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Til beboerne i Askerød,
Gersagerparken,
Gudekvarterne og
Klyngen
- samt inviterede til Bydelskonferencen

Kendskab gi’r venskab
Under det slogan blev der i slutningen af september holdt
Bydelskonference i Hundige
Kort og godt om
Greve Nord Projektet
Greve Nord Projektet er et boligso-

cialt projekt, der har til formål at øge
trygheden og mindske kriminaliteten i
området.
Det skal bl.a. ske ved:
• At få kommune, politi, boligselskaber og lokale ildsjæle til at
arbejde bedst muligt sammen
• At komme i dialog med lokale
børn, unge og deres forældre
• At sætte aktiviteter i gang
• At synliggøre hvad der sker i
bydelen
Projektets styrende organ er
Greve Nord Partnerskabsforum
Det mødes 5 gange om året med
repræsentanter fra: BO-VEST/Vridsløselille Andelsboligselskab, Boligselskabet af 1961, Greve Boligselskab, KAB/Sydkystens Boligselskab,
Greve Kommune, Hundige Storcenter
(Waves), Lokalpolitiet i Karlslunde
Periode
Projektet løber i perioden 2007 - 2012
Område
I udgangspunktet er hele Greve Nord
indtænkt i indsatsen, men fokusområderne er Askerød, Gudekvartererne,
Klyngen og Gersagerparken.
Lokaler
Projektet holder til i lokaler i Askerød
og i Gersagerparken.
Ansættelser
Der er 9 ansatte i projektet: En leder,
en deltids administrativ medarbejder,
en job- og sundhedsguide, en vejleder, to børne- og ungemedarbejdere, to
sociale viceværter samt en aktivitetskoordinator. En deltids imagemedarbejder er under ansættelse.
Økonomi
Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger,
Greve Kommune og Integrationsministeriet. Greve Nord Projektet er
ramme for tre selvstændige projekter
med hver sin økonomi.Til sammen
har de tre projektet et budget på
ca. 18 mio. kr. fordelt på 4 år, hvor
Landsbyggefonden tegner sig for ca.
12 mio. kr.
Månedlige orienteringer om projektet
Udsendes pr. mail til alle interesserede.
Tilmelding til Bente Larsen, mail bla@
bo-vest.dk

De inviterede var en udvalgt skare af medlemmer fra kommunalbestyrelsen,
afdelingsbestyrelser og grundejerforeninger fra området. Formålet med dagen
var at få de aktive i bydelen til at lære hinanden at kende og udveksle viden og
idéer.
I invitationen stod blandt andet:
Hundige og i særdeleshed Askerød oplever at have et dårligt rygte. Rygtet
er resultatet af bl.a. års avisskriverier, tv-udsendelser og lokal sladder.
Der er konkrete og tragiske begivenheder bag mediedækningen og sladderen, men medierne har det jo desværre med at gå i selvsving og skabe
myter frigjort fra realiteterne.
Vi har oplevet boligområder, der har haft problemer, men ikke er blevet
hørt. Vi har oplevet udlejningsproblemer i Askerød, bl.a. fordi det var umuligt at formidle de positive historier om fred og ro, som længe har været
dagligdagen i bebyggelsen.
Vi skal ikke fortie eller benægte de reelle problemer, der er i bydelen.
Vi skal bare også fortælle de gode historie og formidle objektiv viden om
konkrete hændelser og den generelle udvikling.
For hvis alle vi, der er engagerede i bydelen, lærer hinanden at kende, formidler historier og viden til hinanden, og bringer mere nuanceret sladder
til torvs, så er vi kommet et stort skridt nærmere den attraktive bydel, som
Hundige er så tæt på at være.
Husk, at du er med til at påvirke, hvem der flytter til Hundige - alt efter
hvordan du omtaler bydelen. Som beboer er du bare den bedste ambassadør for din bydel.
Kom og vær med til at skabe nye netværk og præge udviklingen af Hundige. Vi håber på, at vi sammen vil få en sjov, inspirerende og lærerig dag!
Udover repræsentanter fra boligafdelingerne under Greve Nord Partnerskabet
deltog der bl.a. repræsentanter for 6 ejerforeninger, 2 afdelingsbestyrelser
samt 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer. I alt en forsamling på godt 40 personer.
En stor del af dette nummer af Greve Nord Projektets Nyhedsbrev bliver brugt
til at samle op på konferencen, og nyhedsbrevet vil også blive sendt til grundejerforeningernes formænd.
Indholdet er ikke et referat af selve dagen. Vi har derimod valgt at lade nogle af
oplægsholderne komme til orde, og komme med indlæg i forhold til de besøg,
der var indlagt. Greve Bibliotek holdt et oplæg om deres mange tilbud. I stedet
for et referat bringer vi en reklame for deres aktiviteter bagerst i bladet.
God fornøjelse!

Greve Kommunes bydelsstrategi
Bydelskonferencen bød på både politiske visioner
og diskussioner. Læs her om Greve Kommunes
Bydelsstrategi

Greve Byråd nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skal koordinere, prioritere,
udvikle nye idéer og tilgange til håndtering af Nordområdets udfordringer.
Udvalget for Udvikling i Greve Nord (UG-udvalget) har skrevet en bydelsstrategi for Greve Nord 2011-2015, som formanden Thomas Kampmann gennemgik
på Bydelskonferencen. Strategien kan læses i sin helhed på kommunens
hjemmeside www.greve.dk, under UG udvalget.
For hvert år i perioden 2011-2015 fastsættes en overordnet målsætning og en
række indsatsområder, der skal iværksættes med henblik på at opfylde årets
målsætning. Der udarbejdes hvert år handleplaner for de enkelte indsatser,
hvor formål og resultatkrav fremgår. Nogle indsatser vil være flerårige, men
strategien angiver for hvert af årene i perioden 2011-2015 et hovedfokus.

Thomas Kampmann

I det følgende bringes kun de helt overordnede tanker.
2011: Det er nemt at dyrke idræt og fritidsaktiviteter i Greve Nord
Idræts- og fritidslivet har stor betydning for integrationen af nydanskere og for skabelsen af sammenhold og venskaber mellem børn og unge på tværs af befolkningsgrupper og boligområder. Nye og eksisterende tilbud skal udvikles
og fungere som sunde og interessante alternativer til at lave ballade - og i værste tilfælde kriminalitet - i området.
2012: Det er trygt at vokse op i Greve Nord
Børn og unge skal opleve en tryg opvækst i Greve Nord. I bydelsstrategiens andet år iværksættes konkrete indsatser, der skal styrke muligheden for en tryg opvækst i Greve Nord.

2013: Beboerne i Greve Nord er stolte af bydelen
Greve Nord skal have et image som et godt sted at bo, leve og arbejde. Beboerne er vigtige ambassadører for
bydelen, og deres omtale er afgørende for bydelens fremtid. Derfor arbejdes der i bydelsstrategiens tredje år med at
skabe positive billeder og historier om Greve Nord.
2014: Greve Nord er en integreret bydel i Greve Kommune.
Beboerne tager ansvar for udviklingen i Greve Nord og deltager aktivt i lokalsamfundets forskellige demokratiske institutioner. Derfor arbejdes der i bydelsstrategien fjerde år med at mobilisere beboerne i Greve Nord i forebyggende
indsatser mod udvikling af parallelsamfund, hvor nogle befolkningsgrupper lever isoleret fra resten af samfundet.
2015: Greve Nord er en mangfoldig bydel med plads til forskellighed
Greve Nord er kendetegnet ved tolerance og respekt for kulturelle og sociale forskelligheder på tværs af befolkningsgrupper i og uden for bydelen. I bydelsstrategien femte år arbejdes med forskellighed som en ressource, der styrker
bydelens identitet og udvikling.

På Bydelskonferencen kunne deltagerne blandt andet
høre en bred vifte af lokale oplæg til inspiration. Her
præsenterer vi to af dem.

Om tværkulturel Dialog:
Tværkulturel Dialog er et lokalt
samarbejdsprojekt, der er opstået
gennem lokale netværk.
Samarbejdsparterne er:
• Foreningen Dimension, en
forening med deltagere med
tyrkisk og islamisk baggrund
• Greve Bibliotek
• Greve Nord Projektet og
• Hundige Kirke
Samarbejdet har eksisteret
siden januar 2006. Der er blandt
andet blevet arrangeret middage
i Hundige Kirke og udstillinger
i Hundige Storcenter, Waves.
Desuden har Tværkulturel Dialog
arrangeret diverse events: Nogle
husker måske brudekjoler og
bryllupskage, eller dengang der
blev strikket et langt halstørklæde
og var forskelligt håndarbejde
udstillet på Mokkatorvet - alt
sammen for at sætte fokus på
kulturel mangfoldighed og skabe
mulighed for dialog på tværs af
kulturer.

Integration er at skabe helhed
- og helhed bliver det ikke uden mangfoldighed.
Indlæg af Hanne Hummelshøj, Tværkulturel Dialog
At mødes på tværs – hvordan?
Formålet med Tværkulturel Dialog er
at invitere til samtale og nysgerrighed
blandt os, som bor i den nordlige del
af Greve. Vi kan komme til at tale om
”de andre” som nogle, vi skal være på
vagt over for, og som vil os ondt. Men
hvorfor har vi en forestilling om, at ”de
andre” ikke vil mig, hvis jeg gerne vil
dem?
Udfordringen er at møde hinanden. Så
erfarer vi, at begge parter har håb om
et godt liv, børn vi elsker og venner,
vi bekymrer os for. Det kan være
forskelligt, hvad vi håber og tror på,
og hvordan vi viser kærlighed. Men vi
har samme ønsker om at bo og leve
et sted, hvor der er tryghed. Vi bliver i
Greve Nord alle ramt, når det opleves
som utrygt at færdes i området.
Samtaler om det fælles
Derfor skal vi være nysgerrige på hinandens forestillinger om, hvad et godt
liv er. Hvad er dit håb for fremtiden,
hvad er dine ønsker for dine børn, og
hvilken verden vil du gerne være en del
af?
Den samtale er svær at komme i gang
med i køen i Bilka eller midt i Waves
med indkøbsposer og utålmodige børn.
Derfor ser Tværkulturel Dialog det som
sin opgave at skabe muligheder for at
mødes og at give rammer for samtalen.
Cafémøder som ramme for dialog
Tværkulturel Dialog er i gang med planlægningen af 4 cafémøder som skal
foregå på Greve Bibliotek, Portalen.
Møderne kommer til at ligge i starten
af det nye år. Der vil være let servering, et oplæg til samtalen og derefter

mulighed for ved små borde at snakke
med andre.
Vi håber, der kommer mange: De, der
har boet her hele deres liv. De, som
er kommet til Hundige på grund af
kærlighed til et menneske eller behovet for arbejde. De, som bare bor
her, fordi der var den rigtige bolig på
det rigtige tidspunkt. Vi håber på, det
bliver aftener med liv og samtale, så
vi sammen kan opleve Hundige og
Greve Nord som en blomstrende by.
Så forskellighed bliver en ressource til
glæde og overraskelser over, at verden
kan opleves så forskelligt.
Fællesskab & mangfoldighed
Integration er at skabe helhed. Helhed
bliver det ikke uden mangfoldighed, og
den skaber vi kun i fællesskabet. Det
ægte møde får vi, når jeg ved, hvem
jeg er, når jeg tør stå ved min identitet,
min kultur, mine spørgsmål og min
usikkerhed og også møde den anden,
som har samme sikkerhed og usikkerhed.
Når vi tør dele vores overvejelser med
hinanden i respekten for den anden, så
kan vi sammen blive klogere.
Det er det,
vi forstår
ved tværkulturel
dialog.

Det går faktisk meget godt!

Nyboligs bud på boligmarkedets prisudvikling i Greve Nord
På bydelskonferencen den
25. september havde vi blandt
andet besøg af tre ejendoms
mæglere fra den lokale Nybolig i Waves, som fortalte om
køb og salg af huse i området gennem tiderne. På den
baggrund har vi fået en os en
snak med indehaver Mariann
Trolledahl.
Mariann Trolledahl har holdt til i
Greve Nord siden august 1987, hvor
hun åbnede den første af sine forretninger i det gamle Hundige Storcenter, så hun har både oplevet opture og
nedture på boligmarkedet. ”Nu er det
jo ikke kun de områder med dårligt
ry, der har haft op - og nedture, det er
noget, der har præget hele landet, så
det er svært at vurdere, hvad der er
finanskrisens skyld og hvad der skyldes det dårlige image” , siger hun.
De første år var præget af ”kartoffelkuren” som blev gennemført i
1986, men billedet ændrede sig stille
og roligt omkring 1990, hvor der kom
en lang periode med stabilitet og i
2004 gik markedet nærmest ”amok”
med en meget større efterspørgsel i
forhold til udbuddet af boliger. Dette
opsving varede indtil 2007 indtil finanskrisen meldte sin ankomst i 2008.
Der er stadig spor efter finanskrisen,
folk er med rette lidt forsigtige. Men
det går stille og roligt fremad med

svage prisstigninger og svage stigninger i antallet af salg.

FAKTABOKS

Mariann kendte lidt til Greve Nord,
da hun åbnede sin første butik og
så store muligheder i området. I dag
kender hun området som sin egen
bukselomme og har desuden boet i
Solrød i en del år.

Kartoffelkuren = Et politisk tiltag,
der havde til formål, at dæmpe det
private forbrug og indebar blandt
andet en række nye låneregler,
herunder indførelse af ny lånetype,
mix-lån, der skulle sikre opsparing
i boligen.

”Desværre er der mange, som ikke
kender til området i forvejen, men
alene har læst eller hørt historier om
området, der er af den overbevisning,
at det er jungleloven, der hersker i
Greve Nord. De mennesker kan være
svære at overbevise om alle de goder
området også besidder. Derfor er der
nogle, der foretrækker, at bo i Greve
Midt og Greve Syd på trods af, at vi
også har nogle meget populære kvarterer i Greve Nord, her kan nævnes
både Eriksmindekvarteret og Hundigegårdskvarteret.
Mariann fortæller, at det, der har
fyldt meget hos kunderne, er de
oversvømmelser der var for nogle år
tilbage i Godsparken. Pressen har jo
en del at skulle have sagt, da det ofte
er deres udlægninger af historierne,
som spiller en stor rolle for, om folk
overvejer at købe bolig i området.
Hun fortsætter: ”Hvis de kun læser
historier om oversvømmelser og
skyderier, så forstår man jo godt, at
området ikke virker tillokkende, hvis
man altså ikke kender til det i forvejen og ved, at det er noget, der sker

meget sjældent og i øvrigt er noget,
der sker flere steder i landet”.
”Der er mange ting man skal tage
stilling til, når man køber hus og
selvfølgelig står tryghed øverst på listen, særligt når man er en børnefamilie. Vi oplever dog heldigvis, at folk
stadig har lyst til at bo her og sætter
pris på områdets kvaliteter og Greve
Kommunes mange gode tilbud. Vi tror
på, at området er i vækst og at flere
og flere får lyst til at bo her”.

Askerøds
Den fysiske renovering af
Askerød er gået i gang, og
beboerne kan til tider kan
til tider opleve det som en
uoverskuelig proces, men
der er faktisk en mening med
galskaben.
Inde i Bo-Vest sidder projektleder på
den fysiske helhedsplan, Tine Refsgård. Hun er glad.
Den fysiske helhedsplan for Askerød
går støt fremad. Trods begyndervanskeligheder og komplikationer
undervejs tegner det lige nu til, at
renoveringen bliver færdig ca. ¾ år
før tid. Det er jo fantastisk når man
tænker på den meget store opgave
det er at udføre både for rådgivere,

entreprenører og ikke mindst beboerne, som til hverdag skal tåle med
al besværet.
Tine fortsætter, Det overordnede formål har været at udbedre de byggeskader, der er i badeværelserne og på
tagterrasserne. På den måde fremtidssikres boligområdet.
Dernæst kommer nedrivningsplanerne. Hovedsaligt er tanken, at
man fjerner de små mørke passager,
åbner mere op, så det bliver tryggere og venligere at passere igennem bebyggelsen. Desuden er der
tale om, at to gange i to boligblokke
alt i alt 12 boliger også skal rives
ned. Grunden til at byrådet har stillet
forslaget er, at der er en del tomme
lejligheder i Askerød, som er en stor
udgift for kommunen. Så nedrivningsplanerne skal også fungere som

et kriminalpræventivt tiltag. Jo mere
bebyggelsen opgraderes, så den
bliver smuk og attraktiv, des mere
eftertragtet bliver den, også for de
ressourcestærke.
Tines rolle på den daglige byggeplads
i Askerød meget usynlig. Vi har været
så heldige at få ansat Kent Kivsmose,
som sidder på ejendomskontoret i
Askerød. Tine understreger: ”Jeg
ved ikke hvad vi skulle gøre uden
ham. Det er en kæmpe hjælp, at han
hver dag befinder sig synligt ude i
”marken”, hvor han håndterer alle de
problemer, som en så stor byggesag
medfører. Yderligere har Kent med
sit sindige væsen vundet beboernes
tillid.”

FAKTA OM RENOVERINGEN
Den omdiskuterede nedrivning af boligblokke og sammenlægning af lejligheder afventer en endelig
beboerbeslutning. Hvis det besluttes, forventes det at starte i begyndelsen af 2012.

forvandling!

På ejendomskontoret i Askerød
sidder Kent Kivsmose. Han er
byggekoordinator på opgaven. Kent
er også glad.
Han supplerer: ”Det går som sådan
godt med helhedsplanen. Der har
været lidt opstartsproblemer med
renoveringen af badeværelserne,
støv, arbejdskonflikt og generelt stor
forsinkelse flere steder, men nu er
det ved at køre, som det skal. Terrasserne har lidt samme skæbne,
med en del forsinkelser omkring
materiale leverance, men det er der
heldigvis også rettet op på.
Kloakrenovering og facadeafrensning, kører i store træk også uden

de store problemer.
En af Kents primære opgaver er at
hjælpe, når beboerne har et problem, som er forårsaget af renoveringen. ”Det er lidt forskelligt hvad
beboerne klager over, siger han, der
har dog i starten af renoveringen af
badeværelserne i Krathuset været
en del problemer med støv, som
beboerne selvsagt ikke var glade for.
Det er der heldigvis kommet styr på
og nu er støvskaderne minimale.
Ligeledes var der forståeligt nok
noget utilfredshed blandt de beboere,
der ikke havde deres terrasse i sommer. Det problem vil vi desværre nok
opleve igen til næste sommer. Men

de (næsten) færdige badeværelser
og terrasser, får megen ros fra beboerne, og det er vi altså glade for.”
Både Tine og Kent er enige om, at
det er en meget spændende proces
at få lov til at følge den udvikling
Askerød gennemgår. Askerød får
endelig den kærlige hånd som den
har brug for og vi glæder os meget til
at se det færdige resultat i starten af
2012. Vi krydser fingre for, at ventelisterne bliver lange på en bolig i
Askerød, smiler de.

FAKTA OM RENOVERINGEN
Den fysiske renovering har nogle overordnede indsatsområder.
•
•
•
•
•
•

Renovering af badeværelser
Udskiftning af træværk på tagterrasser som erstattes med metalplader og glas
Facaderne sandblæses og får smudsafvisende behandling
Nye lyse indgangspartier og overdækkede cykelskure
Træstakitter fjernes og erstattes med bøgehække, hegn og havelåger i forhaver og baghaver
Rensning af kloakkerne

Renoveringen forventes afsluttet i begyndelsen af 2012.

Bydelskonferencen inviterede om eftermiddagen deltagerne på bydels-vandring. Den ene bydels-vandring gik
til SYD-BO afdelingerne, Valhallen og Hundige Boldklub.
Hundige Boldklub er et af bydelens fantastiske eksempler
på, hvad ildsjæle kan udrette.

Hundige Boldklub rykker!
Hundige Boldklub har formået at få vendt underskud til
overskud på rekordtid, takket være nogle engagerede
nøglepersoner i klubbens
bestyrelse. Jørgen er en af
hverdagens helte, som sætter en ære i at være med til at
gøre en forskel for de unge
mennesker i klubben.
Hundigehuset summer af liv, selv på
en mandag formiddag, og det er der
en god grund til.
”Vi er ved at få lavet vores køkken”
siger Jørgen, ”vi skal til at have
caféen op at køre igen. Det er rart at
have et sted man kan gå hen og købe

en sodavand eller nogle pommes frittes når man har spillet en kamp. Det
sociale spiller nemlig en stor rolle i en
fodboldklub”.
Og Jørgen ved faktisk, hvad han taler
om. Hans historie i Hundige Boldklub

går tilbage til 1999, da Hundigehuset
blev indviet, og siden da har klubben
spillet en kæmpe rolle for ham.
”Fodbold har altid været en del af mit
liv. Jeg har spillet selv, men da jeg
fik en skade, satte det desværre en
bremser for min spilleaktivitet. Siden
har mine tre drenge været aktive. Nu
er min kone også blevet inddraget,
som kasserer i klubben, hun har styr
på finanserne”, griner Jørgen.
I 2008 var klubben nede at vende og
lukningen af klubben var en nærliggende realitet.
Det ville Jørgen og to andre ildsjæle
imidlertid ikke have siddende på sig,

så de gav hinanden håndslag på at få
vendt skuden. Deres ihærdige indsats
viste resultat og i 2009 havde de
krævet alle de penge ind, de havde
haft ude og nu er der ikke underskud i
kassen længere. ”Det var hårdt arbejde, men det var det hele værd”, siger
Jørgen. ”Nu er økonomien stabil, så
nu kan vi fokusere på udvikling i klubben i stedet for overlevelse”.

Blandt andet arbejder bestyrelsen på
en virksomhedsplan for 2011-2015.
Det vidner om visioner, ambitioner og
engagement på højeste niveau, krydret med et stort hjerte - en cocktail
mange virksomheder kunne tage ved
lære af.
Taget i betragtning, at boldklubben
har 275 betalende medlemmer i aldersgruppen 5-61 år, heriblandt også
dem de andre ikke gider lege med,
så er det forbløffende lidt ballade

de har. Efter 11 år er det kun tidens
tegn i omklædningsrummene og lidt
småting hist og pist, som har sat sine
præg og trænger til en kærlig hånd.
Og når man oven i købet tænker på
alle de hold, der dagligt bruger klubbens lokaler og de hold, der kommer
udefra når der er hjemmebanekampe,
så er det faktisk imponerende, at der
ikke er noget hærværk.
”Der har været enkelte episoder med
familiemedlemmer til spillerne, der er
kørt ind på banerne i biler når der er
blevet spillet kampe, lige for at give
Fortsættes på næste side

Et ordsprog siger: ”Hvis jeg har et æg, og du har et æg, og
vi bytter, har vi begge stadig ét æg. Men hvis jeg har en
idé, og du har en idé, og vi bytter, har vi begge to ideer.”
Den visdom forsøgte deltagerne at efterleve, da de mødtes
i workshops for at udveksle og udvikle deres gode idéer.

Kultur-festival i Greve Nord?
Et af de mest populære
forslag på Bydelskonferencen
var idéen om en festlig dag
for bydelen - med fokus på
mangfoldighed

videre med idéen. Der nedsættes i
nærmeste fremtid en arbejdsgruppe
bestående af frivillige og medarbejdere fra bl.a. Greve Bibliotek, Hundige Kirke og naturligvis Greve Nord
Projektet.

Workshops handler ofte om at få en
masse idéer frem - men til Bydelskonferencens workshop om lokal kultur kom det
hurtigt kun til at handle om én ting: En
bydels-festival i Greve Nord.

En kultur-festival kunne bidrage til at
skabe positiv omtale for bydelen og

til at skabe netværk mellem beboerne
- på tværs af både alder og kulturel
baggrund.
Vil du være med?
Alle er meget velkomne til at deltage
i planlægningen og afviklingen af den
kommende festival. Kontakt Greve
Nord Projektet for yderligere informationer.

Musik for de unge, mad fra mange
forskellige egne af verden, cirkus for de

mindste, danseopvisninger, hoppepude, kulturelle indslag som henna
og forskellige typer kunst og loppemarked var bare et lille udpluk af alle
de indslag, bydels-festivalen kunne
indeholde. Der var sågar snak om en
‘Hundige Festuge’ - men det ligger
nok trods alt et par år ude i fremtiden.
Lysten til at gå i gang fejler dog ikke
noget.
Allerede nu er der fundet en håndfuld
frivillige, som har lyst til at arbjede
Hundige Boldklub rykker - fortsat:
en besked. Det er selvfølgelig dybt
uhensigtsmæssigt og vi har derfor
fået sat et hegn op, så vi undgår det i
fremtiden”.
Udover kampe og træning bliver der
arrangeret overnatninger i klubben.
”Programmet starter som oftest
fredag aften og så står menuen på

god mad og hygge. Næste morgen
løber vi en tur rundt om Ishøj sø,
spiller kampe og hygger. Jeg plejer
at involvere forældrene med hensyn
til madlavningen, for det er altså ikke
min spidskompetence”, smiler Jørgen. ”Her deltager både etniske og
danske forældre med mad, så vi får
smagt på lidt af hvert også det man
ikke lige får til hverdag.”

Klubben har pt. 18 frivillige trænere
og 14 hold. Visionen er at udvide med
20 hold til næste år, det kræver dog,
at der kommer flere frivillige trænere
til.

Hvis man vil vide mere kan
man gå ind på
www.hundigeboldklub.dk.

Karlslunde Bibliotek udvider med 36 m2
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Med
Greve Bibliotek
i Svømmehallen

HVAD KAN VI NÅ INDEN TIRSDAG?
Det var mantraet på den biblioteksregionale innovatøruddannelse, som fire medarbejdere har deltaget i.
Lethedens princip, mindswitch, benspænd og next practice var grundbegreber og omdrejningspunkter i den fem måneder lange og intensive
uddannelse.
Og idé-sudoku, feltarbejde og dristige møder er blot nogle af de nye aktiviteter, kollegerne på Greve Bibliotek er blevet kastet ud i.
”Når man vil skabe nyt, gælder det om at se rundt om hjørner i stedet for
lige ud, at søge afvejen eller omvejen, turde gøre noget her og nu med
fare for, at det ikke dur, se muligheder i stedet for begrænsninger”, fortæller en begejstret cand. scient. bibl. Sussi Heinrichson.
Nu er innovative og forandringsparate kræfter klar til at tage fat på
morgendagens udfordringer.

LÆSEKREDSE ER IN
13 læsekredse med 170 medlemmer fordelt over hele kommunen
læste i 2009 over 60 forskellige romaner. Og en af de mange bivirkninger har været, at deltagernes sociale netværk i lokalsamfundet er
blevet udvidet.
Selvbestaltede mad- og læseklubber er fulgt i kølvandet på bibliotekets
Kræs for bogelskere. Klassikere, krimier og bestsellere bliver livligt diskuteret rundt om bordene. ”Biblioteket har nu 170 trofaste, aktive og ressourcestærke ambassadører for bibliotekets kerneydelser”, fortæller tovholder
for læsekredsbestyrerne Grete Holm Nielsen.

BIBLIOTEKET I DET GRØNNE
Greve Bibliotek tog turen ud i det grønne – og endda ud i det våde
element i Greve Svømmehal.

BEDSTEFAR HAR LÆRT AT SMS´E
Ældre Greveborgere får nu hjælp til at opklare mysteriet
omkring at skrive, sende og modtage sms´er. Biblioteket vejleder sammen med unge mennesker i at håndtere
de små taster på mobilen.
”Det er dejligt at se, at smilene kommer frem, når der er hul igennem til
børnebørnene” fortæller bibliotekar og underviser Pia Christensen.
Musetræning, adgang til det offentlige, Netlydbog.dk og bestil/betal på nettet er andre emner, som er utroligt populære blandt den ældre generation.
Minikurserne er et tilløbsstykke. Og efterspørgslen stiger, har Pia og undervisningsteamet bemærket. NemID, elektronisk skattekort og årsopgørelse
har fået behovet til at stige.
”En af vores fornemmeste opgaver er at få den ældre generation med på
it-vognen, så de ikke bliver hægtet af det digitale tog”, siger bibliotekar
Pia Christensen. ”Det giver også underviserne et kompetenceløft at skulle
sætte sig ind i et særligt område. Vi har fået flere eksperter på mange forskellige områder, fortæller Pia. ”Selvom kurserne er korte og uforpligtende,
så oplever vi, at mer´ vil have mere”, slutter Pia.

KONFLIKTER ER TIL FOR AT LØSES
- og det blev de også i stort omfang på Greve Bibliotek i
løbet af efterårsmånederne 2009.
Greve Bibliotek oplevede, at et stigende antal unge brugte biblioteket som
varmestue – men desværre på en måde, som var både generende og ubehagelig for mange af bibliotekets øvrige lånere.
Biblioteket fik fast vagt, hvilket skabte den fornødne tryghed hos personalet
til at arbejde med også at sende signaler om at være opsøgende, i dialog
og lydhøre overfor borgernes behov. Derefter blev der sat massivt ind på
flere fronter.
Forskellige oplægsholdere med konfliktløsning som speciale gæstede
Greve Bibliotek, men navnlig en intensiv personlig indsats fra bibliotekets
personale gav bonus. Alle gik til opgaven med at gøre Greve Bibliotek til et
rart sted at være for alle med kreativitet, dialog, partnerskaber med nærområdet og ikke mindst humor og åbenhed.
Humoren viste sig at være et særdeles virkningsfuldt redskab – både for
den enkelte og for hele Greve Bibliotek. I stedet for at gå op ad konflikttrappen med karantæner og skæld ud, opdagede vi, at vi nåede så meget
længere med et smil og en invitation om at bruge stedet – men på bibliotekets præmisser. Vi fik et mere personligt kendskab til de unge, som skabte
problemer – og det betaler sig den dag i dag, hvor vi kan hilse og spørge til
trivsel – i stedet for at gå i baglås og ringe efter en vagt.
Greve Bibliotek er således i dag et mere roligt, trygt og rart sted at være –
for alle borgere.

”Biblioteket vil være dér, hvor borgerne er – og vi vil vise alle vores
alsidige og spændende tilbud til så mange som muligt, også til dem, der
ikke plejer at komme på biblioteket, fortæller formidlingschef Berit Sandholdt Jacobsen om de forskellige ud-af-huset tiltag i 2009.
Hver tirsdag fra 16-18 tog Greve Bibliotek derfor det mobile Fyrtårn med
spændende quizzer for store og små samt en stak flotte bøger under
armen og begav sig til svømmehallen. Her var bibliotekets personale
i dialog med borgere – store som små – og fik formidlet oplevelser og
viden videre til alle interesserede.
Biblioteket deltog også i Sunde dage på de grønne plæner ved Mosede
Fort. Bibliotekets engagerede personale opsøgte borgerne og præsenterede de mange tilbud og materialer om sundhed.
Sidst, men ikke mindst, fik børn i alderen 0-6 leget, danset og sunget i
Grevehaven, hvor Børnekulturfestivallen løb af stablen. I to solrige dage
fik bibliotekets telt besøg af rigtig mange af de op i mod 1500 børn, der
deltog i aktiviteterne. Fyrtårnet var igen i brug, og de
små fik stiftet bekendtskab med både Alfons, Findus og Peter Plys på en
ny og sjov måde.

GREVE BIBLIOTEK
2009
301.974 besøg
135.845 elektroniske besøg
375.713 udlån
35.063 elektroniske udlån
287 børn deltog i Sommerbogen
132 børn har afhentet deres
3 års gave på Greve Bibliotek
69 børn så film på Karlslunde Bibliotek i efterårsferien
2009.
12 gange har en børnehave
haft besøg af Mundmotorik
kufferten og en børnespecialist
300 voksne deltog i bibliotekets undervisningstilbud

BØRNEKULTUREN
2009
Ca. 1500 0-6 årige grevebørn
deltog i børnekulturdagene i
haven ved Greve Borgerhus.
58 børn var tilmeldt Greve
Billedskole efterår 2009
165 børn og voksne deltog i
familielørdagene i Greve
Borgerhus
Ca. 720 børn fra 9 SFO´er fik
glæde af huskunstnerprojektet, støttet med 150.000 kr.
fra Statens Kunstråd
12 børnehaver deltog i et
danseprojekt i samarbejde
med Dansens Hus
354 børn i alderen 2-10 år
hørte historier fortalt af professionelle og lokale fortællere under Greve Kommunes
Børnekulturfestival i Greve
Borgerhus

Bydelskonferencen bød på ture til Askerød og
SYD-BO afdelingerne. Bydels-vandringen i Askerød
gik blandt andet forbi Netcaféen, som er blevet en
fast bestanddel i området. I sidste uge fejrede den
populære café således 1 års fødselsdag.

1 års fødselsdag!
Den 6. oktober 2010 fyldte
Netcaféen i Askerød 1 år. Fra
at være et forsømt kælderrum under Café Ask, er den
gået til at være tilholdssted
for masser af børn og unge i
bebyggelsen.
Greve Nord Projektets børne- og
ungemedarbejder, Janne Jønck, har
en mission. Og den er at give de
unge i Askerød et sted, hvor de kan
føle sig hjemme, et sted hvor der er
plads til dem, som de er.
Hun er allerede godt på vej. Relationsarbejdet med de unge er ikke noget,
som kommer af ingenting. Janne har
snart været ansat to år i projektet og
i den tid har hun brugt det meste af
sin tid på at få et godt forhold til dem.
”Det har nu ikke været særligt svært”

siger Janne. ”De kan mærke om du
gider dem. Hvis ikke så får du den
kolde skulder, hvis du gør, så får du
tifold igen, de er jo nogle fantastiske
unge!”
Da Netcaféen åbnede sidste år var
målgruppen de 10-14 årige. Det holdt
dog ikke særligt længe og aldersgruppen blev udvidet til ca. 10-25 år.
Den fysiske renovering af Askerød
har påvirket Netcaféens lokaler og
desværre er de blevet ramt at adskillige vandskader, huller i loftet,
håndværkerbesøg og mange andre
ting. ”I disse dage kan vi slet ikke
være dernede”, siger Janne.
Heldigvis har beboerne i Askerød
sagt ja til, at Netcaféen kan rykke op
i Stamhuset og finansierer dermed
selv 450.000 kr. til istandsættelse af
lokalerne. Det er imponerende. Med

Greve Kommunes medfinansiering på
200.000 kr. om året og en ½ gademedarbejder betyder det, at åbningstiderne kan blive forlænget. ”De unge
glæder sig helt vildt”, fortæller Janne.
”Vi håber, at de nye lokaler indbyder
til nogle flere aktiviteter”. Blandt andet
er ønsket, at der kan være fællesspisning om aftenen. Visionen er at
få nogle af drengenes mødre til at
deltage i madlavningen. Det kunne
være et godt springbræt til at blive en
del af det frivillige arbejde i Askerød.
Dernæst vil det give gademedarbejderen og Janne en mulighed for, at
starte et bredere forældresamarbejde op. Hvis vi får gode relationer til
forældrene og kan være dem behjælpelige, vil det brede sig som ringe i
vandet”.

Fakta om Netcaféen i
Askerød:
•
•
•

Netcaféen holder til i lokalerne under Café Ask
Netcaféen har åbent hver
mandag og onsdag fra 13-17
Man kan spille computer og
playstation, få en kop te og
dagens hjemmebag

