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Indhold 

Året der gik
2012 betød en afslutning af det første projekt, der har løbet fra 2008 til 2012 og en start på det nye projekt, der 
løber fra sommeren 2012 til sommeren 2016.

Det tidligere projekt er nået langt, og har haft en positiv effekt på Greve Nord. Alligevel var der i foråret 2012 
enighed om, at der skulle ansøges om fire år mere og dermed en større mulighed for at nå i mål med de ønsker, 
der er for området.

Det nye projekt har til formål at brede de mange forskellige aktiviteter ud og i endnu højere grad inddrage person-
er og foreninger fra hele området. En stor del af de personer og grupper, der har deltaget i den første helhedsplan, 
har også bidraget til den nye helhedsplan.

Der er etableret tre styregrupper, der skal stå for organiseringen af de aktiviteter, der iværksættes inden for de fem 
forskellige indsatsområder, som er en del af den nye helhedsplan. Den sociale styregruppe koordinerer indsat-
serne med børn, unge og familier, job og uddannelse samt sundhed. Den lokale styregruppe organiserer arbejdet 
omkring beboernetværk og tryghed, mens Bydelsstyregruppen koordinerer og udvikler de indsatser, der skal laves 
omkring kulturelle arrangementer og ikke mindst for at forbedre områdets image.

Greve Nord Projektet har igennem hele året arbejdet helhedsorienteret med en bred vifte af indsatser. På området 
børn, unge og familier er der kommet stort fokus på forældrenes rolle, og den opsøgende indsats er blevet sup-
pleret af øget forældreinvolvering. Beskæftigelse udgør stadig en udfordring for mange beboere, og der tilbydes 
fortsat job- og uddannelsesvejledning for både unge og voksne. For at øge trygheden er der blevet etableret 
samarbejde med ejendomskontorer om forskellige tryghedsinitiativer, og arbejdet for at skabe netværk mellem 
beboere prioriteres fortsat højt. Sundhed er ligeledes et væsentligt indsatsområde, som løftes via både sundheds-
formidlere og en bred vifte af motions- og oplysningstilbud. Der er desuden etaberet tilbud om hjælp til at få styr 
på økonomien i et ministerielt finasieret projekt, der har som mål at reducere antallet af udsættelser, samt andre 
typer vejledning i samarbejde med Greve Kommune, herunder misbrugsvejledning og familierådgivning. Endelig 
arbejdes der via både kulturelle arrangementer og en bred vifte af informationskanaler på at skabe netværk og 
fælles platforme for information i bydelen, som sammen med en strategisk formidlingsindsats skal forbedre områ-
dets image. I nærværende status kan læses mere om de forskellige indsatsområder. 

Som denne årsstatus også afspejler, er der i Greve Nord et tæt samarbejde mellem mange forskellige instanser, der 
alle arbejder for at styrke  området. Den synergieffekt, der opstår, når indsatserne koordineres og supplerer hina-
nden, giver uden tvivl de bedste og mest bæredygtige resultater. Derfor er det også håbet, at dette samarbejde 
styrkes og udvikles yderligere i 2013. 

        Bo Mouritzen 
        Sekretariatsleder, Greve Nord Projektet 
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Greve Nord Projektet 
Greve Nord Projektet i 2012
Forlængelse af Greve Nord Projektet 
Det tidligere projekt udløb i sommeren 2012, og blev erstattet af en revideret forlængelse af projektet. Der var hos 
de involverede parter bred opbakning til at fortsætte indsatsen og enighed om, at man ikke var i mål, selvom man 
er nået langt. Helhedsplanen blev til i samarbejde mellem en bred vifte af samarbejdspartnere, og blev i starten af 
2012 godkendt af Greve Kommunes Byråd. Projektforlængelsen trådte i kraft 1/7 2012 og løber til sommeren 2016. 

Fokus på dokumentation & evaluering 
I takt med, at kravene til indberetning til Landsbyggefonden er blevet skærpet, har projektet ligeledes skærpet 
egne ambitioner i forhold til dokumentation og evaluering. Således blev der i efteråret udarbejdet en detaljeret 
evalueringsplan, som nu udgør rettesnoren for alt projektets evalueringsarbejde. 

Tværgående og samlende aktiviteter 
Et gennemgående tema i den nye helhedsplan er, at mange af de lokale aktiviteter i de enkelte afdelinger skal 
bredes ud til at inkludere alle de involverede områder. Således tilbydes beboerne i området nu flere aktiviteter, 
hvilket udover at udvide repertoiret af tilbud for beboerne skaber netværk på tværs af boligområderne og styrker 
det frivillige engagement. I alle områderne er aktiviteterne i forskellig grad baseret på frivillige kræfter, som i større 
eller mindre grad støttes og rådgives af projektets medarbejdere.   

Samarbejde & koordinering 
I forbindelse med udfoldelsen af den nye helhedsplan har der været stort fokus på øget samarbejde med de 
mange forskellige aktører i området. Institutioner, foreninger, dagtilbud, skoler og mange andre er blevet inviteret 
til møder vedr. afklaring af snitflader og samarbejdsmuligheder – og det er der kommet mange nye muligheder ud 
af. 

Projektplan
For at kunne koordinere indsatserne både eksternt og internt, er der blevet udarbejdet en projektplan. Denne 
illustrerer projektets mange aktiviteter, tiltag, forløb og arrangementer, og er blevet et centralt redskab både for 
projektets medarbejdere og for samarbejdspartnere. 

Naboskabsundersøgelse
I starten af 2012 blev der, som en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2009, foretaget en Naboskabs-
undersøgelse i alle 3 boligområder. Undersøgelsen viste blandt andet, at tilfredsheden og trygheden var steget 
betragteligt. Resultaterne præsenteres i nærværende status. 

Fokusområder i 2013
Image på dagsordenen
Der er behov for en platform til dels at promovere områdets mange ressourcer og positive historier, og dels at in-
formere beboere og andre interessenter om områdets mange tilbud og muligheder. Denne platform er blevet eta-
bleret i form af bydelsportalen www.grevenord.dk, der fremover skal styrkes og udbredes til endnu flere brugere 
og besøgende. Med støtte fra UG-udvalget lanceres derfor primo 2013 en kampagne, der skal øge kendskabet til 
og få endnu flere til at bruge hjemmesiden aktivt.   

Fokus på frivillige 
Omdrejningspunktet og mandatet for Greve Nord Projektet er frivillige. For at styrke og systematisere arbejdet 
med frivillige, udarbejdes i 2013 forskellige redskaber, der skal bruges aktivt til hvervning, udvikling og fasthold-
else af frivillige. Disse redskaber består af en frivilligpolitik, udarbejdelse af database for registrering af frivillige i 
Greve Nord samt informationsmateriale til både frivillige og foreninger. 

Bydelen på banen 
Bydelskonferencen og Bydelsforum er begge fora, der skal involvere hele bydelen i områdets udvikling. Grundejer-
foreninger, klubber, beboere, institutioner, skoler, beboere, diverse kommunale tilbud, bestyrelser – alle skal høres 
og engageres i at løfte i flok, så Greve Nord bliver en attraktiv og levende bydel, som de nuværende beboere er 
stolte af at bo i og kommende beboere strømmer til. 
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Tidlig indsats & forældreinvolvering:
• Temamøder for forældre: Der er igangsat en række temamøder med fokus på involvering og kompe-

tenceudvikling af forældre. Det første af disse blev afholdt i november, hvor Asmaa Abdol Hamid holdt 
oplæg for ca. 45 forældre om vigtigheden af at involvere sig i sit boligområde, bl.a. via beboerdemokra-
tiet. 

• Fædregruppe: Der er blevet etableret en fædregruppe, der består af frivillige fædre fra boligområdet. 
Fædregruppen skal sammen med kvindegrupperne og andre frivillige forældre i området deltage i at 
åbne et aktivitetshus samt være med til at aktivere, støtte og oplyse forældrene i området. 

• Kvindeforening: De etablerede kvindegrupper i Greve Nord har i november 2012 stiftet en fælles 
forening – Greves Internationale Kvindeforening. Foreningens formål er at styrke integrationen og 
forældreinvolveringen via bl.a. samlende sociale aktiviteter. Foreningen er åben for alle kvinder.

Klubber for børn og unge:
• Klub i Gersagerparken: I samarbejde mellem BS61 og Greve Nord Projektet er der blevet etableret en 

selvstændig klub for 18-25 årige unge mænd, som kører på samme vilkår som de øvrige klubber – men 
med støtte fra Greve Nord Projektet. Klubben er primo 2013 på stand-by. 

• Klub Stamhuset: Efter en midlertidig lukning er det i Askerød blevet besluttet, at Klub Stamhuset 
genåbner primo 2013. Lukningen (primo oktober) var resultatet af flere uhensigtsmæssige episoder i 
perioden 1. august – 4. oktober, der kulminerede med to skudepisoder. I perioden 8. oktober til 31.de-
cember har Klub Stamhuset været lukket. I samme periode har ungegruppen indsamlet underskrifter 
med henblik på at få indkaldt et ekstraordinært beboermøde. Formålet med beboermødet har været 
at få genåbnet Klub Stamhuset som en klub for unge mellem 18 og 25 år. Den 21. december vedtog et 
beboermøde i Askerød, at klubben skal genåbnes.

• Pigeklubben: Pigeklubben har fortsat åbent en dag om ugen, og har flere gange i løbet af året sup-
pleret den almindelige åbningstid med temamøder om diverse emner, herunder vejledning vedr. job 
og uddannelse og oplæg vedr. opvækst i forskellige kulturer. Der arbejdes på at forankre Pigeklubben i 
Greve Ungdomsskole. 

Status på indsatsområder

Børn, unge & familier 

Sundhedsformidlerne:
Antal dialogmøder, sundhedscaféer og brobygningsopgaver 76

Herudover har Sundhedsformidlerne spillet en stor rolle i Ledsagerordningen finansieret af Trygfonden, 
ligesom der ligger et stort motivations og opsporingsarbejde, som sundhedsformidlerne varetager 
løbende, f.eks. tlf. opkald til borgere, der skal motiveres til at starte til motion, invitationer til café-arrange-
menter, mv. Endelig er Sundhedsformidlernes erfa-møder og efteruddannelse ikke medtaget i oven-
stående. 

Motionstilbud: 
Der har i 2012 været følgende motionstilbud for beboerne i området:
• Zumba
• Stavgang
• Gymnastik & afspænding 
• Svømning for kvinder
• Motion for mænd

Oplysning om sundhed: 
• Kostvejledning: Den frivillige kostvejledning har fortsat åbent en gang om ugen samt efter aftale. 
• Åben ValHal: Der er etableret samarbejde mellem ValHallen, Greve Nord Projektet og Greve Kommunes 

SATSpuljeprojekter om projektet Åben ValHal, der introducerer børn og unge til forskellige former for 
idræt. 

Sundhed 
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Lokale aktiviteter:
• Der er pr. 31. december 7 faste aktiviteter, der drives af frivillige med støtte fra Greve Nord Projektet. 

Hertil kommer de forskellige aktivitetsudvalg og klubber i boligområderne, samt de tværgående ar-
rangementer. 

• Der er blevet etableret aktivitetshus i Gersagerparken 49, i daglig tale Klub 49. 

Tryghedssamtaler/besøg:
• Der er i 2012 blevet etableret fast samarbejde med de 3 ejendomskontorer om tryghedsbesøg og tryg-

hedssamtaler. Ejendomskontorerne kontakter projektet ved bekymring over  
f.eks. nabostridigheder, ensomme ældre, psykisk syge, m.m.  
Tryghedsmedarbejderen tager kontakt til beboeren og  
formidler passende  
(kommunale) tilbud  
eller andre tiltag. 

Job- & Uddannelsesvejledning:
Det har desværre ikke været muligt at skaffe datamateriale fra det første halve år af 2012, hvorfor neden-
stående er fra det sidste halve år af 2012.  

Job- og uddannelsesvejledning for unge (15-25):
Antal unge i uddannelse eller beskæftigelse 13

Job- og uddannelsesvejledning for voksne 
Antal borgere i uddannelse 23
Antal borgere i beskæftigelse 14

Lektiehjælp:
• Der er i samarbejde med URK og Arenaskolen blevet etableret en lektiecafé på Arenaskolen. 
• Der er blevet etableret en flersproget lektiecafé, som er blevet flyttet til Arenaskolen. Frivillige beboere 

og lærere driver tilbuddet. 

Danskundervisning & mentorer 
• Der samarbejdes fortsat med Clavis og AOF om henvisning af elever til danskundervisning og ordblin-

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

samt mentorordninger med frivillige danske kvinder. 

Projekt for ægtefælleforsørgede kvinder:
I samarbejde med Greve Kommune er der blevet udarbejdet en ansøgning vedr. et projekt for ægtefællefor-
sørgede kvinder. Ansøgningen resulterede i en bevilling, og projektet starter op i løbet af foråret 2013.

Job, uddannelse & erhverv

Status på indsatsområder

Beboernetværk & tryghed 
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Hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg i alt 11.420
Antal unikke besøgende 6741
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. 31/12-2012 242

 
 
 

Presse & tværgående kommunikation
Antal positive artikler om boligområdet i medierne 29
Antal frivillige deltagere i kommunikationsarbejdet 10

Kulturelle arrangementer 
Arrangement Antal Antal besøgende 

pr. gang
Antal besøgende 
i alt 

Antal deltagere/
frivillige

Fastelavnsfest 1 45 45 10
Sundhedsdag 1 300 300 32
Kulturdag 1 1400 1400 20*
Eid-fester 2 200 400 8
Loppemarked 2 300 600 7
Tværkulturelle tema-aftener 2 60 120 22
Julemarked 1 52 52 3
I alt 10 - 2917 102

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

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

Netværksarrangementer:
• Seminar, januar 2012: Integration gennem uddannelse & refleksion
• Bydelskonference, marts 2012: Fokus på Greve Nords udvikling, den ny helhedsplan og samlende aktiv-

iteter
• Bydelsforum, november 2012: Forum for idéudvikling og erfaringsudveksling for alle interessenter i 

området 
• Fællesmøde for afdelingsbestyrelser, december 2012:  

Forum for koordinering og samarbejde på tværs af boligområderne.  

Image & kultur  

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

Pilotprojektet ’Færre udsættelser’ i Askerød startede i sensommeren 2011. Projektet er finansieret af So-
cialministeriet, og der er tilknyttet en enkelt medarbejder (projektkoordinator) på deltid. 

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

Projektkoordinatoren har afprøvet forskellige procedurer for kontakt til beboere. De bedste resultater 
opnås, når projektkoordinatoren tager kontakt umiddelbart efter adviseringen om afsendelsen af en 
rykker til en beboer. I første omgang sendes et brev med tilbud om vejledning vedr. økonomi. Hvis bebo-
eren ikke responderer på hverken rykkeren eller tilbuddet om vejledning, opsøger projektkoordinatoren 
beboeren i eget hjem med samme tilbud. Ud af de beboere, som ikke betaler husleje efter modtagelsen 
af rykkeren, tager cirka halvdelen imod tilbuddet om vejledning. 

I forhold til etablering af samarbejder er der bl.a. ved at udvikle sig et tæt samarbejde med misbrugs-
konsulenten fra Greve Kommune og jobvejlederen fra Greve Nord Projektet, da der ofte er en fælles 
berøringsflade med de samme beboere.  Indgangsvinklen er forskellig, men en af styrkerne ved samarbe-
jdet er, at medarbejderne alle har base i lokalområdet, og derfor kan handle hurtigt og fleksibelt.  Samar-
bejdet med Greve Kommune er desuden godt på vej. Projektet og Greve Kommune kan bruge hinanden 
på forskellige måder, og det kan være en stor hjælp for sagsbehandlerne at have en person i nærområ-
det, som har en mere direkte kontakt til beboerne.

Der blev desuden i sensommeren 2012 afholdt en økonomimesse, hvor beboere i hele Greve Nord kunne 
få hjælp og vejledning til forskellige aspekter af deres økonomi. 

Rykkere:
På ansøgningstidspunktet (i 2011) var der cirka 50 rykkere pr. måned. Fra projektets start i september 
2011, er dette tal faldet en smule. I 2012 er der således blevet sendt i alt 425 rykkere til beboere, dvs. lidt 
over 35 pr. måned. 

Vejledningssamtaler: 
I 2012 har der i gennemsnit været 10 vejledningssamtaler pr. måned. 

Resultater:
2010 2011 2012

Antal udsættelser 22 15 3
Nedgang i % fra foregående år - 32% 80%

Som det fremgår af ovenstående, er kurven knækket i forhold til den foruroligende stigning i antallet af 
udsættelser de seneste år. I forhold til tallene fra 2010, er antallet af udsættelser i 2012 faldet med over 
86%.  

Projekt: Forebyggelse af udsættelser
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SATSpuljeprojekterne: 
Satspuljeprojekterne, Den helhedsorienterede gadeplansindsats i Askerød, har i 2012 haft et begiven-
hedsrigt år med aktiviteter på flere fronter. Hovedparten af disse har Greve Nord Projektet i varierende 
omfang været involveret i.

Ildfluer og brandkadetter: Ildfluer og brandkadetter er projekter, der med udgangspunkt i to alders-
grupper (12-14 år og 15-17 år) tilbyder de unge deltagelse på minikurser hos brandvæsenet. Her lærer de 
basal brandslukning og førstehjælp indenfor nogle rammer, der samtidig styrker ex. disciplin, teamwork 
og opgaveløsning. Kompetencer, de kan benytte i mange andre sammenhænge. Der er i 2012 afviklet to 
forløb, med deltagere som primært kommer fra Greve Nord. 
Antal deltagere i 2012: 14

Bokseklubben BK Hundige: Bokseklubben opstod som resultat af et Satspuljeprojekt og har også i den 
efterfølgende etableringsfase modtaget støtte og rådgivning. 2012 blev et spændende år, der blandt 
andet sendte en af klubbens nye, unge boksere til diplomkamp. Desværre har udefrakommende om-
stændigheder gjort, at de frivillige som har drevet klubben, har måttet trække sig i januar 2013, hvorfor 
aktiviteten er indstillet.

Forældreinvolvering: Satspuljeprojekterne og Greve Nord Projektet samarbejder desuden omkring 
forældreinvolvering. Der er blevet afholdt en række temaaftener for beboere i Askerød, der har tydelig-
gjort betydningen af, og mulighederne for, at involvere sig i sit eget boligområde, og forventningen er 
derigennem at kunne udbygge og støtte det spirende engagement i den kommende tid.

Opsøgende medarbejder: Satspuljeprojekternes opsøgende medarbejder er involveret i mange af 
Greve Nord Projektets aktiviteter. Hun kan både undervise og yde rådgivning i forhold til bl.a. pæda-
gogik, konflikthåndtering, kriminalitet og misbrug og gør brug af disse evner i forhold til både profes-
sionelle og beboere, i og omkring Askerød. Hun kan desuden formidle kontakt til det øvrige kommunale 
system, når der er behov. 

Street A: Street A giver børn og unge i alderen 10-18 år mulighed for at udfolde sig kunst-kreativt i deres 
nærområde. Oftest gennemføres forløb og enkeltstående aktiviteter i samarbejde med en af Greves 
børne/-unge-institutioner og Greve Nord-projektet. 
Aktiviteter: 
• Gips- og graffiti-workshops i ValHallen i vinterferie, maj og efterårsferie for unge mellem 10 og 17 år. 

Billederne kan ses i Time Out’en i hallen. Arrangeret i samarbejde med Greve Billedskole. 
• Workshop i ansigtsmaling ved Eid-fest i Cafe Ask den 20. august og den 29. oktober.
• Musikforløb på Ungdomscentret september til januar, hvor en gruppe af deltagere på 15-20 år afslut-

tede med at give koncert. Numrene kan høres på Ungdomsskolens seneste CD.  
Antal deltagere i 2012: 86  

Idrætsfacilitering: Idrætsfacilitering tilbyder børn og unge mellem 10 og 18 år mulighed for at dyrke 
idræt i deres nærområde. Derudover kan unge, der selv har ideer til idrætsaktiviteter for målgruppen, få 
støtte til deres organisering og gennemførelse.  Aktiviteterne varierer fra længerevarende forpligtende 
forløb, over engangsekskursioner til åbne endags-tilbud. Hver aktivitet er så vidt muligt arrangeret i 
samarbejde med en af Greves idrætsforeninger.  
Aktiviteter:
• Street tennis – en gruppe af børn i alderen 10-13 år spillede street tennis hver onsdag i juni. Forløbet 

blev arrangeret i samarbejde med Greve Tennisklub.  
• Cykling - en gruppe af børn på 10-14 år gennemførte i april til september et cykelforløb, som de afs-

luttede ved at deltage i motionsløbet Bastrup Sø Rundt. Greve Cykle Club var samarbejdspartner og 
firmaer i og uden for Greve støttede med sponsorater.

• Ekskursioner – børn og unge i alderen 10-17 år tog på udflugt til Champions League-kamp og 
BonBon-land, 6 dagesløbet, mountainbike-tur i Ishøj.  To af udflugterne blev foreslået og arrangeret 
af de unge selv. Ishøj-turen blev arrangeret i samarbejde med Danmarks Cykelunion. 

• Åben hal – børn og unge i alderen 6–18 år mødte op i ValHallen og prøvede kræfter med idræts-
grenene street tennis, street basket, skateboard, BMX-cykling, zumba, fodbold, rundbold og bordten-
nis. Det foregik to dage om ugen i vinterferien, sommerferien, og fra september t.o.m. december.  
Gennemførelsen foregik i samarbejde med Power Sport, Hundige Boldklub og Greve Bordtennis. 

Antal deltagere i 2012: 659

SATS: Den helhedsorienterede gadeplansindsats i Askerød
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Boligområderne

Antal lejemål: 

Boligområde Antal lejemål pr. 31/12
Askerød 676
Gudekvartererne & Klyngen 406
Gersagerparken 1015
I alt 1447

*Af disse udgør Greve Boligselskabs del af Gersagerparken 365 lejemål. Af hensyn til fremtidig 
statistik medtages dog hele Gersagerparken, da BS61’s afdeling har meldt ud, at de gerne vil 
indlemmes i projektet. Der arbejdes p.t. på en prækvalifikation. 

Fraflytning og tilflytning af lejemål:
Boligområde  Årstal  Antal fraflyttede lejemål % lejemål
Askerød 2010 154 21,3%
Askerød 2011 158* 21,8%
Askerød 2012 93 13,7%

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

Gersagerparken 2010 87 8,5%
Gersagerparken 2011 99 9,7%
Gersagerparken 2012 93 9,1%

Kilde: Boligselskaberne + BL/KÅS tal. 

Ventelister:
Pr. 31. december 2012 var status på ventelisterne følgende:

Askerød: 
20 personer på venteliste. Grundet renoveringen med reducering af antal lejemål er det kun nuværende 
beboere i afdelingen, der kan søge i afdelingen.
Gudekvartererne & Klyngen: 
Det har desværre ikke været muligt at udregne antallet af personer på venteliste pga. systemerne. Der 
er 100.059 opnoteringer til de 5 afdelinger, fordelt på beboerventeliste, ekstern venteliste og venteliste i 
Boligbutikken.
Gersagerparken: 
Det har desværre ikke været muligt at udregne antallet af personer på venteliste, da systemerne er 
baseret på procentvise fordelinger. Administrationen melder dog om cirka 2 års ventetid på en bolig. 

Udlejningssituationen
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Beboersammensætning

Overblik og sammenligning mellem boligområderne samt udviklingen i 2010, 2011 og 2012: 

Kilde: Boligselskaberne/BL tal 

Yderligere specificering for 2012 og sammenligning med Greve Kommune:

 

Kilde: Boligselskaberne/BL tal 

Som det ses af ovenstående, er der bemærkelsesværdigt få ældre i Askerød og i Gudekvartererne & 
Klyngen 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 2010 27,3% 65,9% 6,7%
Askerød 2011 27,8% 65,2% 6,9%
Askerød 2012 27,2% 65,7% 7,1%

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

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

Askerød Gudekvt. & Klyn-
gen

Gersagerparken Greve Kommune

Hele befolkningen 1432 100,0% 837 100,0% 2.120 100,0% 47.942 100,0%
0-6 år 126 8,8% 121 14,4% 158 7,4% 3907 8,1%
7-17 år 264 18,4% 121 14,4% 337 15,8% 7514 15,6%
18-24 år 131 9,1% 100 11,9% 208 9,8% 3209 6,6%
25-34 år 199 13,9% 143 17,0% 199 9,3% 3539 7,3%
35-49 år 373 26,0% 182 21,7% 433 20,4% 11569 24,1%
50-64 år 238 16,6% 101 12,0% 355 16,7% 9455 19,7%
65 år + 101 7,1% 69 8,2% 430 20,2% 8749 18,2%

9



Boligområde Årstal Antal be-
boere i alt 

Antal ind-
vandrere/ 
efterkom-
mere

Andel i %
Heraf fra 
EU + øvrige 
Europa

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

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

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

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

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

Andelen af indvandrere og efterkommere

Beboersammensætning

Boligområde Årstal Enlige 
uden børn

Enlige 
med børn

Par uden 
børn 

Par med 
børn 

Øvrige 

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

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

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

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Det er kendetegnende for alle 3 områder, at størstedelen (knap halvdelen) af husstandene udgøres af 
enlige uden børn.  Gersagerparken har derudover en større andel af par uden børn, sammenholdt med 
de to andre områder – hvilket kan kædes sammen med den markant højere gennemsnitsalder i området. 
Som det ses, er andelen af enlige uden børn dog for alle 3 områder svagt faldende de seneste 3 år.

Husstandstyper 
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Boligområde

Årstal Personer 
over 15 år

Arbejds-
løse

Pension-
ister 
(inkl. 

tilbage-
trækning)

Øvrige 
udenfor 
erhverv

% 
udenfor 
arbejds-

markedet

Askerød 2009 1144 28 255 199 42,1%
Askerød 2010 1108 53 248 225 47,5%
Askerød 2011 1122 62 245 215 46,5%

Gudekvartererne & Klyngen 2009 602 13 121 106 39,8%
Gudekvartererne & Klyngen 2010 616 28 134 123 46,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2011 618 28 147 145 51,7%

Gersagerparken 2009 1685 27 533 266 49,0%
Gersagerparken 2010 1656 53 547 268 52,4%
Gersagerparken 2011 1701 56 603 285 55,5%

Til sammenligning så tallene for Greve Kommune ud som følger:

Årstal Personer 
over 15 år

Arbejds-
løse

Pension-
ister 
(inkl. 

tilbage-
trækning)

Øvrige 
udenfor 
erhverv

% 
udenfor 
arbejds-

markedet

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

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Andelen af beboere, der står uden for arbejdsmarkedet er stigende både i Greve Kommune og for boli-
gområderne. Det eneste boligområde, hvor den negative udvikling er vendt fra 2010 til 2011 er Askerød. 
I Greve Kommune er stigningen i andelen af personer udenfor arbejdsmarkedet på 4,3 i perioden fra 
2009 til 2011, hvilket svarer til stigningen i Askerød i samme periode, som ligger på 4,4%. Gersagerparken 
ligger over dette niveau med en stigning på 6,5% i perioden, mens den mest iøjnefaldende udvikling ses 
i Gudekvartererne og Klyngen, hvor stigningen er på 11,9% fra 2009 til 2011.

Andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet  

Beboersammensætning

Gennemsnitlig bruttoindkomst for personer over 15 år i 2010 (seneste opgørelse):

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Askerød 220.045 204.314 196.813
Gudekvartererne & Klyngen 148.100 175.140 195.413
Gersagerparken 195.175 181.085 197.813

Greve Kommune i 2010 til sammenligning:

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Greve Kommune 247.134 231.253 293.430

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Indkomst  
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Kriminalitet

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

Straffelovsanmeldelser: 

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

Greve Nord 
2011 2012 Reduktion i %

Straffelovsanmeldelser i alt 333 282 15%
Anmeldelser om borgervendt kriminalitet 215 196 9%

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Askerød 
2011 2012 Reduktion i %

Straffelovsanmeldelser i alt 150 125 15%
Anmeldelser om borgervendt kriminalitet 108 93 14%

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Til sammenligning har der i hele Greve Kommune været en reduktion i antallet af straffelovsanmeldelser 
på 14% og reduktion i antallet af anmeldelser om borgervendt kriminalitet på 18%. 

Politiet bemærker i øvrigt, at den generelle positive tendens i 2012 suppleres med, at antallet af an-
meldte straffelovsovertrædelser i 4. kvartal 2012 er på det laveste niveau igennem de seneste 3 år. Der 
tegner sig dermed generelt meget positiv tendens i 2012, hvor antallet af straffelovsanmeldelser er 
systematisk reduceret, og hvor niveauet af borgervendt kriminalitet i 4. kvartal 2012 er reduceret med 
henholdsvis 53% og 76 % for Greve  
Nord og Askerød i forhold til niveauet  
i 1. kvartal 2012. Erfaringen viser dog  
ifølge politiet, at man må forvente  
periodevise udsving i kriminalitets- 
niveauet. 

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord  
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Udviklingen i antal brande i Greve Nord:

 

2010 2011 2012 Fald i % 2010-2012
Antal brande i Greve Nord 68 60 36 52,9%
Heraf brande i Askerød 30 22 14 46,6%

Kilde: Greve Brandvæsen 

Som det fremgår, er der stort set tale om en halvering af brande i Greve Nord inden for de seneste 3 år, 
hvilket også er gældende alene for Askerød.

Greve Brandvæsen gør desuden opmærksom på, at der nytårsaften 2012 var i alt 0 hændelser i hele om-
rådet, hvilket ikke tidligere er sket i mands minde. 

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

Påsatte brande
Greve Brandvæsen har ikke mulighed for at opgøre præcist, hvor stor en procentdel af brandene i om-
rådet, der er påsatte. Vurderingen er dog, at langt størstedelen (omkring 90%) af de brande, som Brand-
væsenet  rykker ud til i området, er egentlige påsatte brande.  

Greve Brandvæsen finder det i den  
forbindelse bemærkelsesværdigt, at på  
trods af den påviste faktuelle tendens i  
Greve Nord-området, er antallet af brande  
i containere, affaldsoplag og bil (u.3500 kg) 
stort set stabilt for hele Greve kommune  
gennem de seneste 3 år. Antallet af bil- 
brande er opadgående i kommunen,  
men faldende i Askerød - ligesom antallet 
af brande i motorcykel/knallert er faldet 
mærkbart. I forlængelse heraf kan således 
udledes, at Greve Nord er gået hen 
og blevet en mønsterbryder i forhold 
til den øvrige del af Greve kommune.  

Brande i Greve Nord  

Brande
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Nedenstående resultater er baseret på besvarelser fra voksne beboere (18+) i 2012. Resultaterne fra 2009 
er medtaget for at illustrere udviklingen. 

Tema: Tilfredshed med boligområdet
Negative besvarelser Neutrale besvarelser Positive besvarelser

Askerød 36% 39% 25%
Gudekvartererne & Klyngen 24% 46% 30%
Gersagerparken 8% 39% 53%
Samlet 2012 19% 40% 41%
Samlet 2009 32% 40% 28%

Tema: Naboskab i boligområdet
Negative besvarelser Neutrale besvarelser Positive besvarelser

Askerød 21% 57% 22%
Gudekvartererne & Klyngen 17% 49% 34%
Gersagerparken 13% 54% 33%
Samlet 2012 16% 54% 30%
Samlet 2009 22% 55% 23%

Tema: Tryghed i boligområdet
Negative besvarelser Neutrale besvarelser Positive besvarelser

Askerød 53% 38% 9%
Gudekvartererne & Klyngen 33% 40% 27%
Gersagerparken 16% 60% 24%
Samlet 2012 29% 51% 20%
Samlet 2009 54% 38% 8%

Tema: Ressourcer i boligområdet
Negative besvarelser Neutrale besvarelser Positive besvarelser

Askerød 9% 53% 38%
Gudekvartererne & Klyngen 6% 61% 33%
Gersagerparken 7% 54% 39%
Samlet 2012 8% 54% 38%
Samlet 2009 9% 58% 33%

Tema: Accept af forskellighed 
Negative besvarelser Neutrale besvarelser Positive besvarelser

Askerød 3% 41% 56%
Gudekvartererne & Klyngen 8% 40% 52%
Gersagerparken 1% 38% 61%
Samlet 2012 3% 39% 58%
Samlet 2009 4% 45% 51%

Som det ses, illustrerer beboernes besvarelser en betydelig positiv udvikling i området. Ovenstående er 
uddrag og sammendrag af resultaterne fra undersøgelsen. Rapporterne findes både i områdeopdelte 
versioner og samlet. De fulde rapporter og yderligere resultater kan ses på www.grevenord.dk. 

Naboskabsundersøgelsen  

Naboskab
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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 fi nd os på facebook

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 Boligselskabs afdeling 

• Askerød,  
Vridsløselille Andelsboligforening 

• Gudekvartererne & Klyngen,  
Sydkystens Boligselskab

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

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

Om Greve Nord Projektet


