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Året der gik
Ved udgangen af 2014 har Greve Nord projektet passeret halvdelen af projektets levetid, og der kan ses 
tilbage på en særdeles positiv udvikling i området. Udviklingen startede allerede i 2013, men har også for 
alvor taget fart i løbet af det seneste år.
Det startede med en fredelig overgang i nytåret 2013 til 2014, og endte endnu mere stille og roligt i 
nytåret mellem 2014 og 2015, der udelukkende var præget af fest og hyggelig stemning i området. Tiden 
med brand, uro og hærværk på pladserne er heldigvis en fortid, som vi alle i området er glade for at 
kunne lægge bag os.
Tiden i mellem de to nytårsaftener har været præget af en næsten konstant positiv udvikling i forhold til 
beboernes trivsel og områdets rygte. 

Ingen særligt udsatte områder i vores bydel
Den første og meget håndgribelige positive melding kom i februar 2014, da Ministeriet for By-, Bolig- og 
Landdistrikter meddelte, at Askerød ikke længere var på den liste, der nu kaldes ”listen over særligt ud-
satte boligområder - SUB-listen”, det der tidligere hed ghettolisten. 
Askerød opfylder nemlig kun ét af de fem kriterier (antallet af beboere med ikke vestlig baggrund), der er 
afgørende for, om et boligområde betegnes som særligt udsat.
At Askerød ikke længere er på nogle af de negativt-klingende lister betyder, at ingen af de tre boligom-
råder, der er tilknyttet Greve Nord Projektet, er på listerne. En effekt på områdets image, som man ikke 
skal undervurdere. 
For selv om det kun er det ene af boligområderne, der nu ikke længere er på SUB- eller ghettolisten, har 
det en positiv betydning for hele Greve Nord området. Det betyder nemlig, at bydelen som samlet enhed 
ikke længere bliver identificeret med det negative stempel, der følger med at have et særligt udsat boli-
gområde eller “ghetto.”

En samlet bydel
Greve Kommune, boligafdelingerne i Greve Nord, vores mange samarbejdspartere og Greve Nord Pro-
jektet har i løbet af de seneste år arbejdet på en ny og mere offensiv strategi for den boligsociale indsats. 
Samtidigt med at bydelen Greve Nords samlede situation er forbedret, og at der bliver udført langt min-
dre kriminalitet og hærværk i alle tre boligområder, har det været en bevidst strategi, at udbrede indsat-
sen til ikke blot at handle om de enkelte boligområder, men til at omfatte hele bydelen.
Gennem blandt andet to borgerinddragende bydelsforummer og en bydelskonference er både beboerne 
i den almene sektor, naboerne fra grundejerforeningerne, en lang række af kommunens ansatte, politiet, 
Trygheds og Integrationsudvalget (TIU)  m.m. med til at sørge for et fælles løft i bydelen. 
Vi, borgere og aktører i Greve Nord, står mere sammen om vores fælles bydel nu, og der er en udpræget 
fælles interesse for at skabe en bedre og mere samskabt bydel, som vi alle kan have gavn af og være 
stolte over.

En tryg bydel
Det øgede samarbejde med de forskellige aktører i området har medført et meget større ejerskab og en 
styrket fællesfølelse blandt alle. Det kommer blandt andet til udtryk i samarbejdet omkring renoveringen 
af to tunnellerne i Greve Nord. 
Greve Kommune har sammen med TIU valgt at afsætte over 1 mio. kr. til tryghedsskabende initiativer i 
forhold til tunnellerne. Det er et initiativ, der i efteråret blev udviklet i et samspil med borgere fra hele 
Greve Nord. 
Således samledes omkring 60 personer i midten af december på bydelsforum for at drøfte, hvordan der 
kunne etableres trygge tunneler fra Askerød til Waves og fra Waves til Gersagerparken. De mange gode 
ideer og spændende forslag fløj hen over bordene, og én ting var alle enige om: Tunnellerne skulle gøres 
brugervenlige og imødekommende for alle borgere uanset alder, bopæl og tilhørsforhold. Det er et godt 
eksempel på mulighederne i samarbejdet. 

Din, min, vores bydel
Udgangspunktet for indsatsen og den fælles interesse for renoveringen af tunnellerne var en bydelskon-
ference i marts, der handlede om en større grad af samskabelse og bedre fælles udnyttelsmuligheder af 
de grønne udearealer i Greve Nord området. 
Med borgerinddragelse ønsker vi at sætte fokus på de forskellige projekter og  
indsatser og sammen skabe grobund for en samlet bydel, som borgerne 
bliver ambassadører for - uanset om du bor i den almene sektor eller parcelhus.
 

        
           God læselyst  
      Sekretariatet i Greve Nord Projektet 
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Greve Nord Projektet i 2014
Den attraktive bydel
Siden årets Bydelskonference i marts 2014 er der arbejdet målrettet ud fra tankerne om at gøre Greve Nord til ”Den 
Attraktive Bydel”.
Bydelskonferencen blev for første gang afholdt i samarbejde med Greve Kommune og samlede ca. 65 repræsen-
tanter fra en lang række områder; beboerdemokrater, byråd, politi, kommunale institutioner, foreningslivet samt 
øvrige fagfolk og interessenter. 
Fokus var denne gang på, hvordan den fortsatte udvikling af boligområderne i Greve Nord Projektet og den øvrige 
bydel bør hænge uløseligt sammen og vil kunne profitere af hinanden og skabe synergieffekter til gavn for alle 
involverede.
I konferencens workshops blev der tænkt tværgående og langsigtet, og det resulterede i et idékatalog med både 
meget håndgribelige forslag og mere overordnede anbefalinger, der ved konferencens afslutning blev overdraget 
til Greve Kommune.
Én ting stod dog klart: Der er bred enighed om, at det nu er tid til at kigge positivt på bydelen. Ikke alle udfordring-
er er løst, men det må anerkendes, at området er inde i en særeles positiv udvikling, der kun kan bringes til næste 
niveau, hvis man åbner op, tænker i endnu flere tværgående samarbejder og er villig til at ”begrave” gamle his-
torier og fordomme. Man bør ikke lukke øjnene for eventuelle udfordringer, men uden en fremhævelse af gode 
resultater og erfaringer får man ikke tiltrukket de ressourcer til området, der er nødvendige for at komme endnu 
videre.

Familieindsats
Greve Nord Projektet har i 2014 styrket sin familieindsats med ansættelsen af en beboer-/familierådgiver. Tilbud-
det er meget efterspurgt, og der afholdes dagligt samtaler i både Askerød og Gersagerparken. 
Beboerrådgivningen fungerer desuden som brobygger til det kommunale system og samarbejder derfor med 
relevante kommunale aktører om de sager, hvor borgere har brug for yderligere bistand end rådgivningen kan 
levere.  
Da vores nye kollega har mange kompetencer tilbydes desuden forskellige former for sundhedsfremmende be-
handlinger, herunder NADA (øreakupunktur), hotstone massage, almindelig massage med mere.

Succesfortællingen
Greve Nord Projektet er i løbet af det foregående år blevet fremhævet som en succes inden for boligsocialt arbejde 
mange forskellige steder. 
Inden for branchen er det specielt projektets arbejdsmetoder og særligt den bredspektrede og helhedsorien-
terede indsats, der modtager stor ros og interesse.  Både BL, Landsbyggefonden, andre boligsociale helhedsplaner 
og kommuner, der har lignende indsatser, viser stor interesse for, hvordan man har vendt udviklingen i Greve Nord. 
Greve Nord Projektet er i den forbindelse flere gange blevet inviteret ud som oplægsholdere ved konferencer og 
tema-dage om boligsocialt arbejde i fx Vollsmose, hos BL og hos flere af vores samarbejdspartnere.
I medierne: Det er ikke længere udelukkende de lokale medier, der bringer de gode historier om udviklingen i om-
rådet. Også flere af de nationale medier er begyndt at interessere sig for vores solstrålehistorier. Bl.a. det store fald 
i kriminalitet i området, at der ikke længere er bandekonflikt, øget tryghed, et stærkt reduceret antal fraflytninger 
fra boligerne, øget beskæftigelse og sundhed blandt beboerne er nogle af de udviklingshistorier, der har fundet 
vej ud i de landsdækkende medier. Læs mere om den stigende medieinteresse i afsnittet om image-indsatsen. 
Uden at hvile på laurbærrene kan vi derfor glæde os over at vores daglige arbejde og metodiske tilgang fungerer, 
og at vi kan være med til at inspirere andre, der står overfor lignende problemstillinger. 

Fokusområder i 2015
I løbet af 2015 har vi to særlige fokusområder: En forlængelse af Greve Nord Projektet samt forankring af de 
primære indsatser, som projektet arbejder med.  
 
2016 og hvad så? 
Efter der er indgået boligforlig i slutningen af 2014, er der lagt op til muligheden for at forlænge de boligsociale 
helhedsplaner. For Greve Nord Projektet er det ønsket, at der arbejdes på en forlængelse af projektet for perioden 
2016-2020. Derfor vil der i løbet af 2015 blive arrangeret forskellige initiativer til borgerinddragelse med henblik på 
at få skabt fælles platform for en forhåbentligt kommende helhedsplan. 
Ellers vil 2015 primært være præget af en omlægning af det igangværende Greve Nord Projekt fra den nuværende 
udviklingsorienterede indsats til en mere driftspræget og forankringsrettet tilgang af de mange indsatser, der 
afvikles hver dag.



Status på indsatsområder
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Job- og uddannelsesvejledning for unge (15-25 år):
Siden 1. maj 2013 har en virksomhedsformidler med tilknytning til Greve Kommunes Jobcenter og Ung-
dommens Uddannelsesvejledning været placeret i Aktivitetshuset i Askerød.  
Her kan de unge få råd og vejledning til at komme ind på den rette uddannelse med udgangspunkt i deres 
kompetencer, 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 brugbart CV, hvordan man kan forberede sig til 
en jobsamtale m.m. Hvis der er behov for det, består en del af rådgivningsfunktionen også af samtaler om, 
hvordan man håndterer gentagende afslag på ansøgninger og skuffelser. 

Antal unikke brugere af vejledningen 71
Antal vejledninger 258
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 ud-
dannelse, ansøgninger, CV, kompetenceafklaring og introduktion til det danske arbejdsmarked. 

Antal unikke brugere af job- og uddannelsesvejledningen  113
Antal borgere, der blev hjulpet videre i relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 101
Antal borgere i uddannelse 31
Antal borgere i beskæftigelse 50

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

ordblindeundervisning.
•	 Flere af aktiviteterne foregår i boligområderne, men vi foretager også løbende henvisning af borgere til 

relevante tilbud.
•	 De frivillige danskundervisere tilbyder fortsat danskundervisning på begynder- og let øvet niveau i 

både Askerød og Gersagerparken. Tilbuddene er for beboerne i alle de tre boligområder. 

Projekt for ægtefælleforsørgede 
I samarbejde mellem Greve Jobcenter og Greve Nord projektet blev der i starten af 2013 igangsat et meto-
deudviklingsprojekt, der skal få ledige, nydanske, ægtefælleforsørgede kvinder i uddannelse eller beskæft-
igelse - eller tættere på arbejdsmarkedet. I 2014 har der været yderligere fokus på den opsøgende indsats 
for at rekruttere projektdeltagere. Læs mere om projektet på side 12. 

Job, uddannelse & erhverv



Formålet med Greve Nord Projektets indsats på Børn, Unge & familie-området er at supplere den kom-
munale indsats overfor socialt udsatte familier og unge lokalt i boligområderne. En boligsocial indsats kan 
særligt understøtte kommunens forebyggende indsatser, fordi den er tæt på beboerne. 
 

Udvalgte aktiviteter fra 2014:
•	 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 mas-
sage. Der er desuden kørt enkelte forløb med kranio-sakral terapi.  
Tilbuddet er for alle og benyttes af et bredt udsnit af beboere med både dansk og udenlandsk bag-
grund. Der er oprettet ventelister i både Askerød og Gersagerparken pga. meget stor efterspørgsel på 
behandlinger og samtaler.  
Derudover er der løbende et godt samarbejde med Greve Kommunes Center for Børn & Familier om-
kring samtaleforløb med borgere.  

Antal indiviuelle samtaler og behandlinger 671
 

•	 Omstrukturering: Pr. 1. august 2014 overgik Greve Nord Projektets Børn og Ungemedarbejder til Greve 
Gadeteam. Der er derfor lavet aftaler med Greve Gadeteam og andre aktører om arbejdsfordelingen i 
forhold til de forskellige alders- og ungegrupper. 
Greve Nord Projektet samarbejder desuden med Greve Kommune og den eksterne leverandør ‘Drop Ud’ 
om ‘Fremtidsværkstedet’, et projekt der skal understøtte en positiv udvikling indenfor job, uddannelse 
og fritidsliv for en gruppe udvalgte, særligt udsatte unge fra lokalområdet.  
Greve Nord Projektet har desuden en løbende dialog med relevante samarbejdspartnere omkring ud-
viklingen blandt Greves ungegrupper, så der hele tiden er en finger på pulsen. 

•	 MatematikFessor: Der er i 2014 gennemført to MatematikFessor forløb i samarbejde med Arenaskolen. 
MatematikFessor er et forløb med ekstra undervisning i matematik, som eleverne i 8. klasse frivilligt kan 
deltage i. Formålet med forløbet var dels at gøre de unge bedre til færdighedsregning, men også at vise 
de unge, at der er prestige i at være god i skolen og gerne ville yde en ekstra indsats for at blive bedre. 
De medvirkende, frivillige elever blev dermed rollemodeller for deres klassekammerater og skolens 
andre elever. Første forløb blev afsluttet med en event på Arenaskolen hvor blandt andre borgmester 
Pernille Beckmann, uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen og HKH kronprinsesse Mary var til stede 
og holdt tale for de stolte elever. Der arbejdes videre på mulighederne for videreførelse af projektet. 

•	 Team Succes: Team Succes er en forening, hvor unge hjælper andre unge i lektiecafé med bl.a. eksa-
menstræning og råd til at få et fritidsjob, ansøgningsskrivning m.m.  
Team Succes Greve har med egen arbejdsindsats istandsat deres nye lokaler i Waves Shoppingcenter og 
holdt i oktober en fin indvielse med besøg af bl.a. borgmester Pernille Bechmann, direktør Peter Kjærs-
gaard Pedersen og formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Morten Dahlin.  
Initiativtagerne bag Team Succes Greve har rekrutteret en del frivillige, så der nu står 11 kompetente 
ildsjæle klar til at modtage de unge medlemmer, når dørene slås op i starten af 2015.  
Greve Nord Projektet har siden 2012 været involveret i etableringen af en afdeling af Team Succes i 
Greve og sidder fortsat i projektets styregruppe.  

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 6
Antal deltagere i aktiviteter i alt 1377

 
Kulturelle arrangementer og events: 
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående) i alt 14
Antal besøgende i alt 2701
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (mulige gengangere) 49

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

Tryghedssamtaler/tryghedsbesøg:
Der er fortsat et tæt samarbejde mellem Greve Nord Projektets medarbejdere og ejendomskontorerne om 
tryghedsbesøg og tryghedssamtaler.  
I 2014 har der været gennemført 106 tryghedssamtaler, hvoraf størstede-
len har foregået i beboerens eget hjem.  

Udvalgte aktiviteter for 2014: 
Beboersommerferie: Årets beboerferie gik til Bornholm. Op til 
turen havde der i dén grad været rift om pladserne, så det var 55 
glade beboere, der kunne tage på en rigtig skøn tur med Greve 
Nord Projektets to medarbejdere. Der blev hygget, spist og leget 
på kryds og tværs. Og der var endda mulighed for et besøg i lege-
landet Joboland, inden turen atter gik hjemad. 
 
Nytårskur: Året startede med et brag, da der i januar blev afholdt 
nytårskur for projektets frivillige. 45 frivillige deltog og blev fejret 
for deres store, engagerede indsats i Greve Nord Projektets lokaler 
i Gersagerparken. 
 
Loppemarked: Også årets to store loppemarkeder i ValHallen trak mange interesserede. Både i april og 
september kom flere hundrede borgere forbi og gjorde en god handel ved de mange stande og havde en 
hyggelig dag sammen.

 

Beboernetværk & tryghed 
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Formålet med indsatsen er at fremme beboerne i Greve Nords sundhedstilstand. En særlig opmærksomhed 
rettes mod etniske minoriteter for at skabe lighed i sundhed.  
Greve Nord Projektet gennemfører en stribe sundhedsfremmende tiltag ved egen kraft, men har 
sideløbende et særdeles stærkt 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 2014 i alt, hvor sundhedsformidlerne bidrog 285

Holdundervisning: 
Løbende antal undervisningshold i gennemsnit (v. Greve Nord Projekets personale) 3

Antal deltagere i gennemsnit 14

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

13

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 ellers tilbyder. Sundhedsfor-
midlerne bruges også til diverse ad hoc opgaver, brobygning og kulturformidling i aktivitetshusene. Endelig 
er Sundhedsformidlernes erfa-møder og efteruddannelse ikke medtaget i ovenstående. 

Udvalgte aktiviteter fra 2014: 
Sundhedscafé med Christian Bitz: Den 15. januar blev der afholdt en udvidet Sundhedscafé i Gersager-
parken, hvor den tv-kendte sundhedsekspert Christian Bitz holdt foredrag. Sundhedscaféen var et samarbe-
jde mellem Center for Sundhed & Pleje, den kommunale træningsenhed og Greve Nord Projektet. Mere end 
100 borgere deltog i arrangementet og blev klogere på kost, motion og sundhed. 
 
Sundhedsdag: I slutningen af april afholdtes en særdeles velbesøgt Sundhedsdag i Café Ask – knap 400 
deltagere og gæster var forbi i løbet af dagen. Der var masser af sunde tilbud og informationsmateriale 
omkring kost, sundhed, rygestop, motion osv. for borgerne, der kom fra hele Greve Nord området.
 
Det sunde køkken – Åbent hus: Det sunde køkken i 
december i Aktivitetshuset var endnu et stort tilløbs-
stykke. Det flotte arrangement var et resultat af borger-
nes anstrengelser på madskolerne. Nu var det tid til 
at slå dørene op og indvie alle nysgerrige i, hvad man 
havde lært. Arrangementet tiltrak omkring 85 nysger-
rige borgere fra hele 
Greve Nord området, 
der fik muligheden for 
at smage på de sunde 
retter.

Sundhed 

Status på indsatsområder



Hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg i alt 12.308
Antal unikke besøgende 9565
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. 31/12-2013 380

 
 

Presse & tværgående kommunikation
Antal positive artikler om boligområdet i de lokale medier 28*
Antal positive historier om boligområdet i de nationale medier 5**

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

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

 
Greve Nord Projektets Facebook-side
Antal følgere på facebook siden 234

Kulturelle arrangementer 
Arrangement Antal Antal besøgende 

pr. gang
Antal besøgende 
i alt 

Antal frivillige

Fastelavn 1 70 70 5
Sundhedsdag 1 400 400 36
Miljødag 1 30 30 4
Kulturdag 1 1340 1340 50
Loppemarked 2 200 + 300 500 8
Beboerworkshop om P-plads 1 30 30 2
Julemarked 1 52 52 2
I alt 8 2.422 107

 
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 2014:
Bydelskonference 22. marts: Temaet var ‘Den Attraktive Bydel’ , og der var 65 deltagere. For første gang 
var Greve Kommune medarrangør på bydelskonferencen, der i de foregående år har været afholdt alene af 
Greve Nord Projektet. Begge parter er enige om, at det har været et meget udbytterigt samarbejde, der er 
udgangspunkt for mere samarbejde i fremtiden. Greve Kommune er derfor også medarrangør på  
Bydelskonfernecen anno 2015.

Bydelsforum 21. maj: Temaet var ‘Hvordan kan vi sammen skabe attraktive udearealer med plads til liv og 
naboskab’.  63 deltagere var mødt op ved forårets bydelsforum for at arbejdede videre med de fem spor, der 
var kommet ud af bydelskonference i marts. De fem spor var: 1) Opholdsmuligheder 2) Bedre udnyttelse af 
udearealer 3) Forskønnelse 4) Miljø og netværk 5) Tryghed 

Bydelsforum 10. december: Temaet ved årets andet bydelsforum var Lyse og Trygge Tunneller, og her 
deltog 56 borgere m.m. Bydelsforummet blev afholdt i samarbejde med Greve Kommune, der har besluttet 
at sætte gang i en renoveringsproces af nogle af områdets mange tuneller. De starter med tunnellerne mel-
lem henholdsvis Askerød og Waves og Waves og Gersagerparken v. Mælkebøtten. Derfor skulle deltagerne 
gennem forskellige workshops ved bydelsforum komme med deres kreative bud og ideer til, hvordan man 
kan gøre de to tuneller mere lyse, spændende og attraktive at bevæge sig igennem.

Image & kultur  

Status på indsatsområder
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Udvalgte aktiviteter fra 2014:  
Voksende offentlig interesse: Projektet, de positive historier og resultater fra området har fået en del 
omtale i flere nationale og regionale medier det seneste år. I januar var der et halvandet minut langt TV 
indslag i selve det store Danmarks Indsamlings show live på DR, hvor et kamerahold havde været ude og 
interviewe initiativtagerne de frivillige unges indsamling til Danmarks Indsamling d. 31. januar 2014.
 D. 10. oktober forvandlede Radio 24/7 et af Aktivitetshusets kontorer til et studie, hvorfra de sendte tre 
timers live morgenradio. Her fortalte de gennem forskellige gæster (heriblandt Lars Løkke Rasmussen, 
borgmester Pernille Beckmann og Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp) om den store positive udvikling, der 
har været i Greve Nord og særligt Askerød de seneste år. 
Vi har også haft besøg af P4 København et par gange. D. 4. november var de forbi for at tale med sek-
retariatsleder Bo Mouritzen og et par beboere om den forestående renovering af tunnellerne. D. 25. 
november blev der igen sendt live radio fra Askerød. Denne gang var det fra p-pladsen foran Stamhu-
set, hvor P4 værten sammen med politiassistent Kurt Worsøe og sekretariatsleder Bo Mouritzen kunne 
fortælle alle lytterne, at der ikke længere er bander eller banderelateret kriminalitet i Askerød og Greve 
Nord. En historie som også blev taget op af DR, der bragte en artikel om den positive udvikling på deres 
hjemmeside d. 25. november. 

Greve Nord Projektet på Facebook: Der er i 2014 blevet satset i højere grad på Facebook som kom-
munikationskanal – med flere historier og links til hjemmesiden, live opdateringer fra arrangementer, 
konkurrencer m.v. Indsatsen viser sig da også  i både antal følgere på projektets Facebook-side og besøg 
på hjemmesiden via Facebook. Begge parametre er steget betydeligt de seneste 12 måneder. Formålet 
er at Facebook-siden bliver mere levende og aktuel, hvor borgerne også selv kan og vil komme med 
input, som de ønsker at dele med deres naboer og andre interesserede. Ligesom hjemmesiden skal 
borgerne kunne bruge Facebook-siden som kultur/informationsportal til deres lokalområde, og den skal 
samtidig fungere som en kommunikationskanal mellem borgerne og projektet. På sigt er det hensigten, 
at administrationen af Facebook-siden kan overtages af beboerne.

Kulturdag 2014: Ifølge bibliotekets tællersystem passerede 1346 mennesker gennem dørene for at 
være med til at fejre Kulturdagen d. 14. juni, der blev afholdt på Greve Bibliotek. Kulturdagen i Greve 
Nord er et tilbagevendende arrangement for hele familien,  hvor børnene bl.a. kunne opleve TrylleLasse, 
der tryllede og lavede ballondyr, ansigtsmaling og Taekwondo Greve gav en flot opvisning. De voksne 
gæster kunne bl.a. nyde en kop kaffe og et stykke kage i cafeen, mens jazzduoen spillede.  Man kunne 
også besøge præsten og imamen, der sad klar til en snak om livets store spørgsmål, se flot mavedans, 
få en ansigts- eller neglebehandling, tage en tur i den traditionelle barbersalon eller få sat håret som 
i 1950’ernes Danmark. Der var også mulighed for at få en gang hot stone massage eller prøve NADA 
øreakupunktur. Flere af de lokale foreninger havde stillet stande op, og der var rig mulighed for at  blive 
inspireret til at være en del af det frivillige arbejde i området.
De Sunde Madskoler sørgede for, at der var lækker pakistansk og arabisk mad, og bagefter kunne man 
nyde en af de mange Venskabskager eller et stykke Skorstenskage.  
Sundhedsformidlerne stod klar med masser af gode råd om sund kost, motion og solbeskyttelse, mens 
Greve Roklub havde taget to romaskiner med, så man kunne få pulsen lidt op.
Kulturdagen er arrangeret af Greve Nord Projektet, 
Greve Bibliotek, Greve Kommune, Hundige Kirke i 
samarbejde med de lokale klubber og foreninger og 
områdets mange frivillige.
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Baggrund for projektet:
De senere år har der været en bekymrende stigning i antallet af udsættelser pga. huslejerestancer i Ask-
erød. I 2011 lancerede Socialministeriet en pulje til forebyggelse af udsættelser, som BO-VEST ansøgte og 
fik bevilget midler fra.  
På landsplan er der fire pilotprojekter med samme formål: at udvikle og afprøve nye metoder og proce-
durer med henblik på at forhindre udsættelser. Denne særlige præventive indsats er aldrig blevet af-
prøvet før. 
 

Færre udsættelser:
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 egen bolig. 
 

Udvidelse af projektet:
Projektet blev i august 2013 udvidet fra kun at dække Askerød til at dække alle BO-VESTs områder, og i 
den forbindelse blev projektkoordinatoren placeret i BO-VESTs hovedkvarter i Glostrup. 
Projektet skulle nu dække et større område med cirka 10.000 lejemål, og derfor har man i løbet af 2014 
udvidet med yderligere en medarbejder. 
Samarbejdet med Greve Kommune er stadig godt og konstruktivt, og der afholdes faste styregrup-
pemøder for at bevare kontakten, sparringen og erfaringsudvekslingen. Projektkoordinatoren har fortsat 
et tæt samarbejde med Greve Nord Projektet, og i flere tilfælde samarbejdes der om de beboere, der 
kræver en særlig indsats og støtte.
Projektet er pr. 01. januar 2015 ikke et selvstændigt projekt længere, men er forankret som en fast ind-
sats under BO-VEST via midler fra Dispositionsfonden. Fra begyndelsen af 2015 er det desuden aftalt, at 
indsatsen én dag om ugen skal have base i Aktivitetshuset i Askerød. 
 

Procedure:
Et af indsatsens erklærede mål er at afdække en metode/procedure for arbejdet med forebyggelse af ud-
sættelser. 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.  
Derudover arbejdes der med forskellige typer tværfagligt samarbejde, herunder et tæt samarbejde med 
finansafdelingen i BO-VEST samt de involverede kommuner.

Rykkere og vejledningssamtaler:
På ansøgningstidspunktet (i 2011) var der cirka 50 rykkere pr. måned. Fra projektets start i september 
2011, er dette tal faldet en smule. I 2012 blev der sendt 35 rykkere pr. måned. I 2013 blev der i gennem-
snit sendt 36 rykkere pr. måned. I 2014 blev der i gennemsnit sendt 35 rykkere pr. måned.

I 2014 har der i gennemsnit været afholdt 10 samtaler pr. måned.
I 2013 blev der i gennemsnit afholdt 11 vejledningssamtaler pr. måned.

Resultater:
2011 2012 2013 2014

Antal udsættelser i Askerød 15 7 4 2
Nedgang i % fra foregående år 32% 53% 43% 50%
Nedgang i % ift. 2010 v. projektstart 32% 68% 82% 87%

 
Som det fremgår, er kurven knækket i forhold til antallet af udsættelser de seneste år. I forhold til tallene 
fra 2010, er antallet af udsættelser i 2014 faldet med hele 87%.  

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

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

Målgruppe:
Den overordnede målgruppe for projektet er ledige, nydanske, ægtefælleforsørgede kvinder - dvs. 
kvinder der hverken er i arbejde eller modtager offentlig forsørgelse. Den primære målgruppe herunder 
er dog de ikke-vestlige kvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. 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. 

 
Aktiviteter i 2014:
•	 Opsøgende indsats via projektmedarbejdere og samarbejdspartnere har vi arbejdet på at finde del-

tagere, der kvalificerer sig til at være en del af projektet. Kontakten til kvinderne er blevet etableret 
via de eksisterende tilbud, netværk og aktiviteter i Greve Nord Projektet. Ligeledes er den løbende 
indsats blevet suppleret og udviklet af både samarbejdspartnere, informationsmateriale og opsø-
gende indsats i relevante sammenhænge.  
Der er i løbet af året arbejdet med nye, mere differentierede former for opsøgende indsats, hvor vi 
har arbejdet mere målgruppespecifikt for dermed at nå ud til flere projektdeltagere.

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

•	 Rådgivning i jobsøgning og etablering af kontakt vedr. virksomhedspraktikker. Der har ligeledes 
været fokus på i samarbejde med kvinderne at udarbejde uddannelsesplaner og kurser i jobsøgning.  

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

Tallene herunder er gældende for 2014. Det er værd at bemærke, at en stor del af kvinderne er startet i 
flere tilbud fx både kostvejledning og danskundervisning. Samtlige relevante forløb registreres.

Antal kvinder tilknyttet projektet 18
Antal vejledningssamtaler 121
Gennemsnitligt antal vejledningssamtaler pr. kvinde 7
Antal kvinder påbegyndt relevant tilbud 18

 

Fordeling af kvinder i relevant tilbud*
Sundhedstilbud 7
Danskundervisning 3
Netværkstilbud 1
Almen vejledning 2
Kurser og uddannelse 7
Ordinær beskæftigelse 1 
Løntilskud og virkshomehdspraktik 7

Projekt: Ægtefælleforsørgede kvinder
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En historie fra projektet:  
 
Ruby fik hjælp af Job og Sundhedsbutikken
“Jeg kunne ikke have klaret det selv”

Ruby Llanos er en af de ægtefælleforsørgede kvinder, som har indgået i projektet i 2014. I sommeren 
hjalp Job og Sundhedsbutikken, som er en del af Greve Nord Projektet. Ruby Llanos i gang med et løntil-
skud. Artiklen er fra juni 2014. 

Ruby Llanos er glad. Hun er nemlig startet i et seks måneders løntilskudsjob hos en tandlæge i Tune. Det 
bliver hendes første kontakt med det danske arbejdsmarked, siden hun flyttede til Danmark for over to år 
siden.
“Jeg er meget glad for, at jeg nu får muligheden for at komme ud og
 få et job og være sammen med danskerne. Jeg håber, at det vil gøre 
mig bedre til at tale dansk, når jeg kommer til at være i det hver dag. 
Samtidig håber jeg, at det vil give mig noget erhvervserfaring fra en 
dansk arbejdsplads, som jeg kan bruge senere til at få et rigtigt job, 
så jeg kan komme ud og være en “rigtig” del af arbejdsmarkedet” 
siger 41-årige Ruby Llanos.
“Jeg har været her i to år nu, og jeg vil jo gerne give noget tilbage.  
Jeg vil også gerne være med til at betale skat og være en del af det
 samfund, som jeg bor i nu, hvor min datter går i skole, og hvor jeg selv 
går på sprogskole. Men det er ikke ligetil at få et job her i Danmark, for 
alle steder søger de jo folk, der kan tale flydende dansk og som har 
erhvervserfaring. Og det har jeg jo ikke endnu,” forklarer Ruby Llanos.

Dansk er svært
Ruby Llanos er fra Filippinerne og kom til Danmark i 2012, hvor hun 
besøgte sin danske kæreste. Men da ferien var slut, var hverken hun 
eller kæresten parate til at sige farvel. Derfor blev de to gift, og i dag  
bor Ruby sammen med sin mand og sin seksårige datter i et hus i Greve.
“Både min datter og jeg er meget glade for at bo i Danmark. Men der er mange ting, der er svære, når 
man ikke kan sproget. Jeg har gået på sprogskole i over et år og gør det stadig, for det hjælper rigtig 
meget. Men dansk er et meget svært sprog at lære. Jeg kan godt gøre mig forståelig og forstår en del, 
men jeg glæder mig virkelig til den dag, hvor jeg kan føre en hel samtale uden at måtte slå over i en-
gelsk”, forklarer hun og fortsætter:
“Det er vigtigt for mig, at jeg kan kommunikere med folk, så jeg kan begå mig. Ikke kun i hverdagen, men 
jeg vil fx også gerne kunne hjælpe min datter med lektierne”.

“Jeg havde ikke fået mit løntilskud uden deres hjælp”
Ruby Llanos er meget taknemmelig for den hjælp, hun har fået.  
“Jeg er meget glad for al deres hjælp. Jeg havde ikke kunne få mit løntilskudsjob uden deres hjælp. De 
ved jo meget mere om systemet end mig og har kontakter, som jeg ikke har. De har også forklaret meget 
grundigt, hvordan det foregår, når man skal ind på arbejdsmarkedet, og hvad der forventes, når man er 
der,” fortæller hun.
“Det har været en rigtig god oplevelse og øjenåbner for mig at være med. Jeg har fået meget ny viden, 
som jeg sætter stor pris på. Ikke kun om job og uddannelse, men også om integration, sundhed, dansk 
kultur osv., hvilket giver en meget bedre forståelse af det danske samfund,” fortsætter hun.

En dansk uddannelsesdrøm
Ruby Llanos har en del forskellig erhvervserfaring med sig fra Fillippinerne, hvor hun bl.a. er uddannet til 
det, der svarer til en dansk sosu-assistent. Men den uddannelse kan hun ikke bruge her i Danmark.
Ruby Llanos vil gerne fortsætte sin uddannelse, når hun er færdig med løntilskud og sprogskole. Hun har 
ikke helt besluttet, hvorvidt hun gerne vil tage den danske sosu-hjælper uddannelse, eller om det hellere 
skal være en ernærings-uddannelse.
“Min drøm er at tage mig en uddannelse her også, så jeg kan komme ud og arbejde og være ligesom 
alle andre. Det lyder måske skørt, men jeg vil gerne have en normal hverdag, hvor man står op og går på 
arbejde,” smiler Ruby Llanos

Projekt: Ægtefælleforsørgede kvinder
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Boligområderne

Antal lejemål: 
Boligområde Antal lejemål Antal beboere 
Askerød 676 1473
Gudekvartererne & Klyngen 406 867
Gersagerparken 1015* 2132
I alt 2097 4472

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

Fraflytning af lejemål:
Boligområde  Årstal  Antal fraflyttede lejemål % lejemål
Askerød 2011 158* 21,8%
Askerød 2012 93 13,7%
Askerød 2013 85 12,5%
Askerød 2014 76 11,2%

Gudekvartererne & Klyngen 2011 104 25,6%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 95 23,4%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 91 22,4%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 56 13,8%

Gersagerparken 2011 99 9,7%
Gersagerparken 2012 93 9,1%
Gersagerparken 2013 105 10,3%
Gersagerparken 2014 24** 6,7**%

Kilde: Boligselskabernes administrationer. 
* Før den fysiske renovering var der i Askerød 722 lejemål
** Tallene gælder kun for Gersagerparkens Greve Boligselskabs 361 lejemål, da det desværre ikke har været muligt at få tallene fra 
Gersagerparkens andet boligselskab BS61

Udlejningssituationen



Boligområde Årstal Antal be-
boere i alt 

Antal ind-
vandrere/ 
efterkom-
mere

Andel i %
Heraf fra 
EU + øvrige 
Europa

Askerød 2011 1465 930 63,5% 51,4%
Askerød 2012 1432 927 64,7% 51,2%
Askerød 2013 1471 946 64,3% 52,2%
Askerød 2014 1473 959 65,1% 54,2%

Gudekvartererne & Klyngen 2011 809 451 55,7% 45,0%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 837 466 55,7% 43,3%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 851 473 55,6% 40,5%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 867 501 57,8% 40,1%

Gersagerparken 2011 2134 684 32,0% 43,9%
Gersagerparken 2012 2120 679 32,0% 44,3%
Gersagerparken 2013 2123 678 31,9% 43,8%
Gersagerparken 2014 2132 707 33,2% 43,4%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

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

Andelen af indvandrere og efterkommere

Beboersammensætning

Boligområde Årstal Enlige 
uden børn

Enlige 
med børn

Par uden 
børn 

Par med 
børn 

Øvrige 

Askerød 2011 49,1% 13,5% 9,9% 17,4% 10,0%
Askerød 2012 45,7% 14,1% 10,6% 18,6% 11,0%
Askerød 2013 41,7% 15,3% 13,4% 19,0% 10,6%
Askerød 2014 40,8% 15,1% 13,2% 20,1% 10,8%

Gudekvartererne & Klyngen 2011 44,0% 17,3% 12,7% 17,3% 8,7%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 43,3% 18,2% 10,9% 19,5% 8,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 43,2% 18,2% 9,3% 23,0% 6,3%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 42,0% 18,6% 10,1% 22,4% 7,0%

Gersagerparken 2011 46,1% 9,8% 19,7% 16,5% 8,0%
Gersagerparken 2012 43,9% 11,2% 20,7% 15,8% 8,4%
Gersagerparken 2013 42,8% 11,6% 20,7% 15,4% 9,5%
Gersagerparken 2014 43,3% 11,4% 20,2% 16,2% 8,9%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

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

Husstandstyper 
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Boligområde

Årstal Personer 
over 15 år

Arbejds-
løse

Pension-
ister 
(inkl. tilbage-
trækning)

Øvrige 
udenfor 
erhverv 
(inkl. udd.)

% 
udenfor 
arbejds-
markedet

Askerød 2010 1108 53 248 225 47,5%
Askerød 2011 1122 82 245 196 46,6%
Askerød 2012 1097 72 239 196 46,2%
Askerød 2013 1125 98 247 225 50,7%

Gudekvartererne & Klyngen 2010 616 28 134 123 46,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2011 618 43 147 129 51,6%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 613 34 145 131 50,5%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 609 42 143 134 52,4%

Gersagerparken 2010 1656 53 547 268 52,4%
Gersagerparken 2011 1701 72 603 266 55,3%
Gersagerparken 2012 1705 76 612 242 54,5%
Gersagerparken 2013 1698 87 638 258 57,9%

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 2011 37.799 1.005 10.046 3.381 38,2%
Greve Kommune 2012 37.983 821 10.233 3.495 38,3%
Greve Kommune 2013 38.202 926 10.485 3.656 39,4%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal 

Andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet  

Beboersammensætning

Gennemsnitlig personlig indkomst for personer over 15 år i 2012 (seneste opgørelse)*

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Askerød 184.733 189.393 212.660
Gudekvartererne & Klyngen 180.002 201.761 218.423
Gersagerparken 209.284 200.376 219.231

Greve Kommune i 2012 til sammenligning:

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Greve Kommune 263.974 240.383 321.154

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

Indkomst  
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Beboersammensætning

Overblik og sammenligning mellem boligområderne samt udviklingen i 2011 - 2014: 

Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Yderligere specificering for 2014 og sammenligning med Greve Kommune:

 

Kilde: Boligselskaberne/BL tal 

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

Alderssammensætning 

Boligområde Årstal 0-17 18-64 65 og derover
Askerød 2011 27,8% 65,2% 6,9%
Askerød 2012 27,2% 65,7% 7,1%
Askerød 2013 27,7% 64,7% 7,5%
Askerød 2014 25,9% 66,0% 8,0%

Gudekvartererne & Klyngen 2011 26,8% 64,4% 8,8%
Gudekvartererne & Klyngen 2012 28,9% 62,8% 8,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 29,9% 62,1% 7,9%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 30,5% 61,3% 8,3%

Gersagerparken 2011 24,1% 56,3% 19,6%
Gersagerparken 2012 23,3% 56,3% 20,2%
Gersagerparken 2013 23,0% 55,7% 21,3%
Gersagerparken 2014 23,1% 54,7% 22,3%

Askerød Gudekvarterene 
Klyngen

Gersagerparken Greve Kommune

Hele befolkningen 1.473 100,0% 867 100,0% 2.132 100,0% 48.095 100,0%
0-6 år 131 8,7% 138 16,0% 154 7,2% 3.636 7,6%
7-17 år 251 17,0% 126 14,5% 338 15,9% 7.314 15,2%
18-24 år 137 9,3% 97 11,2% 184 8,6% 3.541 7,4%
25-34 år 233 15,8% 149 17,2% 219 10,3% 3.503 7,3%
35-49 år 367 24,9% 184 21,2% 411 19,3% 11.179 23,2%
50-64 år 236 16,0% 101 11,7% 351 16,5% 9.355 19,5%
65 år + 118 8,0% 72 8,3% 475 22,3% 9.567 19,9%



Udviklingen i antal brande i Greve Nord:

2011 2012 2013 2014 Fald i % 2011-2014
Antal brande i Greve Nord 60 36 35 23 61,7%
Heraf brande i Askerød 22 14 19 9 59,1%

Kilde: Greve Brandvæsen 

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

Greve Brandvæsen gør desuden opmærksom på, at der nytårsaften mellem 2014 og 2015 var særdels 
fredeligt. En enkelt brand i Askerød måtte brandvæsenet rykke ud til. Det drejede sig dog blot om en 
vildfaren raket, der resulterede i en mindre udendørs antænding af materiale.  

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 

2011 2012 2013 2014 Fald i %
siden 2011 

Borgervendt kriminalitet 215 196 217 124 - 42,3%
Øvrig straffelov 118 86 48 53 - 55,1%
Straffelovsanmeldelser i alt 333 282 265 177 - 46,9%

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Askerød 

2011 2012 2013 2014 Fald i %
siden 2011 

Borgervendt kriminalitet 108 93 95 64 - 40,7%
Øvrig straffelov 42 35 28 19 - 54,8%
Straffelovsanmeldelser i alt 150 128 123 83 - 44,7 %

Kilde: Karlslunde Lokalpoliti 

Til sammenligning har der i hele Greve Kommune i 2014 været en reduktion i antallet af straf-
felovsanmeldelser på 28,1%, herunder en reduktion i antallet af anmeldelser om borgervendt 
kriminalitet på 28,9%.  
Den flotte udvikling skyldes bl.a. den kollektive indsats og samarbejde mellem borgere, Greve Kom-
mune, Trygheds- og Integrationsudvalget, samarbejdspartenere, politiet, boligorganisationerne 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 Brand-
væsen, skoler og daginstitutioner i området, 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


