 2014. 
Rådgivningen er gratis for beboerne. 
 

Løbende udvidelse af projektet:
Projektet blev i august 2013 udvidet fra kun at dække Askerød til at dække alle BO-VESTs områder dvs. ca. 
10.000 lejemål, og i den forbindelse blev projektkoordinatoren placeret i BO-VESTs hovedkvarter i  
Glostrup, og der blev ansat yderligere en medarbejder på projektet. 
Projektet overgik pr. 1. januar 2015 til ikke længere at være et selvstændigt projekt, men blev forankret 
som en fast indsats under BO-VEST via midler fra Dispositionsfonden.  
Samtidig har der siden januar 2015 været åben rådgivning for beboerne hver torsdag i Aktivitetshuset 
i Askerød. Her har beboerne kunne komme ind og tale med projektets rådgiver, eller ringe og lave en 
aftale om et møde.  Den lokale placering er fordelagtig for projeketet, da det dels letter den opsøgende 
indsats og samtidig giver placeringen blandt Greve Nord Projektets medarbejdere mulighed for en mere 
bredspektret indsats og dermed hurtigere sagsbehandling til gavn for beboerne.
 

Baggrund for projektet:
Da man ansøgte midler til projektet i 2011, havde der i flere år  været en bekymrende stigning i antallet af 
udsættelser pga. huslejerestancer i Askerød. I 2011 lancerede Socialministeriet en pulje til forebyggelse af 
udsættelser, som BO-VEST ansøgte og fik bevilget midler fra.  
Pilotprojektet ’Færre udsættelser’ i Askerød startede i sensommeren 2011. Projektet overgik senere til at 
høre under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og der kom flere midler til projekter med det formål 
at hjælpe beboere med at blive i deres bolig. 
Et af indsatsens mål er at afdække en metode/procedure for arbejdet med forebyggelse af udsættelser. 
Her har projektet allerede nået gode resultater, dels med tværfaglige samarbejder og dels med  
procedurer for kontakt til beboerne, fx information via sms med tilbud om vejledning.  
Der arbejdes med forskellige typer tværfagligt samarbejde, herunder et tæt samarbejde med  
finans-afdelingen i BO-VEST samt Greve Kommune. Der er tale om et godt og konstruktivt samarbejde, 
og der afholdes faste styregruppe-møder for at bevare kontakten, sparringen og erfaringsudvekslingen. 

Projekt: Forebyggelse af udsættelser
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Gudekvartererne & Klyngen: KAB (SYD-BO) 
 
Også i Gudekvartererne og Klyngen findes der et gratis rådgivningstilbud til beboerne for at undgå  
udsættelser. Vejledningen om økonomi og gæld har også her vist sig at være en succes, idet antallet af 
udsættelser er faldet markant.  
Tilbuddet udbydes af KAB, der administrerer de 410 lejemål i Gudekvartererne og Klyngen, der hører 
under SYD-BO. I de seneste tre år har 12 lejere fået hjælp til at få mere overblik over økonomien, og det 
betyder, at de i dag stadig bor i deres lejlighed og har fået kontrol over indkomster og udgifter. 
 

Resultater:
2013 2014 2015

Antal udsættelser i Gudekvartererne & Klyngen 11 3 2
Nedgang i % fra foregående år 72,7% 33,3%
Nedgang i % ift. 2013 v. projektstart 72,7% 81,8%

  

Baggrund for projektet: 
KAB’s rådgivningsprojekt startede i Gudekvartererne og Klyngen i januar 2013, da man oplevede et  
stigende antal eksempler på, at beboerne ikke kunne betale deres husleje, hvilket resulterede i flere og 
flere udsættelser. 
Administrationsselskabet søgte derfor om midler fra SATS-pulje midlerne og oprettede en  
rådgivningsafdeling bestående af to medarbejdere, der udfører en opsøgende indsats ift. de lejere, der 
ikke betaler deres husleje. Sammen med rykkerskrivelsen for huslejen sendes et tilbud til beboeren om, 
at de gratis kan få hjælp til at få styr på økonomien. 

Langtidssigtet økonomitjek 
Når en beboer takker ja til at få en hjælpende hånd, er det ikke kun et spørgsmål om at finde penge til 
denne måneds husleje. Rådgiveren forklarer, at de ofte hjælper beboeren med hele deres økonomiske 
situation (indtægter kontra udgifter, evt. lån og afdrag, engangsydelser m.m) og hjælper med at lave 
langsigtede budgetter, som beboeren kan holde de næste mange år. Alternativet er, at samme beboer 
igen vil opleve at have problemer med at betale husleje, hvilket er yderst problematisk for både  
beboeren selv, men også KAB, der så skal bruge yderligere ressourcer på at oprette en sag på  
vedkommende. Indtil viderer er projektet i KAB planlagt til at forstætte til og med 2016.   

Projekt: Forebyggelse af udsættelser
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Resultater & erfaringer:
Da projektet afsluttes 31. marts 2016, har vi i denne årsstatus valgt at samle tallene fra hele projekt- 
perioden. Seneste optælling: 22. februar 2016. 

Antal kvinder tilknyttet projektet i hele perioden 47

Antal vejledningssamtaler 787

Gennemsnitligt antal vejledningssamtaler pr. kvinde 16,7

Antal henvisninger til kvinderne om relevant tilbud 147
 

Fordeling af kvinder i relevant tilbud*
Ordinær beskæftigelse 12
Løntilskud og virksomhedspraktik 11
Kurser og uddannelse 18
Sundhedstilbud 23
Danskundervisning 33
Individuelle forløb ved Clavis (sprogtræning, brancheundervisning m.m.) 2
Tilbud gennem Virksomhedscenteret 7
Cykeltræning 9
Netværkstilbud 22
Mentorordning 7 
Virksomhedspraktik - cykeltræning og branchedansk 4

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

Baggrund for 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  
finansieres af STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 
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/ 
uddannelse 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. Det er typisk 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.  
Projektets erfaringer viser, at målgruppen er mere ressourcekrævende end antaget og meget langt fra 
arbejdsmarkedet - men til gengæld meget motiverede for at komme i gang. Målgruppen 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. Indsatsen har dog betydelige positive effekter både 
for kvinden selv og hendes familie. 

Udvalgte aktiviteter fra 2015:
•	 Opsøgende indsats: Via projektmedarbejdere og samarbejdspartnere har man i projektet arbejdet 

på at finde deltagere, der kvalificerer sig til at være en del af projektet. Kontakten til kvinderne er ofte 
blevet etableret via de eksisterende tilbud, netværk og aktiviteter i Greve Nord Projektet.  
Projektets udbredelse og det øgede kendskab til tilbuddene blandt deltagerne ansporer også flere og 
flere henvendelser fra andre ægtefælleforsørgede kvinder, som er inspireret af de nuværende  
deltageres udvikling. Da projektet afsluttes pr. 31. marts 2016 er det besluttet, at indstille den  
opsøgende indsats for i stedet at fokusere indsatsen og målrette støtten til de allerede aktive  
deltagere i projektet.

Projekt: Ægtefælleforsørgede kvinder
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•	 Vejledning og rådgivning: Projektdeltagerne er på baggrund af deres situation blevet tilbudt 
vejledning i job- og uddannelsessøgning samt familiespørgsmål. Flere har også fået hjælp til at skabe 
overblik og opnå nye redskaber til at håndtere ofte svære økonomiske forhold.  

•	 Praktik gennem virksomhedscenteret: Som et nyt initiativ har projeketet i 2015 samarbejdet med 
Greve Kommunes nye virksomhedscenter på en lokal virksomhed, hvor en gruppe kvinder har været 
i to måneders praktik. Praktikforløbene har båede givet kvinderne indsigt i en dansk arbejdsplads, 
forståelse for de brancherelaterede begreber og muligheden for at netværke med nye kollegaer - og 
dermed forhåbentligt bragt dem tættere på arbejdsmarkedet. 

•	 Individuelle undervisningsforløb: Enkelte udvalgte kvinder er tilbudt individuel undervisning 
gennem sprogcenteret Clavis. Formålet med forløbene er at bryde de barrierer, som har hindret 
kvinderne i at nå deres mål. Foreløbigt har to kvinder modtaget denne særlige støtte. Her er bl.a. tale 
om ekstra undervisning og specialforløb, der betyder, at kvinderne kan bestå afsluttende eksamener 
og komme videre i uddannelses- og jobforløb. 

•	 Cykeltræning og branchesprog: Sideløbende har kvinderne også deltaget i brancherelateret 
sprogundervisning og lært at cykle, hvilket har givet dem en helt ny følelse af mobilitet og frihed. 
Efter den store succes med cykeltræningen er der startet et nyt cykelhold. Træningen har igen gjort 
kvinderne langt mere mobile, hvilket har vist sig gavnligt både i forhold til kvindernes fragt til uddan-
nelse og arbejde og generelt i forhold til kvindernes hverdagsmestring.  
 
 
En lille personlig historie:
Kvinderne har mødtes 1-2 gange om ugen de sidste to måneder til cykeltræning med en lærer fra 
Clavis. Sammen har kvinderne lært alle færdselsreglerne, lært om trafiksikkerhed med cykelhjelm og 
reflekser og ikke mindst har de lært at cykle.  
En af de glade kvinder, der har lært at cykle er 29-årige Birgül Özdemir fra Askerød. Hun flyttede til 
Danmark for fem år siden, men har ikke kunnet cykle før for kort tid siden. 
”Jeg er så glad for, at jeg nu kan cykle! Det betyder, at jeg kan komme rundt uden at gå eller skulle 
tage bussen. Jeg kan også bruge cyklen, når jeg fået et arbejde, så jeg kan komme hurtigere derhen. 
Eller hvis jeg skal op og handle eller bare gerne vil ud og køre en tur. Det er en dejlig måde at få frisk 
luft og motion på,” siger Birgül Özdemir. 
 
Hun havde cyklet lidt i hjemlandet Tyrkiet, da hun var en lille pige, men det er mange år siden, og 
derfor indrømmer hun også, at det var lidt  
svært at lære det igen. 
”Det var lidt svært at holde balancen og  
sidde på cyklen. Men det har været et rigtig  
godt kursus, og vi har haft en rigtig god lærer,  
der har hjulpet os meget,” fortæller Birgül  
Özdemir, der ikke kun har øvet sig i at cykle i  
Askerød sammen med de andre kvinder,  
men også har cyklet en tur til Greve og hjem  
igen helt på egen hånd.  
Hun har endnu ikke fået købt sin egen cykel,  
men hun glæder sig til at kunne komme ud  
og køre nogle lange ture, når hun snart får  

sin egen.

Projekt: Ægtefælleforsørgede kvinder



Et nyt projekt på banen i Greve Nord: 
I slutningen af august 2015 startede det nye kursusforløb ’Integrations Pionererne’ op som en del af Greve 
Nord Projektet. Projektet har til formål at styrke integrationen af børn og unge, der vokser op i to-sprogede 
familier og sikre dem de bedst mulige forudsætninger for at begå sig i det danske samfund.
I løbet af projektperioden vil flere hold bestående af ca. 15 lokale kvinder, gennemgå et 12 ugers kursusforløb 
med en række eksterne oplægsholdere, der vil undervise deltagerne i emner indenfor temaerne: Sundhed, 
Familie & Samfund samt Børn & Unge. Integrations Pionererne er primært finansieret af (det tidligere)  
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 
To af Greve Nord Projektets faste medarbejdere er gennemgående på kurset. Det samme er en af de lokale 
sundhedsformidlere, hvilket projektet har stor glæde af. 
 

Målgruppe:  
Målgruppen for projektet er mødre fra lokalområdet. Formålet med at tilbyde dette kursusforløb til mødre fra 
Greve Nord er at uddanne en gruppe af stærke, lokale rollemodeller med anden etnisk herkomst end dansk. 
Mødrene er udvalgt som målgruppe, fordi de ofte har en særlig rolle i deres familier, derfor er det vigtigt, at 
det er dem, der får den grundige introduktion til, hvordan det foregår i Danmark. Dermed kan de bruge deres 
nye viden fra kurset i deres egen familie og hjælpe deres børn igennem nogle af de integrations- 
problematikker, som de selv har stået overfor. Samtidig er det i høj grad mødrene i familierne, der netværker 
med hinanden. Derved kan de uddannede Integration Pionere være rollemodeller og give deres nye viden  
videre til de andre mødre, og på den måde sprede indsatsen endnu længere ud til de beboergrupper, der  
ellers er svære at få kontakt med. 
Målgruppen har været delt op i tre hold: et arabisktalende, et pakistansk/urdutalende samt et tyrkisktalende 
hold. Opdelingen giver mening ift. målretning af kursusindhold, oplægsholdere og tolkning, men også ift. at 
ramme bredt ud i de forskellige befolknings- og netværksgrupper, der bor i området. 
 

Udvalgte aktiviteter fra 2015:
•	 Undervisning: To gange ugentligt har der været undervisning for hele gruppen, hvor kvinderne bl.a. 

bliver undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og 
psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark. Oplægsholderne er bl.a.  
sundhedsplejersker, kommunens Gadeteam, Center for Børn og Familier og flere lokale rollemodeller. 

•	 Debat og refleksion: Efter hver undervisning er der debat i gruppen over dagens tema. Her reflekterer 
kvinderne sammen over, hvad de har lært, hvordan de kan bruge det i deres familie, hvilke udfordringer 
de er stødt på omkring emnet, samt hvilke løsningsforslag der er. Kvinderne er generelt rigtig gode til at 
støtte og vejlede hinanden og bruger ofte sig selv og familien som eksempler – både når situationen er 
positiv og negativ.

•	 Ekskursioner: Som en del af integrationskurset var det første deltagerhold bl.a. en tur på Klub Godset og 
på Greve Museum med en rundvisning i udstillingen om Greves udvikling samt i den særlige Askerød  
udstilling. Turen skabte grobund for gode spørgsmål og overvejelser hos kvinderne, særligt omkring  
udviklingen i kvinde og moderrollen gennem tiden.

•	 Individuelle samtaler: I kursusplanen var der indlagt timer til individuel rådgivning til de kvinder, der 
ikke havde lyst til at tale om egne udfordringer og problemstillinger i gruppen. Det har dog vist sig ikke at 
være nødvendigt, da samtlige deltagere er gået meget åbent ind i debatten, og der blev hurtigt skabt stor 
tillid i gruppen. Der er derfor kun brugt to individuelle rådgivningstimer på det første hold. 

Resultater og erfaringer:  
Kort før årsskiftet afsluttede første hold Integrations Pionerer deres uddannelse. 16 kvinder gennem-
førte kurset og afsluttede forløbet med besøg i Byrådssalen og efterfølgende diplomoverrækkelse på 
Borgmesterkontoret på Greve Rådhus ved Borgmester Pernille Beckman, der holdt en tale fuld af ros til 
kvinderne. En oplevelse som både kvinderne og Borgmesteren satte stor pris på.  
Efter afslutningen af kurset har alle deltagere udfyldt anonyme evalueringsskemaer, der dels skal anvendes 
som dokumentation og dels som erfaringsopsamling i projektet for at gøre kommende forløb endnu bedre. 
Deltagerne blev bl.a. spurgt om, hvorvidt de havde ændret vaner indenfor kursets temaer og om de kunne 
forestille sig at videregive den nyerhvervede viden i deres respektive netværk. Tilbagemeldingen var, at 
hovedparten af deltagerne var i gang med at ændre vaner indenfor langt de fleste temaer, og samtidig gav de 
udtryk for, at de allerede var begyndt at agere som rollemodeller overfor familie, venner og bekendte. 
I 2016 arbejdes der for at uddanne endnu flere Integrations Pionerer og så vidt muligt videreføre projektet i 
den kommende helhedsplan. Projektet i sin nuværende form er dog afhængig af de ministerielle midler, der 
udløber sammen med det nuværende Greve Nord Projekt. De gode erfaringer vil dog blive anvendt bedst 
muligt, uanset om muligheden for ekstern finansiering bortfalder.

Projekt: Integrations Pionererne
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En af Integrations Pionerene fortæller
Hanan: ”Det er vigtigt, at man kan tale med sine børn om alt”

”Jeg kendte ikke andre end min mand, da jeg flyttede til Danmark, og jeg vidste ingenting om det nye land. Alt var 
en helt ny verden for mig, så jeg ville meget gerne have haft et sådant kursus meget tidligere, så jeg hurtigere var 
blevet integreret mere i Danmark og de danske traditioner og kulturer,” fortæller 45-årige Hanan, der flyttede fra 
Libanon til Danmark i 1989 for at bo sammen med sin eksmand.
Hun bor i dag i Gersagerparken med sine fire store børn og er taknemmelig for, at hun fik mulighed for at deltage i 
Integrations Pionererne.
”Selvom jeg har boet i Danmark i 25 år, er der stadig meget af det, der er nyt for mig. Men bedre sent end aldrig, 
og jeg kan stadig bruge det i min hverdag og sammen med mine børn, og når jeg får børnebørn, så de får endnu 
lettere ved at blive integreret i Danmark” siger hun. 
Hanan fortæller, at det for hende særligt, var temaerne om børneopdragelse og kontakten til sine børn, der var 
vigtige, fordi der kan være så stor forskel på, hvordan man opdrager sine børn alt efter, hvilken kultur, religion og  
traditioner man lever efter.

Taler om alt
Alle Hanans fire børn er født og opvokset i Danmark, og det er deres hjem. Derfor har det altid været meget vigtigt 
for hende, at hendes børn har følt sig trygge nok til at tale med hende om alt.
”Danskerne taler meget med deres børn om al ting. Det kan jeg godt lide, og sådan et forhold har jeg også altid 
insisteret på at have til mine børn. De skal vide, at de altid kan spørge mig om alt også de ting, der er pinlige eller 
ubehagelige. Der, hvor jeg kommer fra, er det ikke tradition, at man fx fortæller sine børn om sex og prævention. 
Men det har jeg valgt at gøre, for jeg vil gerne have, at de får den rigtige viden. Jeg vil gerne have, at de spørger 
mig, så jeg er sikker på, at de får det helt rigtige svar og ikke går rundt og er bange eller i tvivl, forklarer hun.
Hanan gør derfor også meget ud af at fortælle alle forældre i sit netværk, hvor vigtigt det er, at man får skabt en 
god kontakt til sine børn, fra de er helt små: 
”En glad og god familie er en familie, hvor folk er åbne og taler sammen om alle ting,” siger hun.

Hvad er en hyttetur?
Hanan har været alene med børnene i mange år, da hun valgte at lade sig  
skille fra sin eksmand. Det betyder, at hun har stået med hele ansvaret og  
opdragelsen af de fire børn, der i dag er 25, 24, 21 og 16 år. Hun har derfor  
mange gange oplevet de kulturelle forskelle i, hvordan danskerne opdrager  
deres børn, og hvordan hun er vant til, at det forgår i hendes libanesiske kultur.
”Der er mange forældre med muslimsk baggrund, der er meget beskyttende  
overfor vores børn, fordi vi ikke kender den danske kultur og traditioner, og det  
kan blive et problem for børnene. Da mine børn var mindre, skulle de på  
hyttetur, og der sagde jeg først nej, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Heldigvis  
var der en lærer, der forklarede det hele, så de endte med at komme med og  
havde en dejlig tur. Men det viser, hvordan manglen på viden om den danske  
kultur, kan give mange begrænsninger,” forklarer hun.
 
Ikke den eneste
Hanan er langt fra den eneste nydanske forælder, der oplever problemer med at blive en del af samfundet, fordi 
de har svært ved at forstå den danske kultur, traditioner og levevis. Hun oplever det også hos mange fra hendes 
omgangskreds, der også er kommet hertil. Derfor glæder hun sig til at komme ud og dele sin nye vervede viden 
med alle de andre forældre, der står i samme situation. En vigtig del af Integrations Pioner kurset handler netop 
om, at de uddannede mødre ikke kun skal bruge den nye viden og redskaberne i deres egen familie, men også skal 
formidle den videre til deres netværk.
”Jeg fortæller det hele videre til mine veninder og deres mænd. Så de ikke skal have de samme bekymringer og 
problemer, som jeg havde.  De er begyndt at spørge mig til råds om alle mulige ting. Fx om sund mad, børne- 
opdragelse, hvordan de kan få det bedre i familien, hvor man kan få hjælp til uddannelse osv.,” fortæller Hanan.
Både Hanan og hendes fire børn er danske statsborgere, og de føler sig som danskere. De er muslimer og lever 
efter den tro, men for Hanan og hendes familie er det ikke to modsætninger. Hun har efterhånden fået så stor 
en forståelse for, hvordan tingene foregår i Danmark, at det er blevet hendes land. Det er derfor også vigtigt for 
hende, at hendes børn bliver en del af Danmark og ikke skal opleve samme splittelse, som hun gjorde.
”Jeg har jo boet i Danmark i flere år end i Libanon, og jeg elsker Danmark. Det er mit land, og jeg har altid opdraget 
mine børn som muslimer, men som muslimer, der er bosat her. Så de skal kende til begge landes kulturer og  
traditioner,” siger hun.

Projekt: Integrations Pionererne
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Boligområderne
Antal lejemål: 
Boligområde Antal lejemål Antal beboere 
Askerød 676 1528
Gudekvartererne & Klyngen 406 886
Gersagerparken 1030* 2144
I alt 2112 4558

*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 2012 93 13,7%
Askerød 2013 85 12,5%
Askerød 2014 76 11,2%
Askerød 2015 45 6,7%

Gudekvartererne & Klyngen 2012 95 23,4%

Gudekvartererne & Klyngen 2013 91 22,4%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 56 13,8%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 77 18,9%

Gersagerparken 2012 93 9,1%
Gersagerparken 2013 105 10,3%
Gersagerparken 2014 24** 6,7**%
Gersagerparken 2015 76 7,4%

Kilde: Boligselskabernes administrationer. 
** Tallene gælder kun for Gersagerparkens Greve Boligselskabs 362 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 2012 1432 927 64,7% 16,9%
Askerød 2013 1471 946 64,3% 19,1%
Askerød 2014 1473 959 65,1% 20,6%
Askerød 2015 1528 998 65,3% 20,5

Gudekvartererne & Klyngen 2012 837 451 55,7% 32,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 851 466 55,7% 31,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 867 473 55,6% 31,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 886 517 58,4% 32,7%

Gersagerparken 2012 2120 679 32,0% 8,8%
Gersagerparken 2013 2123 678 31,9% 9,3%
Gersagerparken 2014 2132 707 33,2% 8,3%
Gersagerparken 2015 2144 750 35% 8,5%

Andelen af indvandrere og efterkommere

Boligområde Årstal Enlige 
uden børn

Enlige 
med børn

Par uden 
børn 

Par med 
børn 

Øvrige 

Askerød 2012 45,7% 14,1% 10,6% 18,6% 11,0%
Askerød 2013 41,7% 15,3% 13,4% 19,0% 10,6%
Askerød 2014 40,8% 15,1% 13,2% 20,1% 10,8%
Askerød 2015 37,5% 14,9% 13,6% 21,5% 12,5%

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%
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%

Gersagerparken 2012 43,9% 11,2% 20,7% 15,8% 8,4%
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%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal    
Det er kendetegnende for alle tre områder, at størstedelen af husstandene udgøres af enlige uden børn.  
I Askerød og Gudekvartererne er det par med børn, der udgør næstflest lejemål, mens det i  
Gersagerparken er par uden børn. 

Husstandstyper 
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Beboersammensætning



Boligområde

Årstal Personer 
mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet 
i procent*

Askerød 2011 956 59,9% 8,7% 31,4%
Askerød 2012 939 60,7% 7,6% 31,7%
Askerød 2013 952 56,8% 10% 33,2%
Askerød 2014 972 57,2% 10,3% 32,5%

Gudekvartererne & Klyngen 2011 518 56,0% 9,1% 34,9%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 526 56,1% 7,2% 36,7%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 529 52,9% 9,6% 37,4%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 531 51,4% 9,8% 38,8%

Gersagerparken 2011 1201 60,1% 5,6% 34,4%
Gersagerparken 2012 1191 60,2% 6,6% 33,4%
Gersagerparken 2013 1181 57,2% 6,8% 36,0%
Gersagerparken 2014 1166 56,1% 7,8% 36,1%

Til sammenligning så tallene for Greve Kommune ud som følger:

Årstal Personer 
mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet 
i procent

Greve Kommune 2012 27.763 78,4% 3,2% 18,4%
Greve Kommune 2013 27.553 77,6% 3,6% 18,8%
Greve kommune 2014 27.555 77,5% 3,4% 19,1%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal 
* 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

Gennemsnitlig personlig indkomst* for personer på15 år og derover i 2013 opgjort pr. 1. januar 2014 
(seneste opgørelse) 

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Askerød 198.686 187.822 213.667
Gudekvartererne & Klyngen 155.037 161.576 160.660

Gersagerparken 200.243 188.278 194.043

Greve Kommune i 2013 til sammenligning:

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Greve Kommune 271.974 250.916 325.609

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

Indkomst  

19



20

Beboersammensætning

Overblik og sammenligning mellem boligområderne samt udviklingen i 2012 - 2015: 

       

 
 
 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Yderligere specificering for 2015 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 sammenlignet 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 sammenlignet 
med Greve Kommune og de andre to områder.     

Alderssammensætning 

Boligområde Årstal 0-17 18-64 65 og derover
Askerød 2012 27,2% 65,7% 7,1%
Askerød 2013 27,7% 64,7% 7,5%
Askerød 2014 25,9% 66,0% 8,0%
Askerød 2015 25,6% 66,9% 7,6%

Gudekvartererne & Klyngen 2012 28,9% 62,8% 8,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 29,9% 62,1% 7,9%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 30,5% 61,3% 8,3%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 31,2% 60,6% 8,3%

Gersagerparken 2012 23,3% 56,3% 20,2%
Gersagerparken 2013 23,0% 55,7% 21,3%
Gersagerparken 2014 23,1% 54,7% 22,3%
Gersagerparken 2015 20,2% 54,2% 25,6%

Askerød Gudekvarterene 
Klyngen

Gersagerparken Greve Kommune

Hele befolkningen 1.528 100,0% 886 100,0% 2.144 100,0% 48.835 100,0%
0-6 år 150 9,8% 144 16,3% 147 6,8% 3.637 7,5%
7-17 år 241 15,8% 132 14,4% 336 15,7% 7.251 14,9%
18-24 år 148 9,7% 84 9,5% 203 9,5% 3.648 7,4%
25-34 år 252 16,4% 163 18,4% 221 10,3% 3.838 7,9%
35-49 år 368 24,1% 187 21,1% 401 18,7% 11.000 22,5%
50-64 år 253 16,6% 103 11,6% 347 16,2% 9.585 19,6%
65 år + 116 7,6% 73 8,2% 489 22,8% 9.876 20,2%



Udviklingen i antal brande i Greve Nord: 
 

2012 2013 2014 2015 Fald i % 2012-2015
Antal brande i Greve Nord 36 35 23 21 41,7%
Heraf brande i Askerød 14 19 9 8 42,9%

Kilde: Greve Brandvæsen 

Greve Brandvæsen fremhæver, at der er en fortsat nedadgående udvikling i antallet af brande i hele 
Greve Nord. Der er generelt tale om en stadig reduktion i antallet af brande i området inden for de  
seneste fire år, hvilket også er gældende alene for Askerød. 
Til sammenligning var der i 2010 68 brande i Greve Nord, heraf 30 af dem i Askerød. Dvs. at antallet af 
brande i hele området er faldet med 69,1% og 73,3% i Askerød de seneste fem år.

I nytårsdøgnet mellem 2015 og 2016 var to episoder, der krævede brandvæsnets tilstedeværelse i  
området. I Askerød måtte man rykke ud til en enkelt brand i en affaldscontainer, mens der i Gersager-
parken var en eksplosion af fyrværkeri i en opgang. Dette skabte natuligvis en del uro blandt de omkring 
boende og ødelæggelser omkring selve kælderummet og opgangen, men både Brandvæsenet og  
Politiet fik hurtig styr på sagen og de implicerede.

Brande i Greve Nord  

Brande
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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 

2012 2013 2014 2015 Fald i %
2012-2015 

Borgervendt kriminalitet 196 217 124 68 65,3%
Øvrig straffelov 86 48 53 38 55,8%
Straffelovsanmeldelser i alt 282 265 177 106 62,4%

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Askerød 

2012 2013 2014 2015 Fald i %
2012-2015 

Borgervendt kriminalitet 93 95 64 20 78,5%
Øvrig straffelov 35 28 19 8 77,1%
Straffelovsanmeldelser i alt 128 123 83 28 78,1 %

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Til sammenligning har der i hele Greve Kommune i 2015 været en reduktion i antallet af straf-
felovsanmeldelser på 13,9%, herunder en reduktion i antallet af anmeldelser om borgervendt 
kriminalitet på 19,6%.  
Den flotte udvikling skyldes bl.a. det helhedsorienterede samarbejde mellem borgere, Greve  
Kommune, Trygheds- og Integrationsudvalget, samarbejdspartenere, politiet, boligorganisation-
erne og helhedsplanen.

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord  
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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 fæl-
lesskab 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, kommunale 
tilbud og projekter i området samt foreninger og frivillige. 

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

Hvor bor vi?
•	Aktivitetshus
Digehuset 9, Askerød
 
•	Aktivitetshus	
Gersagerparken 35
 
•	Lokalkontor
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


