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Greve Nord Projektet i 2019
 

Kære alle 
 

Vi i Greve Nord Projektet vil gerne takke jer alle for endnu et godt år.  
 

Tak til alle beboere, der er med til vores arrangementer og aktiviteter, og som vi møder på stier og veje 
rundt i området. Jeres feedback, opmuntring og idéer er med til at danne rammen for, hvad vi sammen kan 
udrette i området.   
 

Tak til alle de frivillige, der med et kæmpe engagement møder op gøre en stor forskel for naboer og  
medmennesker her i Greve Nord. Uden jeres store indsats var der rigtig mange aktiviteter og initiativer, der 
ikke kunne føres ud i livet. 
 

Tak til alle de samarbejdspartere i både Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening/BO-VEST, 
Greve Boligselskab, SYD-BO/KAB, idræts- og kultur- og foreningslivet, landsdækkende organisationer,  politi 
m.fl., som er helt afgørende for, at Greve Nord Projektet kan arbejde i området.  
 

Alle er I med til at gøre Greve Nord en attraktiv bydel, som man har lyst til at blive boende i og flytte til, hvis 
man ikke allerede bor her. En bydel som man stolt kan sige: Her bor jeg! 
 
Samarbejdet fortsætter til 2021 

Lige inden nytår fik vi den glædelige nyhed, at vi kan fortsætte samarbejdet og tilbud til  
beboerne indtil sommer 2021. Landsbyggefonden, Greve Kommune og de tre boligorganisationer  
besluttede, at de gerne ville støtte Greve Nord Projektets indsatser endnu et år - ellers skulle Vi være lukket i 
sommeren 2020. 
 

Det er ret ekstraordinært, at en boligsocial helhedsplan får en 1-årig forlængelse. Forlængelsen er givet til, 
fordi Landsbyggefonden ønsker at støtte op om projektet. Indtil der kommer et nationalt boligforlig, er der 
ikke truffet beslutning om fremtiden for boligsociale helhedsplaner. Vi får et år mere fordi, at alle parter kan 
se, at den boligsociale indsats her i Greve Nord bidrager til en positiv udvikling af bydelen.  
 

Vi glæder os til at kunne invitere beboerne til endnu flere gode oplevelser og aktiviteter og samarbejder på 
tværs, hvor vi kan bygge bro mellem beboere, Greve Kommune og resten af Danmark. 
 

Greve Nord Projektet bidrager til kommunens mål 
I foråret blev afholdt midtvejsevaluering for Greve Nord Projektet. Her fik bestyrelsen, Greve Kommunes by-
råd, boligorganisationerne, beboerdemokratiet og samarbejdspartnere en status på vores mange indsatser 
og effekterne heraf.  
 

Der blev drøftet udviklingsmuligheder og målsætninger for, hvad vi i den nuværende projektperiode skal 
arbejde videre med, samt hvordan Greve Nord Projektets indsatser i endnu højere grad kan bidrage til Greve 
Kommunes effektmål. 

Greve Nord Projektet, februar 2020  
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Status på indsatsområder

Faste aktiviteter
I Greve Nord afholdes en række faste tilbud, der skaber netværk og trivsel og samler beboerne på tværs af 
boligområderne. Aktiviteterne afholdes enten ugentligt eller månedligt. 

• Banko i Heimdals Kvarter
• Åbent Beboerhus i Thors Kvarter
• Genbrugsbutik i Gersagerparken
• Gymnastik og afspænding i Gersagerparken
• Kvindergrupper i Askerød 
• Legestue i Thors Kvarter/ Biblioteket/ Hundige Boldklub
• Babygruppe i Thors Kvarter
• Nabohaver i Thors Kvarter
• NADA og gymnastik for kvinder i Askerød
 
Engagerede frivillige 
En del af tilbudene til beboerne er baseret på dygtige og engagerede frivillige, der  bl.a. underviser i dansk 
og lektiehjælp, bestyrer Genbrugsbutikken, holder nabohaven pæn eller hjælper med alle de praktiske 
opgaver ved arrangementerne. 

Antal af frivillige der har hjulpet med mere end én aktivitet i 2019 20
 
Indsats vedr. udsatte beboere 
Indsatserne er målrettet de beboere, der af den ene eller anden årsag er udsatte, fx fordi de har en psykisk 
lidelse, er ensomme, isolerede, m.m.  
Sideløbende er der fokus på oplysning og indsatser  for naboerne, der kan opleve utryghed eller gener, 
samt støtte til personalet fra ejendomskontorerne, der har kontakt med beboerne.  
 
Tilbud til udsatte beboere
• Vejledning
• Café og hyggeligt mødested hver uge
• Genbrugsbutik, hvor alle kan komme og få en kop kaffe og skabe netværk med andre beboere 

Aktiviteter for fagfolk
• Samarbejde og koordinering med Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Støtte Kontakt 

Personer (SKP), sagsbehandlere, sociale viceværter m.fl. fra Greve Kommune
• Afholdelse af informationskursus for ejendomskontorernes personale 

Trivselssamtaler og trivselsbesøg 
Der er fortsat et godt samarbejde mellem Greve Nord Projektets medarbejdere, medarbejderne på  
ejendomskontorerne og Greve Kommune om trivselssamtaler og -besøg.   
I 2019 har Greve Nord Projektet gennemført omkring 95 planlagte trivselssamtaler i beboerens eget hjem 
eller i beboerhusene.  
Hertil kommer et ukendt højt antal af løbende og uplanlagte samtaler, der opstår i den daglige kontakt 
med beboerne, hvis der er akut behov for en fortrolig snak eller uformel vejledning og et godt råd. 

Individuelle samtaler og behandlinger  
Som et tilbud til beboere, der døjer med misbrug eller fysiske og eller  
psykiske smerter tilbyder vi forskellige behandlingsformer:  
NADA (øreakupunktur), behandlingssamtaler med  
misbrugskonsulenten, hotstone massage m.m. Formålet er at støtte  
beboerene ud af smerterne/misbruget og dermed give  
mulighed for at starte job eller uddannelse samt styrke  
dem i almindelig hverdagsmestring.  
 
Tilbuddet benyttes af et bredt udsnit af beboere med  
både dansk og anden etnisk baggrund. 
 

Tryghed og Trivsel
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Status på indsatsområder

Tværgående kulturarrangementer og events 
Greve Nord Projektet har løbende fælles kulturelle og hyggelige netværksarrangementer for borgerne.  
Det er en god anledning til at mødes i lokalområdet, og samtidig fungerer arrangementerne som platform 
for rekruttering og brobygning til vores andre tilbud. 
 

Arrangement Antal ca. besøgende Antal frivillige der 
har bidraget

Kulturdag 300* 10
Sundhedsdag 150* 8
Fastelavnsfest i Hundige Boldklub 100 6
Fodbold og Familiedag 50 8
Julefest i Hundige Boldklub 80 5

* Det præcise antal af samlede besøgende kan ikke fastlægges, da flere af arrangementerne blev afholdt på lokationer med 
åben tilgang. Der er derfor tale om kvalificerede bud. 
 
De kulturelle arrangementer bliver afholdt i samarbejde med boligområdernes aktivitetsudvalg og  
kommunale tilbud, institutioner, skoler, kulturinstitutioner, foreninger og frivillige kræfter i området. 
 
Kommunikation og image 
Hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg i alt 15.834
Antal unikke besøgende 15.624
Procent af det samlede antal abonnenter, der læser nyhedsbrevet 34

 
Presse & tværgående kommunikation
Antal positive artikler om boligområdet i lokale/nationale medier 16*

* Antal unikke pressehistorier. Langt størstedelen har været i 2-3 forskellige medier og på både web og print 
 
Greve Nord Projektets Facebookside
Antal følgere på Facebooksiden pr. 31.12.2019 773

 

Tryghed og Trivsel
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Udvalgte aktiviteter for 2019
• Nabohaven udvidet 

Nabohaven ’Nordlys’, blev anlagt i 2018 i Thors Kvarter i samarbejde med en gruppe frivillige beboere. 
I sommeren 2019 blev Nabohaverne udvidet med to grillpladser og stativer, som giver mulighed for at 
grille sin medbragte mad. 
De nye grillsteder blev åbnet med en indvielsesfest, hvor naboerne fra alle Gudekvartererne mødtes 
og spiste sammen. Hen over sommeren er de to grillpladser blevet flittigt brugt, og det er et velbesøgt 
samlingssted for beboere fra alle Gudekvartererne. 

• Fastelavnsfest for børn og voksne 
Den store fastelavnsfest med 100 børn og voksne er beviset på, at det ikke kun er børn, der synes, det er 
sjovt at klæde sig ud og slå katten af tønden. I 2019 inviterede Greve Nord Projektet i samarbejde med 
Hundige Boldklub og Aktivhuset Freyas Kvarters Støttegruppe til stor fælles fastelavnsfest i ValHallen.  
Efter tøndeslagningen og kåring af kattekonger og -dronninger var der fastelavnsboller og hygge i 
boldklubbens café. Det var en rigtig hyggelig dag, som alle var enige om at gentage i 2020. 

• 55 meter fællesskab 
En 55 meter lang fælles-guirlande blev et symbol på årets hyggelige julefest i Hundige Boldklub, hvor 
90 børn og voksne med alverdens forskellige nationaliteter var samlet for at jule-hygge. Boldklubben 
og Greve Nord Projektet havde inviteret alle beboere til at danse om juletræ, møde julemanden, synge 
julesange og klippe-klistre. Mens der blev spist æbleskiver og malet flot julepynt, var der masser af tid 
til at sludre med naboen og lime guirlande-strimler sammen.  
Den lange guirlande blev nøje målt til 55 meter, og bagefter blev den hængt på det store  
juletræ, som var blevet doneret til julefesten af Grundejerforeningen Grønnegården.    

• En blodig tur i Operaen 
I december fik Greve Nord Projektet mulighed for at uddele 100 gratis billetter til musicalen Sweany 
Todd i Operaen i København. Billetterne var doneret af Det Kongelige Teater og vakte stor glæde hos de 
beboere, der var inde og se forestillingen. For flere var det første gang i Operaen, og det i sig selv var en 
stor oplevelse.   

Tryghed og Trivsel
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Effektivt samarbejde om trygheden 
Der er mange parter, der samarbejder hele året for at skabe tryghed og ro i Greve Nord. 
Midt- og Vestsjællands Politi,  Greve Kommune, boligselskaberne og driftesledere, Gadeteamet, Waves, 
afdelingsbestyrelser og Greve Nord Projektet, mødes løbende for at orientere hinanden og lægge en fælles 
udviklingsplan for, hvordan alle hver især kan bidrage til en mere rolig bydel. 
 
I 2019 har der desværre været mere urolighed end normalt i Gersagerparken, og der har derfor været 
særligt fokus på at genoprette roen og trygheden dette område. Både i Greve Nord Projektets bestyrelse, 
Tryghedsgruppen samt politiets boligsocialegruppe er der udvekslet erfainger om, hvordan man tidligere 
har samarbejdet og skabt effektive løsninger, da det var Askerød, der var omdrejningspunkt for bandekonf-
likt og kriminalitet.  
Det gør indsatsen meget effektiv, at alle parter har en stor interesse i at skabe tryghed i alle helhedsplanens 
tre boligområder,  hvilket understreger den fælles interesse for at løfte i flok og se bydelen som en samlet 
enhed.  
 
Brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv 
Greve Nord Projektet samarbejder tæt med bl.a. Greve Gadeteam, kommunale fritidstilbud, idræts- og 
foreningsliv for at rådgive områdets unge om aktiviteter og muligheder, der kan give en mere meningsfuld 
fritid. 
Vi supplerer den kommunale indsats ved gennem håndholdt indsats at støtte de unge i et  
fornuftigt fritidsliv og vejlede forældrene til at prioritere deres børns fritidsliv. Der udføres rådgivnings-
samtaler, hvor områdets børn, unge og forældre kan få information og vejledning om de lokale tilbud, der 
som matcher den unges interesser.  
 

Antal unikke brugere af fritidsinteresse- og skolevejledningen for unge u. 18 år 56
Antal vejledningssamtaler i alt 124
Antal unge, der er startet i fritidstilbud efter vejledning i Greve Nord Projektet 47

En vejledningssamtale skal forståes i bred forstand. Dvs. både planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger over 
telefon, personligt og af forskellige længde.  
 
Fritids- og lommepengejob - Fra fritidsjob til faglært 
Greve Nord Projektes fritids- og lommepengejobindsats for unge har siden 1. februar 2019 været en del af 
projektet ‘Fra fritidsjob til faglært’, og formålet er at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden for børn og 
unge i Greve Nord.  
 
Udover den håndholdte vejledning for at få de unge i gang med lommepenge- og fritidsjob er en del af 
projektet også at informere de unge og forældre om de mange forskellige muligheder indenfor de  
erhvervsfaglige uddannelser. Det sker både via individuel vejledning og på fælles temaaftener. 
En vigtig indsats og metode er ligeledes brobygning mellem folkeskolen og erhvervsskolerne fx gennem 
praktikker for udvalgte elever, at inkludere håndværksfagene mere i skolens fag og læremål og at rykke 
relevante dele af skolernes undervisning ud på erhvervsskolerne m.m. 

Indsatsen er rettet mod unge på 13-18 år og skal støtte dem i at komme i lommepenge- og fritidsjob, 
hvilket sker gennem Jobplaneten.  Hvis flere unge fra Greve Nord de udsatte boligområder får et fritidsliv 
med fritidsjob, lærer de unge at tage ansvar og indgå i et arbejdsfællesskab, hvilket styrker deres  
uddannelse og senere arbejdsliv. 
 

Antal ansættelser i lommepenge-job 33*
Antal ansættelser i fritidsjob 18*
Antal ansættelser af unge i alt i 2019 51*
Antal unge, der er aktive i lommepenge- eller fritidsjob ved årsskiftet 46*

* Opgørelserne indeholder gengangere. Fx kan en ung godt have skiftet arbejdsplads og være blevet ansat flere steder. Ligeleders kan et 
job godt have været besat af flere forskellige unge i løbet af året. 

Kriminalpræventiv Indsats
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Der er bl.a. etableret samarbejder omkring oprettelse af lommepenge- og fritidsjob hos supermarkeder, 
på ejendomskontoret i Askerød, Hundige Boldklub, Klub Godset, klubber og foreninger i boligområderne, 
daginstitutioner, som bude, Legepatrulje, børnepasning og hjælp til arrangementer for Greve Nord  
Projektet.

Jobplaneten 
Jobplaneten er den del af ’Fra fritidsjob til faglært’ projektet, der specifikt hjælper de unge i lommepenge- 
og fritidsjob. I Jobplaneten støttes unge i alderen 13-18 til at finde lommepenge- eller fritidsjob. Gennem 
tæt løbende kontakt med den enkelte unge støttes vedkommende til gradvist at tage større ansvar og blive 
mere selvstændige ift. jobsøgning og arbejdsmarkedet. 
Senere i uddannelsesforløbet kan Jobplaneten også hjælpe de unge, der af forskellige årsager har  
ekstra svært ved at finde praktik og læreplads. 
 
En stor del af Jobplanetens indsats er også at udbygge og vedligeholde et stort netværk af arbejds-pladser 
såsom virksomheder, kommunale og private institutioner, som de kan hjælpe de unge med at søge job hos.   
De unge matches med det rette lommepenge- eller fritidsjob på baggrund den unges ønsker/kompetencer 
og virksomhedernes behov/forventninger. 
 
’Fra fritidsjob til faglært’ er et samarbejdsprojekt mellem Greve Nord Projektet og Køge Helhedsplan.  
Projektet er eksternt finansieret, og det samlede budget er på 10,8 mio. kr., hvoraf de 8,7 mio. kr. er doneret 
af Den A.P. Møllerske Støttefond. 
Sammen med de to helhedsplaner er parterne: Greve Kommune, Køge Kommune, Boligselskabet Sjælland, 
BO-VEST, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt, GreveSolrød Erhverv, Enemærke & Petersen, Arenaskolen i Greve 
og Hastrupskolen i Køge.
Projektperiode: 01.02.2019 til 01.02.2023 
 
Udvalgte aktiviteter for 2019:
• Praksistalenter:  

I november byttede 17 elever fra 8.  klasse den klassiske skoledag ud med en skoledag på erhvervs-
skolen EUC Sjælland i Køge. Otte tirsdage var folkeskoleeleverne en del af forløbet praksistalenter, og fik 
mulighed for at prøve kræfter med flere af de håndværksfag, som erhvervsskolen har at tilbyde. 
 
Formålene med forløbet var flere: 
A) at give de unge en indsigt i, hvilke attraktive uddannelsesmuligheder der er på erhvervsskolerne 
B) at give dem mulighed for succesoplevelser i skolesammenhæng og frirum fra den almindelig  
undervisning 
C) at introducere dem for erhvervsskolens hverdag og forventninger, så eleverne er bedre rustet til 
potentielt at starte på en erhvervsskole efter 9. klasse 
D) at give resten af klassen hjemme på skolen mere ro idet elevtallet de tirsdage så var lavere. 
 
Både elever og skoler oplevede forløbet som en succes, der efter evaluering og justering kan  
gentages for nye elever i 2020.  
 
Praksistalent forløbet er en del af ’Fra fritidsjob til  
faglært’ indsatsen, og blev afholdt i samarbejde  
mellem EUC Sjælland, Arenaskolen, Hedelyskolen 
Krogårdsskolen og Damagerskolen, Klub Godset  
og Greve Nord Projektet. 
 

Kriminalpræventiv Indsats
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• Team Ung 
Team Ung består af fem unge piger på mellem 15-18 år, der arrangerer aktiviteter for alle bydelens unge 
på 13-20 år. Teamet startede i foråret 2019 og har i løbet af året afholdt to temaaftener, en hyggeaften, 
skattejagt og kagebagning i efterårsferien. 
 
Team Ung er en åben gruppe, hvor alle er velkommen til at være med eller komme med forslag til  
arrangementer og emner. Aktiviteterne finansieres af Greve Nord Projektet, som mødes med pigerne 
2-3 gange om måneden for at hjælpe med planlægningen.   

• Mind Your Own Business 
MYOB er et landsdækkende koncept, hvor en gruppe unge drenge får mulighed for at lave deres egen 
mikro-virksomhed.  
I Greve Nord er der tale om en gruppe på otte drenge mellem 13-16 år, der har kastet sig ud i projektet 
som iværksættere og er ved at skabe deres egen forretningsplan.  
Forløbet faciliteres og understøttes af Greve Nord Projektet og det nationale MYOB koncept, men ellers 
skal drengene i så vid udstrækning som mulig selv stå for hele processen i samarbejde med vejlederne 
fra MYOB, frivillige og det lokale erhvervsliv. 
 
Formålet er, at drengene lærer selv at tage ansvar og planlægge, får succesoplevelser og oplever, at de 
kan være dygtige iværksættere, selvom de klassiske boglige fag måske halter lidt. Egenskaberne og er-
faringerne fra iværksætterprocessen kan drengene tage med sig videre til deres uddannelse og senere 
indtog på arbejdsmarkedet.  
De unge drenge deltager frivilligt og ulønnet, og potentielt overskud fra drengenes virksomhed bliver 
geninvesteret i projektet. 
MYOB finansieres af Greve Nord Projektet og løber fra juni 2019 til maj 2020.  

• BROEN 
I 2019 har Greve Nord Projektet været hovedkraften bag opstarten af BROEN Greve:  En forening, hvor 
udsatte familier kan søge økonomisk støtte til deres børns fritidsliv. 
Formålet er, at alle børn skal have mulighed for at gå til en sport eller fritidsinteresse og opleve glæden 
og de mange fordele ved at være en del af foreningslivet – uanset om familien økonomi er for presset til 
at rumme disse udgifter. 
 
BROEN Greves støttemuligheder finansieres af donationer fra fonde, erhvervslivet, privatpersoner samt 
med et startbeløb fra den landsdækkende forening BROEN. I efteråret 2019 blev BROEN Greves  
bestyrelse nedsat, og de første store donationer fra lokale erhvervsdrivende og fonde kom i hus.  
Ved årets udgang havde BROEN modtaget omkring 125.000 kr. og mere end 20 ansøgninger fra  
økonomisk pressede familier i Greve. 

Kriminalpræventiv Indsats
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Kursusforløb for forældre 
Der afholdes løbende forældrekurser for flere forskellige målgrupper. Fælles for kurserne er at vejlede  
forældrene og styrke dem i forældrerollen samt give dem redskaber til generel hverdagsmestring og øget 
livskvalitet for dem selv og deres familier. 

Antal kurser  
afholdt i 2019

Antal unikke  
deltagere i alt

Kursets varighed

Forældrekurser 2 11 8 uger - 1 gang 
ugentligt

Fædrekursus 1 3 Løbende - 1 gang 
ugentligt

Temaaftener* 4 35** 1 aften pr. tema
* Temaer: God børneopdragelse x 2, lovgivnirng ift. hjemsendelse af flygtninge, og kommunikationen mellem teenagere og forældre 
** En række forældre deltog ved flere af temaaftenerne 
 
Familievejledning
Vi tilbyder helhedsorienteret vejledning til alle familiens medlemmer. Det kan være om  
kommunikation og uenigheder i familien, mistrivsel, rollefordeling mellem forældre og børn eller forældrne 
indbyrdes, teenageudfordringer, børneopdragelse, kønsroller m.m.  
Rådgivningen kan være for en eller flere familiemedlemmer afhængig af situationen.  
Antal unikke brugere af vejledningen (brugerne kan godt være fra samme familie) 87
Antal vejledningssamtaler i alt 556

En vejledningssamtale skal forståes i bred forstand. Dvs. både planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger over 
telefon, personligt og af forskellige længde.  
 
Netværk for børnefamilier  
For at styrke netværket mellem områdets børnefamilier afholder vi løbende en række faste aktiviteter og 
arrangementer, som samler familierne fra alle tre boligområder:

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

Legestue (børn mellem 4-7år) 
m. Nova, Sundhedsplejen, Hundige 
boldklub, Greve Bibliotek

Afholdes 1 
gang om 
ugen

6

Babygruppe (børn mellem 0-2 år) 
m. Sundhedsplejen

Afholdes 1 
gang om 
ugen

5

Beboerferie 1 30 børn og 20 voksne
Familieferie med Dansk Folkehjælp 1 34 børn og 19 voksne

Forebyggelse og Forældreansvar
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Udvalgte aktiviteter fra 2019 
• Øget samarbejde med børnehuset SYD 

Siden foråret har Greve Nord Projektets familievejleder hver mandag været tilstede i Børnehuset Syd i 
Gersagerparken. Formålet er at give forældrene kendskab til vores familievejledning og opbygge tillid 
fra forældrene, så de får mod på at tage imod rådgivning.  Familievejlederen er blevet en naturlig del af 
personalet i Børnehuset, og antallet af vejledningssamtaler er stadig stigende.  
Familievejlederen er også en faglig sparringspartner for Børnehusets personale, og både forældre og 
personale giver udtryk for, at de værdsætter familievejlederens funktion i Børnehuset 
Den fremskudte indsats har betydet, at vi i Greve Nord Projektet har fået kontakt til nye familier med 
forskellige vanskeligheder, som derfor kan hjælpes videre til Greve Nord Projektets andre tilbud.  

• GIV var en succes 
Projekt GIV var et kommunalt drevet projekt for Greve, Ishøj, Vallensbæk med formålet at hjælpe børn 
og unge, der lever i familie, hvor der er problemer med alkohol- eller stofmisbrug.   
Greve Nord Projektet har sammen med Greve Kommunes rusmiddelcenter afholdt gruppesamtaler og 
ydet hjælp, vejledning og omsorg for 21 børn og unge fra Greve Nord mellem. 
 
Børnene har bl.a. fået lettere ved at udtrykke deres  følelser og behov for hjælp, fået mere tiltro til vok-
sne og autoriteter og er blevet bedre til at undgå konflikter. 

• Familiedag og Hundige Cup 
I samarbejde med Hundige Boldklub og en gruppe frivillige trænere havde Greve Nord Projektet  
inviteret alle familier fra Greve Nord til en sjov og hyggelig familiedag i ValHallen. På boldbanerne blev 
der afholdt fodboldturnering, og inde i hallen var der hoppeborg, popcorn, ansigtsmaling, dåsekast og 
andre lege. 
 
Formålet med dagen var at give områdets familier en hyggelig og sjov dag sammen, og give beboerne 
mulighed for at mødes og skabe netværk.  
Samtidig er arrangementer som dette en oplagt måde at tiltrække og møde de beboere, som ikke 
kender til Greve Nord Projektet og de mange tilbud og aktiviteter, der er.

Forebyggelse og Forældreansvar
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Status på indsatsområder

 
Job- og uddannelsesvejledning for voksne  
Vi tilbyder vejledning til voksne, der har behov for hjælp til ansøgninger, CV, kompetenceafklaring, valg af 
uddannelse, introduktion til det danske arbejdsmarked, muligheden for løntilskud, praktikordninger m.m. 

Antal unikke brugere af job- og uddannelsesvejledningen  58
Antal vejledningssamtaler i alt 316
Antal borgere, der er startet på uddannelse 8
Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse og løntilskud 4
Antal borgere, der er kommet i virkshomhedspraktik 1

Bemærk at der kan være tilfælde af overlap, hvor samme borger både er kommet i fx løntilskud og  
efterfølgende beskæftigelse og derfor tæller med to gange.  
 
Helhedsorienteret vejledning skal gøre beboerne job- og uddannelsesparate 
Vejlederne udfører vejledningsamtaler om mange forskellige udfordringer og livsforhold, der strækker sig 
ud over direkte job og uddannelse.  
For at blive i stand til at varetage et job  eller starte uddannelse kan der for nogle borgere være andre  
problematikker, de også sideløbende har behov for at få styr på, så de kan koncentere sig om jobsøgning.   
Det kan fx være rådgivning om børn og familielivet, økonomi, henvendelser og forpligtelser fra det offen-
tlige, lægen, NemID, ForældreIntra, e-Boks, samarbejdet med børnehaven/skole m.m.. 
 
Indsatser vedr. uddannelse og beskæftigelse 
Greve Nord Projektet faciliterer løbende forskellige aktiviteter og indsatser, der på forskelligvis hjælper de 
borgere, der står langt fra arbejdsmarkedet til at blive mere parate til at starte i uddannelse eller job. 
 
Der tilbydes bl.a. gratis ekstra danskundervisning og lektiehjælp til de voksne beboere. Undervisningen/ 
sprogtræningen er et supplement til den undervisning, som beboerne får på sprogskolen, og udføres af 
frivillige to gange om ugen.  
 
Vi tilbyder også cykelkursus for kvinder for at gøre dem mere mobile ift. arbejdsmarkedet og mere selvs-
tændige i hverdagen. I 2019 blev der afholdt to runder af 8 timers cykelkursus, hvor i alt syv voksne kvinder 
lærte at cykle.  
 
Udvalgte aktiviteter fra 2019
• Over 1 mio. kr. sparret pr. år 

I 2018 kunne ni beboere fra Greve Nord glæde sig over at være kommet i arbejde som bl.a. tandlæge-
assistent, i fødevareindustrien, på et plejehjem og som rengøringsassistent. 
Men det er ikke kun borgerne selv, der kan glæde sig. Det betyder en samfundsgevinst på knap 
1.016.000 kr. årligt, når de ni borgere er i fuldtidsbeskæftigelse i mindst 12 måneder.  
Det viser beregninger fra 2019 foretaget af BL Danmarks Almene Boliger baseret på oplysninger fra 
Greve Nord Projektet. 
 
De ni beboere har flygtninge eller indvandrerbaggrund, og flere har været uden arbejde i en række år, 
mens enkelte har aldrig før haft fast arbejde i Danmark. Derfor er deres intræden på arbejdsmarkedet 
endnu mere værd at bemærke og lære af.  
Det er succeserhistorier som dette, der understreger, hvor vigtigt og effektivt et samarbejde, der er 
mellem Greve Kommunes Jobcenter og jobvejledningen i Greve Nord Projektet. 
 
Gevinsten på knap 1.016.000 kr. er baseret på, at borgerne ikke længere skal leve af offentlige ydelser, 
og i stedet samtidig betaler mere i skat. Besparelsen er beregnet ud fra de ni borgeres job- og  
uddannelsesbaggrund, nye lønniveau, skattebidrag samt familieforhold ift. udbetalingen af offentlige 
ydelser. Den samlede gevinst vil stige for hvert efterfølgende år, borgerne fortsat er i beskæftigelse, 
mens den vil falde, hvis de mister deres arbejde.  
 
Yderligere er det værd at bemærke, at andre positive effekter af beskæftigelsen ikke er medregnet, men 
kan lægges oveni gevinsten. Her er bl.a. tale om kriminalitetsforebyggelse, nedbrydelse af den sociale 
arv i familien, udgifter til sundhedssystemet der ofte stiger, når personer er langtidsledige m.m.

Uddannelse og Beskæftigelse
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Antal lejemål
Boligområde Antal lejemål Antal beboere 
Askerød 676 1541
Gudekvartererne & Klyngen 406* 857
Gersagerparken 1024 2055
I alt 2.106 4.453

 
Kilde: Boligselskabernes administrationer / Danmarks Statistik  * Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. 

Fraflytning af lejemål
Boligområde  Årstal  Antal fraflyttede lejemål % lejemål
Askerød 2016 46 6,8%
Askerød 2017 56 8,3 %
Askerød 2018 47 7,0% 
Askerød 2019 48 7,1%

Gudekvartererne & Klyngen* 2016 54 13,3%
Gudekvartererne & Klyngen* 2017 73 18,2% 
Gudekvartererne & Klyngen* 2018 49 12,2%
Gudekvartererne & Klyngen* 2019 57 14,0%

Gersagerparken 2016 87 8,5%
Gersagerparken 2017 81 7,9%
Gersagerparken 2018 64 6,3%
Gersagerparken 2019 79 7,7% 

Kilde: Boligselskabernes administrationer   * Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. 

Udlejningssituationen

Status på boligområderne

Boligområde Årstal
Antal  
beboere i 
alt 

Antal ind-
vandrere/ 
efterkom-
mere

Andel i %

Andelen af 
indvandrere/ 
efterkommere 
med oprindelse 
i vestlige lande

Askerød 2016 1539 994 64,6% 21%
Askerød 2017 1540 971 63,1% 21,2% 
Askerød 2018 1541 978 63,5% 22,2 % 
Askerød 2019 1522 967 64,0% 21,4%

Gudekvartererne & Klyngen* 2016 888 518 52,8% 32,2%
Gudekvartererne & Klyngen* 2017 880 517 58,8% 30,7%
Gudekvartererne & Klyngen* 2018 784 512 58,6% 31,8% 
Gudekvartererne & Klyngen 2019 857 512 58,3 30,2%

Gersagerparken 2016 2119 745 35,2% 8,2%
Gersgagerparken 2017 2087 768 36,8% 8,2%

Gersagerparken 2018 2069 743 35,9% 8,2%

Gersagerparken 2019 2055 736 35,8% 8,7%
Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik     * Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter.

Indvandrere og efterkommere

Boligområde Årstal Enlige 
uden børn

Enlige 
med børn

Par uden 
børn 

Par med 
børn 

Øvrige 

Askerød 2016 38% 14,3% 12,4% 21,3% 14%
Askerød 2017 39,2% 13,5% 12,3% 21,4% 13,6%
Askerød 2018 38,6% 13,5% 11,4% 21,3% 15,3%
Askerød 2019 39,6% 14,2% 10,6% 19,6% 16,2%

Gudekvartererne & Klyngen* 2016 41,2% 18% 10% 23,3% 7,5%
Gudekvartererne & Klyngen* 2017 42,8% 16,9% 10,2% 21,2% 9%
Gudekvartererne & Klyngen* 2018 44,3% 17,7% 10,4% 19,7% 8%
Gudekvartererne & Klyngen* 2019 47,5% 16,3% 8,5% 20,6% 7%

Gersagerparken 2016 44,3% 11,5% 21,1% 13,3% 8,8%
Gersagerparken 2017 44,3% 11,5% 21,2% 13,3% 8,8%
Gersagerparken 2018 45,2% 11,2% 21,3% 13% 9,3%
Gersagerparken 2019 46,3% 10,7% 20,6% 12,2% 10,2%

Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik      * Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. 

    

Husstandstyper 
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Beboersammensætning



Beboersammensætning

Gennemsnits husstandsindkomst pr. 1. januar året efter. Formuer ikke medregnet. Nyeste opgørelse fra 
Danmarks Statistik.

2015 2016 2017
Askerød 395.473 405.298 419.096
Gudekvartererne & Klyngen* 348.491 356.963 354.021

Gersagerparken 379.647 383.784 386.475

Greve Kommune til sammenligning:

2015 2016 2017
Greve Kommune 636.894 650.301 661.192

Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik  * Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. 

Indkomst

Boligområde Årstal 0-17 18-64 65 og derover
Askerød 2015 25,6% 66,9% 7,6%
Askerød 2016 25,4% 66,8% 7,8%
Askerød 2017 25,5% 66,3% 8,2%
Askerød 2018 25% 66% 9%

Gudekvartererne & Klyngen* 2015 31,2% 60,6% 8,3%
Gudekvartererne & Klyngen* 2016 30,7% 31,1% 8,2%
Gudekvartererne & Klyngen* 2017 30,4% 60,5% 9%
Gudekvartererne & Klyngen* 2018 31% 58,8 % 10,3%

Gersagerparken 2015 20,2% 54,2% 25,6%
Gersagerparken 2016 20,2% 53% 26,8%
Gersagerparken 2017 17,8% 50,8% 30,5%
Gersagerparken 2018 20,3% 53% 26,9%

Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik * Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter.  

Yderligere specificering og sammenligning med Greve Kommune: 
Gudekvarterene 

Klyngen*
Gersagerparken Greve Kommune Askerød

Alle beboere 857 100,0% 2055 100,0% 50.267 100,0% 1541 100,0%
0-6 år 117 13,7% 117 5,7% 3.885 7,7% 0-17 år 392 25%
7-17 år 148 17,3% 300 14,6% 7.110 14,1% 18-29 år 243 16%
18-24 år 71 8,3% 174 8,5% 3.580 7,1% 30-64 år 775 50%
25-34 år 148 17,2 % 227 11,1% 4.534 9% 65+ år 131 9%
35-49 år 172 20,1% 330 16,1% 10.144 20,2%
50-64 år 113 13,2% 355 17,3% 10.339 20,6%
65 år + 88 10,3% 552 26,9% 10.670 21,2%

Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik *Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. 

Alderssammensætning 

Opgjort pr. 1. januar året efter. 

Boligområde
Årstal Personer 

mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet 
i procent*

Askerød 2015 1018 57,8% 9,9% 32,8%
Askerød 2016 1020 59,4% 7,2% 33,4%
Askerød 2017 1020 59,8% 6,2% 34,0%
Askerød 2018 980 62,7% 6,6% 30,7%

Gudekvartererne & Klyngen* 2015 537 50,7% 8,9% 40,4%
Gudekvarterene & Klyngen* 2016 539 51% 8,2% 40,8%
Gudekvarterene & Klyngen* 2017 521 51,7% 5,8% 42,5%
Gudekvarterene & Klyngen* 2018 504 53,7% 8,5% 37,8%

Gersagerparken 2015 1169 55,9% 6,6% 37,6%
Gersagerparken 2016 1130 57,3% 5,1% 37,5%
Gersagerparken 2017 1096 58,7% 4,4% 37,7%
Gersagerparken 2018 1086 59,6% 4,8% 35,6%

Kilde: Boligselskaberne/BL tal      * Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. 

 

Årstal Personer 
mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet* 
i procent

Greve Kommune 2015 28.032 77,9% 3,3% 18,8%
Greve Kommune 2016 28.481 78,5% 2,5% 19%
Greve Kommune 2017 28.427 79,5% 2,4% 18,1%
Greve Kommune 2018 28.602 79,7% 2,4% 17,9%

 
* 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  
husmødre/fædre, personer på orlov fra ledighed, personer i integrationsuddannelse, på kontanthjælp, på introduktionsydelse, i aktivering, 
på barsels- sygedagpenge, i revalidering eller på ledighedsydelse.  
Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik 
 

Beboere på arbejdsmarkedet  

Beboersammensætning
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Beboersammensætning

Andelen af områdets beboere i alderen 15-64 år fordelt på højst fuldførte uddannelse eller igangværende 
uddannelse pr. 1 oktober. Opgjort 1. januar året efter. 

Boligområde
Årstal Grund-

skole
Gymnasial  
udd.

Ervervsudd. 
+ kort videre-
gående udd.

Mellemlang + 
lang videre-
gående udd. 

Ikke 
oplyst

I gang 
med 
udd.

Askerød 2016 30,2% 8,6% 30,9% 13,5% 2,8% 13,9%
Askerød 2017 30,3% 8,4% 30,1% 14% 2,7% 14,5%
Askerød 2018 31% 9% 30,7% 13,9% 2,7% 13,2%
Askerød 2019 31,9% 98% 29,8% 13,8% 2,3% 13,2%

Gudekvartererne & Klyngen* 2016 28,2% 7,1% 27,7% 17,0% 2,6% 17,3%
Gudekvarterene & Klyngen* 2017 28,8% 6,9% 28,8% 16,8% 2,7% 16,1%
Gudekvarterene & Klyngen* 2018 28,9% 4,9% 27,6% 17,4% 2,9% 18,3%
Gudekvarterene & Klyngen* 2019 26,4% 5,6% 29,1% 17,1% 3,0% 18,8%

Gersagerparken 2016 33,4% 6,7% 31,1% 7,2% 2,6% 19,0%
Gersagerparken 2017 32,8% 6,6% 32,3% 7,9% 2,7% 17,8%
Gersagerparken 2018 32,8% 6,7% 32,1% 7,9% 2,9% 17,7%
Gersagerparken 2019 32,4% 6,2% 32,8% 8,7% 2,5% 17,5%

*Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter.      Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik
 

Årstal Grund-
skole

Gymnasial  
udd.

Ervervsudd. 
+ kort videre-
gående udd.

Mellemlang + 
lang videre-
gående udd. 

Ikke 
oplyst

Igang 
med 
udd.

Greve Kommune 2016 16,0% 8,0% 40,2%% 19,6% 1,2% 15,0%
Greve Kommune 2017 15,7% 8,1% 40,0% 20,7% 1,0% 14,4%
Greve Kommune 2018 15,4% 8,2% 39,6% 21,3% 1,0% 14,5%
Greve Kommune 2019 15,1% 8,5% 39,2% 21,8% 1,1% 14,3%

Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau

2015 2016 2017 2018 2019 Fald i % 
2015-2019

Antal brande i Greve Nord 21 11 5 11 14 33,3 %
Heraf brande i Askerød 8 9 2 6 4 50% 

Heraf brande i Gersagerparken 8

Heraf brande i Gudekvartererne & Klyngen 2
Kilde: Greve Brandvæsen (2015) og Beredskabsstyrelsen (2016-2019)

Til sammenligning var der i 2019 i alt 242 brande i hele Greve . 
 

Brande
Udvikling i antal brande i Greve Nord  
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Kriminalitet

I det følgende opgøres antallet af straffelovsanmeldelser i Greve Nord.  
BEMÆRK: Opgørelsen herunder kan ikke direkte sammenlignes med opgørelsen over sigtelser pr. 1000 
beboere på næste side, da det er forskellige opgørelser.  
Opgørelsen herunder over straffelovsanmeldelser er fra Midt- og Vestsjællands Politi, og opgørelsen over 
sigtelser er foretaget af Danmarks Statistik.

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 

 
Boligområde Årstal Borgervendt  

kriminalitet
Øvrig  
straffelov

Straffelovs- 
anmeldelser i alt 

Hele Greve Nord 2016 138 44 182
Hele  Greve Nord 2017 90 49 136
Hele Greve Nord 2018 69 68 137
Hele Greve Nord 2019 89 39 128

Askerød 2016 36 11 47
Askerød 2017 36 19 55
Askerød 2018 22 20 42
Askerød 2019 27 16 43

Gudekvartererne & Klyngen* 
KUN 4. KVARTAL

2019 9 2 11

Gersagerparken 
KUN 3. + 4. KVARTAL

2019 18 9 27

Greve Kommune 2019 1228 682 1910
 Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi  
 
  

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord  

Sigtelser pr. 1000 beboere 
 
Personer på 15 år og derover fordelt på kriminalretlige afgørelser og sigtelser. Opgjort pr. 1. januar året 
efter. Opgjort pr. 1.000 personer. 
BEMÆRK: Opgørelsen herunder kan ikke direkte sammenlignes med opgørelsen over straffelovsan-
meldelser påforrige side, da det er forskellige opgørelser.  
Opgørelsen herunder over sigtelser er foretaget af Danmarks Statistik, mens over straffelovsanmeldelser 
er fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Boligområde Årstal Afgørelser pr. 
1000 personer

Sigtelser pr. 
1000 personer

Sigtede pr.  
1000 personer

Gudekvartererne & Klyngen* 2016 13,8 24,6 21,5

Gudekvartererne & Klyngen* 2017 17,1 10,9 9,3

Gudekvartererne & Klyngen* 2018 17,3 33,0 28,3

Gudekvartererne & Klyngen* 2019 16,0 131,2 32,0

Gersagerparken 2016 21,3 338,9 21,9
Gersagerparken 2017 23,9 90,3 26,8
Gersagerparken 2018 22,6 74,1 22,0
Gersagerparken 2019 23,1 82,0 30,6

Greve Kommune 2019 8,6 28,0 10,4

 
 

* Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. Kilde: Boligselskaberne / Danmarks Statistik 
 
Andel beboere/personer på 15 år og derover med afgørelse og/eller sigtelse i årene 2016-2018.  
De nyeste tal BO-VEST får oplyst af Danmarks Statistik.
 

 Kilde: Boligselskaberne / Danmarks Statistik

Boligområde Årstal Andel domme Andel sigtelser Andel dømte Andel personer med 
mindst én sigtelse

Askerød 2016 2,5% 6,8% 1,9% 2,6%

Askerød 2017 2,4% 7% 1,9% 2,9%

Askerød 2018 2,6% 5,8% 2,1% 3,1%
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Hvem er vi?
 

Sekretariatsleder  
Majken Rhod Larsen

mrl@bo-vest.dk
60 35 46 64

 
Kommunikationsmedarbejder

Sarah Z. Ehrenreich  
sze@bo-vest.dk

60 35 46 65 
 

Vejleder
Khadija Al Mohammadi

kam@bo-vest.dk
60 35 46 69

 
Aktivitetskoordinator

Suzanne Magelund
sst@bo-vest.dk

60 35 46 67
 

Familievejleder
Gitte Henningsen

ghe@bo-vest.dk
60 35 46 76 

 
Koordinator

Dorthe Korshøj
dko@bo-vest.dk

60 35 46 61 
 

Børne- og ungekoordinator
Lone Holm Clausen 

lhc@bo-vest.dk
60 35  26 41 

 
Lommepenge- og fritidsjobvejleder

Josefine Jensen 
jos@bo-vest.dk

60 35   46 77 
 
 

Jobplaneten  projektleder 
Õzcan Tecer 
ote@bsj.dk
24 62 38 58   

Hvad er Greve Nord Projektet?
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der skaber levende og trygge 
boligområder, hvor folk har lyst til at bo og leve.  
Gennem aktiviteter og tilbud for beboer i alle aldre og i tæt samarbejde med 
beboerne vil vi gøre Greve Nord en attraktiv bydel med liv, muligheder og et 
godt naboskab. 

Hvem er med og hvem betaler?
Projektet finansieres af Landsbyggefonden, Greve Kommune og  
helhedsplanens tre boligafdelinger:
• Gersagerparken - Greve Boligselskab  
• Askerød - Vridsløselille Andelsboligforening (BO-VEST)
• Gudekvartererne & Klyngen - Sydkystens Boligselskab (KAB)

Hvad laver vi?
Alle aktiviteter og tiltag afholdes under fire overordnende indsatsområder: 
• Tryghed og Trivsel  
• Kriminalpræventiv Indsats 
• Forebyggelse og Forældrenetværk 
• Uddannelse og Beskæftigelse

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

Læs meget mere om Greve Nord Projektet på www.grevenord.dk 
Eller hold dig opdateret på Greve Nord Projektet på Facebook 


