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Greve Nord Projektet i 2020 
Vi i Greve Nord Projektet vil gerne takke beboere, afdelingsbestyrelser, frivillige samt samarbejds-
partnere i Greve Kommune og boligorganisationerne for endnu et godt år, hvor vi på trods af    
Covid-19 situationen er lykkedes med mange spændende aktiviteter til gavn for bydelens           
beboere. 
 
Vi har selvsagt måtte aflyse større arrangementer som kultur- og sundhedsdag, men har i stedet 
afholdt mange mindre arrangementer, så alle oplevede, at der alligevel var nærhed og fællesskab 
i en ellers svær tid.  
 
Da landet lukkede næsten helt ned i marts, måtte vi klare vores mange vejledninger per telefon. 
Rådgivning per telefon giver ikke den samme form for nærhed i dialogen. Omvendt betyder      
telefonrådgivningen, at vi alligevel kunne være behjælpelig med råd og vejledning til beboerne, 
som ligesom resten af landet skulle takle den nye situation.  
Da vi senere kunne møde fysisk på arbejdet, forsatte vi rådgivningen under hensyntagen til     
sundhedsmyndighedernes retningslinjer og lærte, som mange andre danskere, at bruge det nye 
ord; værnemidler. Vi måtte også omlægge og ændre formen på mange af vores aktiviteter.  
 
En særlig tak skal der derfor også være til bydelens beboere, der, ligesom os, måtte tilpasse og 
ændre måden vi omgås hinanden på.  
 

Samarbejdet forsætter i 2021 
Den nuværende boligsociale helhedsplan forsætter frem til 31. august 2021.  
I december indsendte vi en prækvalifikationsansøgning til en ny helhedsplan til Landsbyggefon-
den, hvor vi anmodede om en forhåndsbevilling til en ny boligsocial helhedsplan. 
 
Parallelsamfundspakken har imidlertid medført en reduceret økonomisk ramme til det               
boligsociale arbejde, og boligforliget har ikke tilført flere midler til det boligsociale område. Det 
betyder, at færre boligsociale projekter kan få midler, og at boligområderne prioriteres efter     
listerne over ghetto- og udsatte områder.  
 
I Greve Nord er vi i en positiv udvikling - boligområderne er dog stadig på vippen til at være på 
statens lister over udsatte områder. Ansøgningen blev derfor imødekommet af Landsbyggefon-
den, men med en meget mindre bevilling end vi har tradition for at arbejde med. Det betyder i 
praksis, at det boligsociale arbejde i Greve Nord efter 31. august 2021 forsætter, men med væ-
sentlige færre ressourcer end i dag. Positivt er det dog, at det får lov at forsætte, idet flere andre 
helhedsplaner i landet har måttet lukke helt. 
 d...  

Greve Nord Projektet, februar 2021  
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Status på indsatsområder 

 

Status på Tryghed og Trivsel  
På grund af COVID-19 har vi måttet omstille os den nye situation og har derfor erstattet flere af 
vores faste arrangementer med flere, mindre arrangementer og vejledningssamtaler. I februar 
nåede vi dog at holde en stor, velbesøgt fastelavnsfest i samarbejde med forældregruppen til   
beboere i Freyas Kvarter.  
 
Som nævnt, har mange af de fysiske, individuelle møder, vejledninger og behandlinger været   
erstattet med telefon-vejledninger, så vi fortsat har holdt hånden under vores beboere.  
I de perioder, hvor det var tilladt, afholdt vi også fysiske møder, men med stor fokus på          
myndighedernes anbefalinger i forhold til værnemidler, afstand, forøget rengøring og                
desinficering. 

 
Trygheden i områderne: 
Greve Nord Projektet fungerer løbende som facilitator for møder, samarbejder og erfaringsud-
veksling mellem politi, Greve Kommune, boligorganisationerne og beboerne.  
Vi sørger for koordinering af indsatser og aktiviteter på tværs og hjælper med orientering af     
beboerne i både akutte situationer og præventive tiltag. Samtidig møder vi mange beboere og 
befinder os selv dagligt i området, og kan derfor tage aktuel viden og erfaringer med tilbage til 
boligorganisationerne og fagpersonalet. 
 
I efterårs- og vinterhalvåret har vi haft mange udendørs arrangementer med bål, kaffevogn og 
varme vafler på skift i de tre boligområder og dermed givet beboere mulighed for at mødes un-
der forsvarlige forhold. 
 
Vi har haft mange trygheds- og trivselssamtaler med beboere, der har været utrygge ved den om-
fattende renovering i Gudekvarterene og tynget af ensomhed og uro som følge af omstændighe-
derne i forbindelse med Covid-19.  

Tryghed og Trivsel 
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Tværgående kulturarrangementer og events 
Greve Nord Projektet har løbende fælles kulturelle og hyggelige netværksarrangementer for    
beboerne. Det er en god anledning til at mødes i lokalområdet, og samtidig fungerer arrange-
menterne som platform for rekruttering og brobygning til vores andre tilbud. 
Som følge af Covid-19 har de faste arrangementer, som årligt er blevet afholdt, ligeledes blevet 
aflyst. Dog blev nogle enkelte andre arrangementer afholdt i stedet, og med forbehold for den 
givne situation. 

*Vejledende – nogle har været åbne arrangementer, hvorfor det ikke er muligt at give konkret tal 
 

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:  
Greve Nord Projektets hjemmeside:  

 

Presse og tværgående kommunikation: 

 
*Samlet antal pressehistorier. De kan i nogle tilfælde have optrådt i flere forskellige medier. 

 
Greve Nord Projektets Facebookside 

Antal positive artikler om boligområdet i lokale/nationale medier 10* 

Tryghed og Trivsel 

Tværgående kulturarrangementer i alt 8 

Antallet af deltagere til kulturarrangementer samlet* 400* 

Antal besøgende i alt 12.872 

Antal unikke besøgende 12.700 

Procent af det samlede antal abonnenter, der læser nyhedsbrevet 31,2% 

Antal følgere pr. 31.12.2020 900 

Status på indsatsområder 
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Udvalgte aktiviteter i 2020 
• Open Air Bio 
 I sommer bidrog vi til Open Air Bio i samarbejde med Hundige Boldklub og Greve Kommune. 
 Vi stod for rekruttering af beboere og for annoncering om arrangementet. På selve dagen 
 stod unge lommepengejobbere fra Greve Nord Projektet for mad og drikke til gæsterne. 
 Aktiviteten blev en stor succes, med 500 deltagende børn, unge og voksne, der sad under 
 åben himmel og så ’Jumanji – The Next Level’ på en 72kvm skærm. 
 
• Drøftelse af tryghed i Gersagerparken 
 I samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi, Greve Boligselskab og Greve Gadeteam,  
 inviterede vi alle Gersagerparken beboere til møde for at drøfte trygheden i området. 120 
 beboere mødte op for at fortælle om deres opfattelse af området og komme med forslag til, 
 hvad vi alle sammen fremadrettet kan gøre for igen at hæve trygheden. 
 
• Fastelavnsfest i Freyas Kvarter 
 I februar 2020 afholdte vi en fastelavnsfest i Freyas Kvarter, inspireret af den succes, der 
 havde været i 2019. Her kunne børn fra 0-14 år og deres familier møde op og slå katten af 
 tønden, med udnævnelse af kattekonger og -dronninger. Eventet blev afholdt i samarbejde 
 med Hundige Boldklub og Aktivhuset Freyas Støttegruppe, og vakte stor succes, med    
 omkring 130 deltagere. Efter tønden var slået i stykker, samledes alle til fortsat hygge, 
 fastelavnsboller og der var ansigtsmaling til de børn, der ønskede det. 
 
• Musik på trappen 
 I september havde vi fire klassiske koncerter med Musik på trappen. Konceptet bestod af 
 uformelle koncerter i opgange, hvor beboere åbnede deres døre og sad i egen entré, mens 
 de oplevede klassisk musik live. Arrangementet var en stor succes, og selvom koncerterne 
 blev afholdt i udvalget opgange, kom beboere ud fra andre opgange og deltog. På den måde 
 kan de mødes på afstand og samles om musikken. 
 
 
 

Tryghed og Trivsel 

Status på indsatsområder 
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Effektivt samarbejde om trygheden 
Vi er flere parter, der samarbejder om trivslen og trygheden i Greve Nord. Hele året har Midt- og 
Vestsjællands Politi, Greve Kommune, boligselskaberne, driftslederne, Gadeteamet, afdelingsbe-
styrelserne og Greve Nord Projektet mødtes jævnligt for at få en fælles status på trygheden i    
området og lægge fælles planer for en videre indsats. 
  
I 2020 har der trods Covid-19 situationen været relativt fredeligt i bydelen. Hen over sommeren 
havde Greve Nord Projektet mange aktiviteter for de unge. Det er vores vurdering at dette, i 
kombination med det effektive samarbejde med politiet, samt at der er kommet nye lokalbetjen-
te til området, har bidraget til en mere rolig bydel.  

 
Brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv 
Greve Nord Projektet samarbejder tæt med bl.a. Greve Gadeteam, Klub Godset, skoler,          
kommunale fritidstilbud og idræts- og fritidsliv om at rådgive børn, unge og deres forældre om 
mulighederne for et aktivt fritidsliv.  
I 2019 bidrog Greve Nord Projektet med etableringen af Broen-Greve, der er fortsat i 2020.    
Gennem foreningen kan familier søge om økonomisk støtte til kontingentet. Dette har betydet at 
langt flere børn og unge er kommet ind i en forening hvor de dyrker sport og andre meningsfyld-
te fritidsaktiviteter.    
 

Kriminalpræventiv Indsats 

Antal unge/forældre der blev vejledt om foreningsliv og fritidstilbud 45 

Antal unge startet i fritidstilbud  22 

Status på indsatsområder 
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Lommepenge- og fritidsjob – ”Fra Fritidsjob til Faglært” /Jobplaneten  
Greve Nord Projektet har gennem de sidste tre år vejledt og ansat unge i lommepengejob og    
fritidsjob. Indsatsen har været støttet af socialstyrelsen, og fra 2019 af den A.P Møllerske    
Støttefond, under navnet ”Fra Fritidsjob til Faglært” – Jobplaneten.  
 
Indsatsen er især rettet de unge mellem 13 og 18 år. Når flere unge i udsatte boligområder får et 
fritidsliv med fritidsjob, lærer de at tage ansvar og indgå i et arbejdsfællesskab, hvilket styrker  
deres uddannelse og senere arbejdsliv.  
Udover de individuelle vejledninger, for at få de unge i gang med lommepenge- og fritidsjob, er 
en del af indsatsen også at informere de unge og deres 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. 
Dette sker f.eks. gennem faglige forløb for udvalgte elever, for at inkludere håndværksfagene  
mere i skolens fag og læremål, og at rykke relevante dele af skolernes undervisning ud på          
erhvervsskolerne m.m. 
 
Der oplevedes stor efterspørgsel på indsatsen, særligt i lyset af Covid-19, hvor flere unge havde 
mere tid hjemme end de plejede, grundet hjemmeskole og lukkede fritidsaktiviteter. Der blev 
igangsat en miljøpatrulje i boligområderne, som kunne foregå udendørs med afstand, hvor 5    
unge blev ansat til at samle affald. Jobplaneten har i løbet af sommerferien afholdt en række   
faglige forløb for unge, såsom knallertværksted, YouTube-akademi og DJ-skole.  
 
Greve Kommune fik 1,9 mio. kr. af regeringen til sommerferieaktiviteter for unge i lyset af Covid-
19. Greve Nord Projektet fik del i midlerne og de blev blandt andet brugt til ansættelse af 13 unge 
i sommerferie-fritidsjob i en række aktiviteter for andre unge i kommunen. En indsats der        
fungerede rigtigt godt og med stort engagement fra de unge.  
TATA Consulting services donerede også 37.200 kroner til Jobplaneten, så daginstitutioner kunne 
ansætte unge i fritidsjob til at hjælpe med ekstra afspritning og rengøring af legetøj i lyset af      
Covid-19.  
 

 

Kriminalpræventiv Indsats 

Antal unge der er startet i et lommepengejob 30 

Antal unge der er startet i et offentligt fritidsjob 20 

Antal unge der er startet i et privat fritidsjob 14 

Antal unge der er i fritids– og lommepengejob ved årsskiftet 30 

Antal unge der er startet i et fritidsjob med tilknyttet mentor 5 

Antal unge der har deltaget i et fagligt forløb med fokus på erhvervsuddannelser 20 

Status på indsatsområder 
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Udvalgte indsatser  
Multiværksted for raske drenge 
I 2020 igangsatte vi et multiværksted i samarbejde med Jobplaneten, hvor unge drenge fire timer 
om ugen kunne arbejde i værkstedet som et lommepengejob. Målgruppen for værkstedet er 
drenge, som har svært ved at fordybe sig i skolen og derfor har gavn af at kunne udvikle sig i    
andre sammenhænge og retninger. Deltagerne udvælges i samarbejde med Gadeteamet, og har 
stået på venteliste til lommepengejobs.  
Samtidigt er målgruppen også de beboere, der har interesse i håndværk eller har brug for hjælp 
eller rådgivning. 
Formålet vil således være at skabe et rum, hvor beboerne kan få hjælp og hjælpes ad med        
reparationer og projekter af forskellig art. Formålet er også, at drengene får noget ansvar og  
nogle succesoplevelser i form af, at deres kreationer bliver brugt i boligområderne og samtidigt 
kommer boligområderne til gode. 
Drengene har indtil videre bygget plantekasser og udendørs bænke til boligområdets fordel. 
Værkstedet vil fortsætte ind i 2021, med udsigt til fortsat at levere udendørsudstyr til bydelen. 
 
Praksistalenter 
I samarbejde med EUC Sjælland, Arenaskolen, Krogårdsskolen, Damagerskolen og Hedelyskolen, 
er der afholdt praksistalentforløb fra uge 38-44 i Arenaskolens sløjdlokaler med 6 deltagende  
elever fra de fire skoler. Praksistalenter er et brobygningsforløb i Jobplaneten mellem folkeskoler 
og erhvervsuddannelser, hvor faglærer fra EUC i underviser i praktiske fag.  
 
Formålene for dette projekt er som følger:  
A) at give de unge en indsigt i, hvilke attraktive uddannelsesmuligheder der er på erhvervsskoler-
ne 
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 dage så var lavere. 
 
Målgruppen er elever, der har behov for at bruge sig selv i praktiske fag, fordi de er gået ”død” i 
skolen og/eller udviser potentiale for det håndværksfaglige. Forløbet var en succes og flere af 
eleverne udtrykte interesse for at uddanne sig inden for et praktisk fag. 
 
 

Kriminalpræventiv Indsats 

Status på indsatsområder 
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Familievejledning 
Vores familievejledning har i år haft mange besøgende og også selv været mere opsøgende, da 
mange af de gængse aktiviteter har været aflyst. Hen over året har vi haft mange samtaler og  
vejledninger i stedet, hvor vi har støttet forældre i deres rolle som forældre og givet dem       
overskud og ideer samt rådgivning om Covid-19 når f.eks. skoleklasser nedlukkedes. Ligeledes har 
vi videresendt materiale til skoleundervisning og forslag til aktiviteter, som man kan lave i         
familien for at skabe gode oplevelser, samvær og indhold i hverdagen for både børn og voksne. 
   d   

 

Netværk for børnefamilier 
Vi havde netop indledt samarbejde med Familieklub Danmark om at starte en Familieklub i     
Greve, da situationen ændrede sig i foråret. Eftersom vi ikke kunne gennemføre aktiviteterne 
som planlagt, fik vi midler fra Familieklub Danmark til at udlevere take away-måltider til de       
tilmeldte familier. Hen over sommeren uddelte vi 5 gange mad til 17 familier i Greve, samt         
aktivitetsposer til børnene. 
 
Vi har holdt nogle forskellige kurser og oplæg for børnefamilierne.  
Et af disse var, hvor vi ´fik besøg af psykolog og familievejledere Faisal Saleem, Basim Osman og 
Lola Jensen, der holdte oplæg om opdragelse, hvordan man kan styrke kontakten med sine børn 
og skabe et gladere familieliv.  
Et andet var i samarbejde med Greve Kommune, hvor der blev hold oplæg om grænsesætning for 
forældrene, alt imens børnene blev underholdt og passet af lommepengejobbere i et rum ved 
siden af. Dette var selvfølgelig en mindre og afgrænset gruppe, hvor vi kunne tage højde for de 
restriktioner, der var, i forbindelse med Covid-19. 
 
Der er derfor tænkt kreativt i forhold til, hvordan der 
kunne netværkes på tværs af beboerne, og blevet 
skabt flere, mindre arrangementer. Dette er              
eksempelvis også de vaffelvogne, vi havde i vinter-
halvåret, hvor beboerne kunne møde hinanden på  
afstand og i begrænsede antal.  
 

Forebyggelse og Forældreansvar 

Antal borgere der har fået vejledning 79 

Antal afholdte vejledningssamtaler 661 

Status på indsatsområder 

10 



 

 

Udvalgte aktiviteter 
• Netværksskabende beboerferie 
 Takket været vores gode samarbejde med Dansk Folkehjælp fik vi igen i år midler til at tage 
 på en uges beboerferie for i alt 14 familier med ene forsørgere. Turen gik til Vejen Idræts
 center i Jylland, og var en god, aktiv tur med masser af motion. Det inkluderede blandt 
 andet yoga, lange gåture, trampolin, sport af forskellig slags, talentshow, fødselsdage og 
 meget mere. Vejen Idrætscenter stillede op med to frivillige, der guidede og deltog i nogle 
 af de mange ting, der blev lavet.  
 
• Aktiv efterårsferie 
 I efterårsferien kunne vi på baggrund af ekstra midler fra Socialstyrelsen tilbyde udendørs
 aktiviteter af luksuriøs karakter. Sammen med omkring 50 familier havde vi spændende, 
 hyggelige og til tider udfordrende aktiviteter.  
 En af turene gik til Camp Adventure i Haslev, der ligger i smukke naturomgivelser. Vi var 
 oppe i et 45 meter højt Skovtårn, der knejser sig op over trækronerne. Derudover var der 
 også svævebaner og mulighed for at klatre i træerne.  
 En anden tur var i fortidens tegn. Turen gik nemlig til Sagnlandet Lejre. I Sagnlandet kunne 
 deltagerne opleve, hvordan man levede i vikingetiden, jernalderen, stenaldere og middel-
 alderen.  
 

 Hjemme i Greve Nord blev der også holdt en aktiv efterårsferie. Her var der arrangementer i 
 Gersagerparken, hvor der blev bagt snobrød, skåret græskar og drukket café latte og kakao 
 med beboerne. 

 
 
 

Forebyggelse og Forældreansvar 

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

 

Indsatser vedrørende uddannelse og beskæftigelse 
Greve Nord Projektet faciliterer løbende forskellige aktiviteter og indsatser, der på forskellig vis 
hjælper de borgere, der står langt fra arbejdsmarkedet til at blive mere parate til at starte i       
uddannelse eller job. 
Grundet Covid-19 måtte vi tænke kreativt ift. gennemførelsen af kurser og læringsforløb og  
flyttede derfor nogle af vores aktiviteter udendørs, som det var muligt.  
 
Digital vejledning: 
I foråret søgte vi TrygFondens Akutpulje om midler til indkøb af iPads og var så heldige at          
ansøgningen blev imødekommet. Derfor kunne vi hen over sommeren og efteråret undervise 
voksne i brug af digitale platforme, som for eksempel NemID og folkeskolens Aula. 
 
Dansk for begyndere og øvede  
Vi har i denne periode oplevet en stor interesse for at lære bedre dansk og har derfor undervist 
beboere på kreativ vis. I sommers havde vi individuelle ”Walk and Talk på dansk” rundt i bydelen, 
og i perioder indendørs undervisning i mindre hold og sidst på året individuel online undervis-
ning.  
 
Job- og uddannelsesvejledning 
Vi har oplevet et stort behov for job- og uddannelsesvejledning. Vi har både vejledt telefonisk og 
ved fysiske møder med tidsbestilling, mundbind og afspritning, hvor det var nødvendigt.  

Uddannelse og beskæftigelse 

Antal unikke borgere der har modtaget vejledning 54 

Antal afholdte vejledningssamtaler 263 

Antal borgere der er startet i job 4 

Antal borgere der er startet i uddannelse 2 

Status på indsatsområder 
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Udvalgte aktiviteter 
• iPad-kurser 
 I løbet af 2020 indledte vi et kursus, hvor nogle af kvinderne i vores beboelsesområder 
 kunne lære at anvende en iPad. iPad’ene blev indkøbt på baggrund af en pulje på 36.000kr 
 fra TrygFonden, som vi fik til formålet.  
 Formålet med dette kursus var, at kvinderne skulle lære, hvordan de kunne søge informati- 
 oner og tjekke Aula, men omhandlede også, hvordan de kunne tilgå Netbank, NemID og 
 lignende. Arrangementet kørte med 3-4 personer ad gangen, da restriktionerne måtte 
 følges.  
 Desværre gjorde Covid-19, at arrangementerne måtte aflyses, da det ikke kunne fortsætte 
 med at være forsvarligt i forhold til smittespredning.  
 Der er fortsat stor efterspørgsel på genopstart af disse kurser, hvilket forventes i 2021, i 
 forbindelse med Covid-19 restriktionerne lettes. Det var så eftersøgt et kursus, at vores 
 mandlige beboere har skrevet sig på venteliste til et tilsvarende kursus til de mandlige 
 beboere, som vi også regner med at starte op.  
 
 

Uddannelse og beskæftigelse 

Status på indsatsområder 
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Status på boligområderne 

 

Antal lejemål 

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

 

Fraflytning af lejemål 

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

 

 

Årstal 
Antal fraflyttede  

lejemål 
% lejemål Boligområde 

Askerød 2019 48 7,1% 

Askerød 2018 47 7,0% 

Askerød 2017 56 8,3% 
    

Gudekvartererne og Klyngen* 2019 57 14,0% 

2018 49 12,2% Gudekvartererne og Klyngen* 

Gudekvartererne og Klyngen* 2017 73 18,2% 
    

2019 79 7,7% Gersagerparken 

2018 64 6,3% Gersagerparken 

2017 81 7,9% Gersagerparken 

Udlejningssituationen 

Boligområde Antal lejemål Antal beboere 

Askerød 676 1.533 

Gudekvartererne og Klyngen* 406 852 

Gersagerparken 1.030 2.046 

I alt 2.112 4.431 
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Beboersammensætning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Indvandrere og efterkommere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Husstandstyper 

Boligområde Årstal Antal  

beboere 

i alt 

Antal ind-

vandrere/

efterkom-

mere 

Andel i % Andelen af  

indvandrere/efter-

kommere med oprin-

delse i vestlige lande 

Askerød 2020 1.533 983 64,1% 22,2% 

Askerød 2019 1.522 967 63,5% 21,4% 

Askerød 2018 1.541 978 63,5% 22,2% 

Askerød 2017 1.540 971 63,1% 21,2% 
      

Gudekvartererne og Klyngen* 2020 852 498 58,0% 29,9% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2019 849 492 58,0% 30,2% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2018 863 504 58,4% 31,8% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2017 870 510 58,6% 30,4% 
      

Gersagerparken 2020 2.046 740 36,2% 8,4% 

Gersagerparken 2019 2.055 736 35,8% 8,7% 

Gersagerparken 2018 2.069 743 35,9% 8,2% 

Gersagerparken 2017 2.087 768 36,8% 8,2% 

Boligområde Årstal Enlige med 

børn 

Par uden 

børn 

Par med 

børn 

Øvrige Enlige uden 

børn 

Askerød 2020 13,7% 15,7% 20,7% 10,1% 39,8% 

Askerød 2019 14,2% 16,4% 21,3% 8,5% 39,6% 

Askerød 2018 13,5% 16,9% 22,3% 8,7% 38,6% 

Askerød 2017 13,5% 16,4% 22,3% 8,7% 39,2% 
       

Gudekvartererne og Klyngen* 2020 15,0% 11,2% 23,9% 2,8% 47,2% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2019 16,5% 10,1% 21,3% 4,3% 47,9% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2018 17,9% 12,6% 20,7% 3,8% 45,0% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2017 17,0% 13,2% 22,0% 5,0% 42,9% 
       

Gersagerparken 2020 9,9% 23,5% 14,8% 4,9% 46,9% 

Gersagerparken 2019 10,7% 24,7% 13,1% 5,2% 46,3% 

Gersagerparken 2018 11,2% 25,0% 14,1% 4,6% 45,2% 

Gersagerparken 2017 11,7% 24,4% 14,1% 4,8% 45,0% 
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Gennemsnits husstandsindkomst pr. 1. januar året efter. Formuer ikke medregnet. Nyeste opgørelse fra 
Danmarks Statistik.  

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

Indkomst 

Kilde: Boligselskaberne/ Danmarks Statistik *Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter 
222 ff 
Yderligere specificering og sammenligning med Greve Kommune: 

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

Alderssammensætning 

Område 2015 2016 2017 2018 2019 

Askerød 405.298 419.096 423.203 431.142 444.197 

Gudekvartererne og Klyngen* 356.963 354.021 353.507 368.509 374.081 

Gersagerparken 383.784 386.475 392.726 405.575 409.568 

Greve Kommune 636.894 650.301 661.192 682.468 696.694 

Boligområde Årstal 0-17 18-64 65 og derover 

Askerød 2020 25,6% 64,8% 9,7% 

Askerød 2019 26,0% 64,7% 9,4% 

Askerød 2018 25,4% 66,1% 8,5% 

Askerød 2017 25,5% 66,2% 8,3% 
     

Gudekvartererne og Klyngen* 2020 30,6% 59,8% 9,6% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2019 31,2% 59,4% 9,4% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2018 31,1% 60,0% 8,9% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2017 30,8% 60,9% 8,3% 
     

Gersagerparken 2020 20,6% 52,5% 26,9% 

Gersagerparken 2019 20,3% 52,9% 26,9% 

Gersagerparken 2018 21,3% 52,6% 26,1% 

Gersagerparken 2017 22,5% 52,6% 25,0% 

 Askerød  Gudekvartererne  
og Klyngen* 

Gersagerparken Greve Kommune 

Alle beboere 1.533 100% 852 100% 2.046 100% 50.557 100% 

0-6år 159 10,4% 110 12,9% 128 6,3% 3.992 7,9% 

7-17år 233 15,2% 151 17,7% 293 14,3% 7.108 14,1% 

18-29år 225 14,7% 135 15,9% 293 14,3% 5.584 11,0% 

30-64år 768 50,1% 374 43,9% 781 38,2% 23.067 45,6% 

65+ 148 9,7% 82 9,6% 551 26,9% 10.806 21,4% 

Beboersammensætning 
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Opgjort pr. 1. januar året efter. 

Kilde: boligselskaberne/BL tal  *Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter 
fd 
*Betegnelsen Udenfor arbejdsmarkedet omfatter pensionister (førtidspensionister, folkepensionister, efterlønsmodtagere, per-
soner 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 intro-
duktionsydelse, i aktivering, på barsels- sygedagpenge, i revalidering eller på ledighedsydelse. 
 
 
 
 

Beboere på arbejdsmarkedet 

Boligområde Årstal Personer 

mellem  

18-64år 

Beskæftigede 

i % 

Ledige i % Udenfor  

arbejdsmarkedet* 

i % 

Askerød 2020 990 62,3% 5,9% 32,8% 

Askerød 2019 981 62,7% 7,1% 30,2% 

Askerød 2018 1.014 62,2% 6,7% 31,1% 

Askerød 2017 1.020 59,8% 7,0% 33,2% 
      

Gudekvartererne og Klyngen* 2020 491 58,3% 3,3% 38,5% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2019 478 57,1% 6,1% 36,8% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2018 499 55,7% 6,4% 37,9% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2017 510 53,5% 4,1% 42,4% 
      

Gersagerparken 2020 1.062 63,9% 2,4% 33,7% 

Gersagerparken 2019 1.081 62,1% 2,3% 35,6% 

Gersagerparken 2018 1.085 59,7% 4,6% 35,7% 

Gersagerparken 2017 1.092 58,9% 4,5% 36,6% 

      

Greve Kommune 2020 28.648 80,5% 2,3% 17,1% 

Greve Kommune 2019 28.601 80,6% 2,3% 17,0% 

Greve Kommune 2018 28.439 79,6% 2,6% 17,7% 

Greve Kommune 2017 28.477 79,3% 2,6% 17,9% 

Beboersammensætning 

17 



 

 
 

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.  

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

Uddannelsesniveau 

Boligområde Årstal Grund-
skole 

Gymnasial 
udd. 

Ikke 
oplyst 

I gang 
med udd. 

Mellemlang 
+ lang vide-
regående 
udd. 

Erhvervsudd. 
+ kort videre-
gående udd. 

Askerød 2020 32,1% 8,1% 14,3% 3,0% 14,2% 28,3% 

Askerød 2019 33,2% 8,5% 13,3% 2,7% 13,3% 28,9% 

Askerød 2018 32,4% 8,7% 13,1% 2,5% 14,0% 29,3% 

Askerød 2017 32,0% 8,3% 14,4% 3,0% 13,4% 29,0% 
        

Gudekvartererne 
og Klyngen* 

2020 29,7% 3,6% 17,2% 2,6% 16,8% 30,1% 

Gudekvartererne 
og Klyngen* 

2019 27,7% 4,0% 18,0% 2,8% 17,8% 29,7% 

Gudekvartererne 
og Klyngen* 

2018 30,5% 4,7% 17,7% 2,7% 17,3% 27,2% 

Gudekvartererne 
og Klyngen* 

2017 28,7% 6,6% 15,8% 3,6% 16,7% 28,7% 

        

Gersagerparken 2020 32,8% 5,8% 16,6% 2,5% 9,1% 33,2% 

Gersagerparken 2019 34,2% 5,9% 17,4% 2,5% 8,5% 31,6% 

Gersagerparken 2018 34,6% 6,3% 17,7% 2,9% 7,7% 30,8% 

Gersagerparken 2017 34,6% 6,1% 18,0% 2,9% 7,6% 30,8% 
        

Greve Kommune 2020 14,9% 8,4% 14,3% 1,7% 22,4% 38,5% 

Greve Kommune 2019 15,2% 8,4% 14,3% 1,6% 21,6% 38,9% 

Greve Kommune 2018 15,5% 8,2% 14,4% 1,5% 21,1% 39,3% 

Greve Kommune 2017 15,9% 8,1% 14,3% 1,5% 20,5% 39,6% 

Beboersammensætning 
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Kilde: Beredskabsstyrelsen (2016-2019) og Midt og Vestsjællands Politi (2020) 
 

Til sammenligning var der i 2020 i alt 47 brande i hele Greve. 
 

Udvikling af brande i Greve Nord 

Brande 

 2016 2017 2018 2019 2020 Fald i %  
2016-2020 

Antal brande i Greve Nord 11 5 11 14 7 36,4% 

Heraf i Askerød 9 2 6 4 3 66,6% 

Heraf i Gudekvartererne og Klyngen    8 2  

Heraf i Gersagerparken    2 2  
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Kriminalitet 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kilde: Midt– og Vestsjællands Politi 

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord 

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 

Årstal 
Borgervendt 

kriminalitet 

Straffelovsanmeldelser 

i alt 
Boligområde Øvrig straffelov 

Hele Greve Nord 2019 89 128 39 

Hele Greve Nord 2018 69 137 68 

Hele Greve Nord 2017 90 49 136 

Hele Greve Nord 2016 138 182 44 
     

Askerød 2019 27 4 16 

Askerød 2018 22 20 42 

2017 36 55 Askerød 19 

Askerød 2016 36 47 11 
     

Gudekvartererne og Klyngen 

Kun 4. kvartal 
2019 9 2 11 

     

2019 18 27 
Gersagerparken  

Kun 3+4 kvartalo 
9 

     

Greve Kommune 2019 1.228 682 1.910 
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Kriminalitet 

 
 

Andel sigtelser 
Andel personer på 15 år og derover med afgørelse og/eller sigtelse i årene 2016-2019. De nyeste tal BO-
VEST får oplyst af Danmarks Statistik. 
BEMÆRK: Opgørelsen herunder kan ikke direkte sammenlignes med opgørelsen over straffelovsan-
meldelser på forrige side, da det er forskellige opgørelser. Opgørelsen herunder over er foretaget af   
Danmarks Statistik, mens ovenstående om straffelovsanmeldelser er fra Midt- og Vestsjællands Politi 

 

Kilde: Boligselskaberne / Danmarks Statistik   *Tallene inkluderer ikke de 75 lejemål i Freyas Kvarter. 
Anmærkning: Celler med værdien "-" er diskretionerede celler, da disse celler indeholder mellem 0 og 3 observationer. Indhol-
det i de diskretionerede celler indgår ikke i summerne pga. sekundær diskretionering. 

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord 

Boligområde Årstal Domme i % Sigtelser i % Dømte i % Mindst én 
sigtelse i % 

Askerød 2019 2,2% 5,0% 1,8% 2,0% 

Askerød 2018 2,6% 5,8% 2,1% 3,1% 

Askerød 2017 2,4% 7,0% 1,9% 3,0% 

Askerød 2016 2,5% 6,8% 1,9% 4,3% 
      

Gudekvartererne og Klyngen* 2019 4,4% 16,8% 3,5% 1,9% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2018 - 11,2% - 1,9% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2017 0,6% 2.8% 0,6% 1,9% 

Gudekvartererne og Klyngen* 2016 1,9% 0,6% 0,6% 0,6% 
      

Gersagerparken 2019 2,5% 3,5% 1.9% 2,1% 

Gersagerparken 2018 2,3% 6,5% 1,6% 2,5% 

Gersagerparken 2017 2,3% 7,0% 1,7% 2,1% 

Gersagerparken 2016 2,4% 8,5% 1,8% 2,1% 
      

Greve Kommune 2019 1,0% 2,3% 0,8% 1,0% 

Greve Kommune 2018 0,9% 2,5% 0,7% 0,9% 

Greve Kommune 2017 0,7% 1,9% 0,6% 0,8% 

Greve Kommune 2016 0,9% 2,0% 0,7% 0,9% 
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Hvem er vi? 
Sekretariatsleder 

Sara Matikainen 
sma@bo-vest.dk 

60 35 26 33 
 

Kommunikationsmedarbejder 

Rukhsana Ali 
rua@bo-vest.dk 

60 35 46 64 
 

Vejleder 

Khadija Al Mohammadi 
kam@bo-vest.dk 

50 35 46 69 
 

Familievejleder 

Gitte Henningsen 
ghe@bo-vest.dk 

60 35 46 76 
 

Koordinator 

Dorthe Korshøj 
dko@bo-vest,dk 

60 35 46 61 
 

Børn– og ungekoordinaor 

Mohammed Ibrahim 
moa@bo-vest.dk 

60 35 26 41 
 

Lommepenge– og fritidsjobvejleder 

Josephine Jensen 
jos@bo-vest.dk 

60 35 47 77 
 

Jobplanetens projektleder 

Özcan Tecer 
ote@bsj.dk 
24 62 38 58 

 
Danskunderviser 

Isabella Tang Jespersen 
itj@bo-vest.dk 

50 31 48 82 
  

Studentermedhjælper 

Line Hedegaard Poulsen 
lhp@bo-vest.dk 

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 Kommu-
ne 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 vores hjemmeside 
Eller hold dig opdatere på Greve Nord Projektet på Facebook   

http://www.grevenord.dk
http://www.facebook.com/grevenord

