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Status på projektet 
 
Revideret helhedsplan og udvidelse af projektet:  
BS61 fra Gersagerparken indtrådte i Greve Nord Projektet i forbindelse med årsskiftet. I den forbindelse er der blevet 
udarbejdet en revideret helhedsplan for Greve Nord Projektet. Der arbejdes ud fra de samme 5 indsatsområder, men der 
er lavet en række ændringer på aktivitetsniveau ud fra ønsket om et fokusskift til mere langtidsholdbare og 
forankringsmulige løsninger. Derudover er de strategiske samarbejder og kontakten til de meget udsatte målgrupper 
blevet opprioriteret.  
 
Bydelskonference:  
Greve Kommune og Greve Nord Projektet samarbejdede om årets Bydelskonference, der havde temaet ’Den attraktive 
bydel’. Målet med årets bydelskonference var i fælleskab at debattere og idéudvikle på, hvad der kan gøre området 
mere attraktivt for nuværende og kommende beboere. For at give deltagerne inspiration var der på konferencen 
forskellige oplæg. Det ene oplæg handlede om, hvordan Greve Nord arkitektonisk kunne forbedres, mens det andet 
handlede om, hvordan beboere på tværs af adresse, nationalitet og alder kan samarbejde med lokale kræfter om at 
skabe en mere attraktiv bydel og samtidig skabe relationer mellem folk, f.eks. gennem opbygning af en legeplads. Efter 
hvert oplæg skulle deltagerne skulle arbejde videre med idéer i workshops. De mange gode forslag og indspark blev ved 
konferencens afslutning overdraget til formand for Greve Kommunes Trygheds- og Integrationsudvalg, Gert Poul 
Christensen, som lovede at videreformidle og arbejde videre med de mange gode idéer.  

Grundejerforeninger på banen  
Tryghed var på dagsordenen, da der i februar blev afholdt møde for en række grundejerforeninger i Greve Nord. På 
mødet deltog Borgmester Pernille Beckmann, Gert Poul Christensen (formand for TI udvalget), Morten Dahlin (formand 
for vækst og beskæftigelsesudvalget), repræsentanter for Karlslunde politi samt Greve Nord Projektet. Mødet gav 
mulighed for at diskutere nogle af de frustrationer som en del af beboerne i Grundejerforeningerne føler omkring den uro 
der har været i Greve Nord området. Mødet viste dog også, at beboerne i grundejerforeningerne rigtig gerne vil vide 
mere om de almene bebyggelser i Greve Nord (Askerød, Gudekvartererne og Gersagerparken), og gerne kommer til 
rundvisninger og åbent hus arrangementer. Dette vil der nu blive arbejdet videre med.  
I forbindelse med Bydelskonferencen har flere grundejerforeninger desuden meldt ud, at de gerne vil bidrage til at løfte 
området og gøre bydelen mere attraktiv – og ser sig selv som en vigtig brik i udviklingen af Greve Nord.  
 

 

Status på aktiviteter og indsatsområder 

Nedenstående er en gennemgang af de prædefinerede indikatorer, projektet skal indberette på til Landsbyggefonden. 
Tallene udgør således ikke en udtømmende gennemgang af projektets indsatser og aktiviteter, men udvalgte aktiviteter 
under hvert indsatsområde.  

Indsatser: Børn, unge og familier  
 

Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats  
Antal (unikke) brugere, der har benyttet sig af vejledning om samfundsforhold m.m. 28 

Antal arrangementer for børn/forældre*  2 
* Indsamlingsevent i forbindelse med Danmarks Indsamling og overlevelsestur for unge drenge.  
 
Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal: 

 Forældrenetværket: Forældrenetværket holder fast møde hver 14. dag, hvor der planlægges kommende 
aktiviteter. Derudover deltager Forældrenetværket i møder med ungegruppen og har faste aftenvagter i 
Aktivitetshuset.  

 Skolesamarbejde: En medarbejder fra Greve Nord Projektet er fast tilknyttet 2 klasser på Arenaskolen, hvor 
han har fokus på de mest forstyrrende elever og sideløbende laver forløb, udflugter og temamøder.   

 Matematikfessor: 8 unge fra Arenaskolen er blevet udvalgt til at deltage i et forløb med ekstra undervisning i 
matematik. Tilbuddet er et supplement til matematikundervisningen i folkeskolen, og foregår derfor efter 
skoletid. Eleverne deltager ganske frivilligt, og i gennemsnit deltager 6 elever pr. gang. 

 



 

Job, uddannelse & erhverv 
Job- og uddannelsesvejledning (voksne)  

Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  29 

Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 28 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse 4 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse  2 

… 

Virksomhedsformidling (unge)   
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og virksomhedsformidling (seneste kvartal) 18 

Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet (gennemsnit pr. måned) 15 

Antal vejledningssamtaler  112 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse 1 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse  6 

 
Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal: 

 Tæt samarbejde med UUV: Virksomhedsformidleren har indgået endnu tættere samarbejde med UUV, hvor 
denne skal medvirke til at støtte og kvalificere de unge borgere, som ikke befinder sig i en tilfredsstillende 
uddannelses- eller beskæftigelsessituation, og som ikke har en aktiv sag i Jobcentret.  

 Undervisningsforløb for ægtefælleforsørgede: I Greve Kommune og Greve Nord Projektets samarbejde for at 
mobilisere ægtefælleforsørgede kvinder, tilbydes målgruppen nu et specielt tilrettelagt forløb med massiv 
danskundervisning, temaer om familie og sundhed, virksomhedsbesøg og meget andet. Forløbet suppleres af 
vejledning, sundhedstilbud og diverse andre tiltag, der har som mål at få kvinderne tættere på arbejdsmarkedet. 

 Oplæg på skoler: Virksomhedsformidleren har holdt oplæg på to lokale skoler om muligheder for job og 
uddannelse.  

 

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
Faste aktiviteter 

Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 1/4 2014* 7 

Antal beboere der deltog i aktiviteter i alt (seneste kvartal) 499 

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)** 2 

Antal besøgende i alt 95 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne  6 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg  30 
* Aktiviteter: Styrketræning, stavgang, gymnastik (2 ugentlige hold), danskundervisning, banko og petanque.  
* Arrangementer: Fastelavnsfest, nytårskur for frivillig. 
 

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Fastelavn: For første gang blev afholdt en tværgående fastelavnsfest for alle områdets beboere.  

 Nytårskur: I januar afholdtes en nytårskur for projektets frivillige. 45 engagerede frivillige deltog og blev fejret .  

 Styregruppe for aktiviteter & events: Der er opstået et større behov for en tværgående koordinering af aktiviteter 
og arrangementer, der involverer beboere i alle områder. Derfor er 2 styregrupper blevet omstruktureret, og der 
er blevet etableret en tværgående styregruppe for aktiviteter og events. Styregruppens medlemmer består af 
repræsentanter fra boligafdelingernes aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelser, Greve Bibliotek, Greve Museum, 
Hundige Kirke, Center for Kultur og Fritid, Greve Frivilligcenter og Greve Nord Projektet.  

 Styregruppe for tryghed: I forbindelse med omstruktureringen er der blevet etableret en mere målrettet 
styregruppe for tryghed, der fremover skal arbejde med både fysisk miljø og udsatte beboere (bl.a. psykisk 
syge og misbrugere). Styregruppen består af driftsledere fra området, Karslunde Lokalpoliti, PPV, Greve 
Rusmiddel Center og Center for Teknik og Miljø.  

 



 

Indsats: Sundhed 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 50 

Undervisning vedr. medicin  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige)* 3 

Antal deltagere (unikke) på undervisningsholdene, gennemsnit pr. gang/hold 12 

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud**  14 
* Fordelt på 2 undervisningshold og 1 mindre hold i behandling på GRC. 
** Fordelt på motionstilbud (3), gymnastik (2), styrketræning, stavgang, kostvejledning, kvindegrupper (3) og madskoler (3).  

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Undervisning vedr. medicin: Der samarbejdes med SATSpuljeprojekterne og Greve Rusmiddelcenter om 
undervisningsforløb med fokus på livskvalitet og forbrug af håndkøbsmedicin. Undervisningen forestås af en 
misbrugskonsulent fra Greve Kommune, og er på kort tid blevet en succes med mange brugere og flere hold. I 
undervisningen gennemgås de mange uhensigtsmæssige konsekvenser ved et for stort eller forkert forbrug af 
håndkøbsmedicin, og hvilke alternativer der findes. I undervisningen er der desuden fokus på alternative 
behandlingsformer, og der gives smagsprøver på flere former for alternativ behandling, herunder især NADA 
(øreakupunktur), meditation og massage. 

 Sundhedscafe med Christian Bitz: Den 15. januar blev afholdt en udvidet Sundhedscafé i Gersagerparken, hvor 
sundhedseksperten Christian Bitz holdt foredrag. Sundhedscaféen var et samarbejde mellem Center for 
Sundhed & Pleje, den kommunale træningsenhed og Greve Nord Projektet. Mere end 100 mennesker deltog i 
arrangementet, som blev finansieret med midler fra den kommunale sundhedsfremmepulje. 

 Motionstilbud for alle: Der findes nu både motion for mænd, kvinder og kronikere. På disse hold er der tilknyttet 
sundhedsformidlere. Derudover findes to blandede gymnastikhold samt tilbud om styrketræning og stavgang for 
alle beboere i området. Samtlige hold er ugentlige.  

 Madskoler: På nuværende tidspunkt kører 3 madskoler, hhv. én for mænd, en for tyrkere/kurdere og en for 
pakistanere/indere/afghanere. Til hvert hold knyttes relevant undervisning og vejledning (f.eks. diabeteskost).  

 

Indsats: Image & kommunikation  

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 704 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 927 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  343 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 8 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  170 
*Artiklerne er bragt i flere medier, samt Boligen og Beboermagasinet. 

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Bydelskonference: Årets bydelskonference d. 22. marts havde temaet ’Den attraktive bydel’. Målet med årets 
bydelskonference var i fælleskab at udarbejde en række ideer til, hvad der kan gøre området mere attraktivt for 
nuværende og kommende beboere, men også nogle helt konkrete forslag til, hvordan ideerne kan udføres af 
lokale aktører. De 65 deltagere repræsenterede Byrådet, afdelingsbestyrelser i området, forskellige centre i 
Greve Kommune, Lokalpolitiet, områdets kultur- og idrætsinstitutioner, daginstitutioner og skoler, 
grundejerforeningerne samt Greve Nord Projektets medarbejdere. For første gang var Greve Kommune 
medarrangør på bydelskonferencen, der i de foregående år har været afholdt 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. 

 Facebook: Der satses i højere grad på Facebook som kommunikationskanal – med flere historier og links til 
hjemmesiden. Både følgere på Facebook og besøg på hjemmesiden via Facebook er steget betydeligt de 
seneste 3 måneder (sidstnævnte fra 5,4% til 13,6%). Facebook bruges både til information om tilbud og som 
’live-opdatering’ af igangværende aktiviteter. Formålet er at siden bliver mere levende og aktuel, og at siden på 
sigt kan overtages af beboerne.  

 TV indslag i forbindelse med Danmarks Indsamling: DR viste et 60 sekunders langt indslag om ungeklubbens 
indsamling til Danmarks Indsamling d. 31. januar.   



 
 

Om Greve Nord Projektet: 
 
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der har til formål at skabe levende, attraktive og trygge boligområder med 
en markant positiv lokal identitet og tradition for fællesskab og samarbejde. Projektet finansieres af Landsbyggefonden, 
Greve Kommune og de involverede boligafdelinger. Der arbejdes helt overordnet på to planer: 

 For den enkelte beboer: Social indsats, aktiviteter og vejledning især for udsatte beboere.  

 For bydelen: Etablering af netværk og samarbejde mellem relevante aktører, oprettelse af platforme for 
information og vidensdeling samt positiv profilering af bydelen.  
 
 

Medarbejdere Kontaktoplysninger 

Sekretariatsleder 

Bo Bjerre Mouritzen 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

Mail: bbm@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 61 
Aktivitetshuset, Gersagerparken 35 

Souschef & projektleder  

Hanne Sanderhoff Degn 
Arbejdsområder: Personaleledelse, koordinering 
 og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: hsd@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 64 
Thors Kvarter 62 

Kommunikationsmedarbejder 

Sara Z. Ehrenreich (barselsvikar) 
Arbejdsområder: Image og kommunikation 

Mail: sze@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 65 
Thors Kvarter 62 

Børn- og ungemedarbejder 

Maher Khatib  
Arbejdsområder: Aktivitetshuset 
Forældrenetværket 

Mail: mkh@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 68 
Aktivitetshuset, Gersagerparken 35  

Sundhedskoordinator 

Kira Gilling Hansen 
Arbejdsområder: Sundhedsformidlere, 
sundhedstiltag  og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: kgh@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 62 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Jobvejleder 

Khadija Al Mohammadi 
Arbejdsområder: Vejledning - job, uddannelse og 
samfundsforhold 

Mail: kam@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 69 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Virksomhedsformidler  

Marco Danielsen  
Arbejdsområder: Fritidsjobs, praktik m.m. for unge 

Mail: dmd@greve.dk 
Tlf. 21 78 52 34 
Greve Videncenter & Stamhuset 

Projektmedarbejder 

Sara Einhorn 
Arbejdsområder: Projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: sae@greve.dk 
Tlf. 24 84 39 17 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Aktivitetsmedarbejder 

Suzanne Magelund 
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter & 
arrangementer  

Mail: sst@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 67 
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 35 

 

 

Se mere på www.grevenord.dk, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Eller find os på facebook 

www.grevenord.dk 


