Greve Nord Projektet

NYHEDSBREV nr. 1

december 2009

Til beboerne i Askerød, Gersagerparken, Gudekvarterne og Klyngen

Kort og godt om
Greve Nord Projektet
Greve Nord Projektet er et boligsocialt 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
Projektet har 4 overordnede indsatsområder
Børn og unge
Tryghed og naboskab
Kultur og image
Beskæftigelse
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 november 2007 - september 2011/2012
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.
Ansatte
Der er i alt 6 fuldtidsansatte i projektet: 1 leder, 1
jobguide, 2 børne- og ungemedarbejdere, 2 sociale
viceværter og 1 aktivitetskoordinator. Dertil kommer
en frivillig kontorblæksprutte.
BO-VEST administrerer projektet.
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

Kære beboere
I sidder med det første husstandsomdelte Nyhedsbrev fra Greve Nord
Projektet.
Vi har arbejdet i Askerød, Gudekvartererne og Klyngen i små to år og i
Gersagerparken i godt et halvt år.
Hidtil har vi orienteret gennem jeres beboerblade og lokalaviserne, men
flere beboere har efterlyst en mere samlet information.
Derfor planlægger vi nu at fortælle om projektet gennem flere årlige
Nyhedsbreve.
Projektet er skabt i et samarbejde mellem boligselskaberne og Greve
Kommune.
Målet er, at vi skal være med til at nedsætte kriminaliteten, øge
trygheden og ændre bydelens image i mere positiv retning.
Dette skal især ske gennem dialog og aktiviteter med børn og unge, og
ved at få boligselskaber, beboere, kommune, politi og foreninger til at
løfte i flok.
Man kunne også sige, at vi kommer som gæster til området i en periode
for at få dem, der bor og arbejder her, til at finde nye og endnu bedre
måder at samarbejde på. Derfor er vi helt afhængige af at have gode
samarbejdspartnere. Uden dem - intet projekt.
Vi synes, vi er heldige at have gode samarbejdspartnere, og vi oplever
at udviklingen langsomt går i den rigtige retning.
Vi tilegner derfor dette første nummer af Nyhedsbrevet til vores samarbejdspartnere, og bringer interviews med nogle af dem.
I næste nummer af Nyhedsbrevet planlægger vi at sætte fokus på projektets aktiviteter og planer samt samarbejdet med Greve Kommune.
Julehilsner
Stine Juul Hartmann og Bente Larsen
Greve Nord Projektet

Greve Nord Projektets Nyhedsbrev
er trykt i 2.500 eksemplarer hos
BO-VEST - boligsamarbejdet på Vestegnen

Afdelingsbestyrelserne repræsenterer deres medbeboere, og er derfor projektets vigtigste samarbejdspartner. De sidder med i bl.a. Partnerskabet, og
projektet holder også fællesmøder for alle afdelingsbestyrelserne hver anden måned.

Vi når målet sammen
Interview med Karsten Øbro, formand for
afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken, Greve Boligselskab

Jan Danielsen
Formand for Ægirs Kvarters afdelingsbestyrelse
Hvad har været den sjoveste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
Generelt bare at se alle de forskellige mennesker
have det rat sammen.
Hvad har været den bedste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
Det er at man så småt kan begynde at se at tingene
ændrer sig, det går langsomt, men jeg synes jeg kan
mærke at det går fremad.

Spm: Hvordan oplever du samarbejdet med
Greve Nord Projektet?
Der har virkelig åbnet sig mange muligheder
efter at Greve Nord Projektet er kommet til
bydelen, så jeg ser det som en chance for
at få mere fokus på de ressourcer, der er
i området. Sådan lige umiddelbart har jeg
svært ved at se sammenhængen mellem
succeskriterierne i helhedsplanen og den
retning, der arbejdes hen i mod, i hvert fald
her i Gersagerparken. Jeg synes der mangler
tiltag i nogle retninger, det flyder lidt. Det er
ikke alle endnu der er klar over projektets
eksistens, men mon ikke det kommer med
tiden! Jeg oplever dog, at de fleste beboere
er rigtig glade over, at vores aktivitetshus
“Mælkebøtten” er kommet godt op at stå, nu
skal alle beboere bare forstå at det faktisk er
deres hus.
Helt konkret så var Powersommer konceptet
også helt eminent, det var super for de børn,
som ikke havde noget at lave, at der blev
udbudt aktiviteter for dem - hver dag.
Spm: Hvordan er samarbejdet helt konkret?
Jeg oplever på vores månedlige møder, at vi
hér har mulighed for at få indflydelse på de
lokale handlingsplaner. Den månedlige opdatering er guld værd. Derudover har BS61 og
Greve Boligselskab lavet et fælles aktivitetsudvalg, det har givet bonus. Det var godt
nok ikke Greve Nord Projektets idé, men de
har fungeret som igangsætter og koordinator.

Så må jeg jo desværre indrømme, at jeg er
lidt overrasket over al den administration,
der er i forbindelse med beslutningstagen.
Det kan nok ikke være anderledes pt., men
det kunne da være skønt, hvis man kunne
undgå det, for det trækker beslutningerne i
unødvendige langdrag.

Hvad har gjort størst indtryk på dig i samarbejde
med Greve Nord Projektet i 2009?
Helt klart naboSKabsundersøgelsen tilbage i maj
måned. Det var imponerende at se systemet i det
og hvordan det faktisk fungerede. Beboerne følte jo
også at de blev taget alvorligt.

Spm: Hvordan går det i bydelen?
Karsten (grinende): Altså, det går ikke dårligt,
men det kunne gå bedre. Gersagerparken er
jo et godt og roligt sted at bo. Og så er jeg
bare så glad for vores istandsættelse, det ser
virkelig præsentabelt ud.
Jeg synes der mangler større fællesskabsfølelse, folk er stadig meget gruppeopdelt,
men det er jo nok meget naturligt.
Spm: Hvad er din vision for fremtiden?
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at styrke
beboerfællesskabet, og gøre Gersagerparken til et endnu dejligere sted at bo.
Det er vigtigt for et boligområde at føle
sig tryg i sit nærmiljø og det kan man ved
at have nogle fælles oplevelser og fælles
glæder. Det kunne blandt andet ske ved, at
der var flere beboere, der deltog i frivillige
aktiviteter og at alle de aktiviteter, Greve
Nord Projektet har iværksat blev overtaget
af frivillige. Det står som et punkt i helhedsplanen for Gersagerparken, så jeg tror at vi
med Greve Nord Projektet, i fællesskab kan
arbejde hen i mod det samme mål.

Jørgen Fahlgren
Formand for Askerøds afdelingsbestyrelse
Hvad har været den bedste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
NaboSKabsfesten med Greve Pigegarde. Det var en
skøn oplevelse. At se folks glade og overraskende
blikke da de marcherede gennem området, det er
noget jeg aldrig vil glemme.
Hvad har gjort størst indtryk på dig i samarbejde
med Greve Nord Projektet i 2009?
Det var uden tvivl den uge i sommerferien der var
besøg af Cirkus Panik. Det var en stor oplevelse for
både børn og voksne. Og dejligt at der også kom
børn udefra. Ungerne havde det jo herligt, det lyste
ud af dem. Og det kan jo kun smitte!

De lokale ejendomskontorer kender deres
beboere, og de er en naturlig
samarbejdspartner for projektet.
Projektet har både formelle og uformelle
kontakter med ejendomskontorerne.

Et smil er den korteste vej
mellem to mennesker

Interview med Askerøds afdelingsleder Morten Bergstrøm

tid til. Og I har en fantastisk fin kontakt til
beboerne. Det er dejligt at opleve beboernes
glæde, når de rent faktisk kan se, at de får en
respons på deres henvendelse.
Hele Jannes arbejde med netcaféen har det
været en fornøjelse at støtte op om. Hun
formår virkelig at kalde det bedste frem i de
fleste af os. Vi håber, at den nye børne- og
ungemedarbejder i projektet kan være med
til at støtte op og aflaste. Vi skal jo passe på
hinanden!

Bertil Andersen
Formand for Heimdal Kvarters
afdelingsbestyrelse
Hvad har været den bedste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
NaboSKabsfesten! Turen rundt i hele bebyggelsen
godt bakket op af Greve Pigegarde, det var en rigtig
god oplevelse.
Hvad har gjort størst indtryk på dig i samarbejde
med Greve Nord Projektet i 2009?
Mødekulturens mange ansigter. Nogle af mine
kollegaer kan være så engagerede, at de bliver
lodret uforskammede.

Preben Husted
Formand for Gersagerparken
BS61’s afdelingsbestyrelse
Hvad har været den sjoveste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
Det har været, at overrække pokalerne til
det vindende fodboldhold i turneringen på
Krogårdskolen. Se den sejersglæde i børnenes øjne,
er guld værd. Du kan ligefrem læse i øjnene, ”at jeg
kan sgu noget” også i et fællesskab.
Hvad har været den bedste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
Den bedste oplevelse, har så absolut været den
hurtige reaktion der er udført af Lennart Theilgaard,
der har formået at forene stridende unge og deres
forældre. Det er dejligt at børns uenigheder som
udmøntes i vold, bliver vendt til venskab, både
mellem forældre og børnene. Det har også været en
god oplevelse, at høre lærerne på Krogårdskolen
udtale, ”at de unger fra Gersagerparken
ikke længere er flove over de kommer fra
Gersagerparken”
Hvad har gjort størst indtryk på dig i samarbejde
med Greve Nord Projektet i 2009?
At papirarbejdet er så omfattende. Utroligt mange
papirer til at dokumenterer og rapporter. At bureaukratiet er så omfattende og mødefrekvensen så stor.
At alle parter har kunnet nå frem til en kriminel
forebyggende indsats, hvor der er åbne og lyse
tunneller uden graffiti gennem ”noget-for-noget”
projektet.

Spm: Du virker altid til at være en glad mand.
Er det rigtigt?
Tja, nogle dage er selvfølgelig bedre end
andre. Men ja, almindeligvis nyder jeg mit
arbejde. Som jeg plejer at fortælle mine
venner, så er det da en fornøjelse at få lov til
at arbejde i et internationalt miljø, hvor man
altid skal forvente det uventede! Og så har
jeg nogle meget dygtige medarbejdere og
nogle dejlige samarbejdspartnere.
Spm: Øh, mener du os i Greve Nord
Projektet?
Morten (med glimt i øjet): Ja her tænkte jeg
på jer. Vi har sådan et godt, konstruktivt og
yderst behageligt samarbejde. Vi har stor
gavn af jer. Vi kan tydeligt mærke, at I er her,
og det er vi glade for. Vi kan løse problemer
sammen. I har både viden og forudsætninger
for, at vi kan foretage os noget sammen. Og
så har vi det tilmed sjovt samtidig!
Når vi f.eks. modtager en henvendelse fra en
beboer, som vi vurderer at I i projektet bedre
kan håndtere. Så spørger vi pænt om hjælp,
og I stiller op hver gang. I er altid positive og
aflaster os fra de ting, vi ikke altid lige har

Spm: Hvordan synes du så, at udviklingen er
i bydelen?
Morten: Ja, nu har vi jo for længst kunnet
konstatere, at Askerød har mere end svært
ved at leve op til sit dårlige rygte!
Vi har lige haft en lang og rolig periode,
men er selvfølgelig spændt på, hvordan
det går med fyrværkeriet her hen mod
nytår. Sidste år var her ret fredeligt, og vi
samarbejder også i år med politiet i et forsøg
på at forebygge det værste. Men her kan de
enkelte beboere jo også gøre meget ved at
holde kærligt øje med deres børn i løbet af
aftenen.
Spm: Hvad er din vision for fremtiden?
Morten: Som ejendomskontor skal vi blive
endnu bedre til at servicere beboerne. Jeg
synes, at vi allerede i dag har et højt niveau.
Men man kan altid blive bedre. Askerød er
et dejligt boligområde, og det store flertal af
beboerne opfører sig ordentligt og er gode
naboer for hinanden.
Men der skal komme styr på hærværk
og kriminalitet i området. De unge skal
have andre interesser og muligheder
end kriminalitet. Her er vi godt på vej.
Narkokriminaliteten er især en opgave for
politiet, men med 0-tolerancen kan vi gå ind
og statuere nogle eksempler.
Vi udøver service, ja, men også konsekvens.
I som projekt arbejder især med dialog og
tillid. Vi supplerer altså hinanden i forhold til
at nå målet: At øge trygheden og mindske
kriminaliteten. Og jo, jeg tror, at vi når målet.
Det kommer bare til at tage tid.

Karlslunde Lokalpoliti er en vigtig
samarbejdspartner for Greve Nord Projektet.
Lokalpolitiet har en observatørpost i Greve Nord Partnerskabet, og projektets leder deltager i et kriminalpræventivt
organ mellem politiet og Greve Kommune.

Jeg tror på fælles ansvar
Interview med Brian Bang-Rasmussen,
leder af Karlslunde Lokalpoliti

Spm: Hvordan oplever du det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Hundige?
Brian: Positivt, meget positivt. Vi oplever at
have god kontakt til både Greve Kommune,
boligselskaberne, borgerne og selvfølgelig
også jer i projektet. Vi bliver alle taget alvorligt, og der er ved at være skabt nogle direkte
kommunikationsveje, så at det er muligt at
handle, når det er nødvendigt.
Det er vigtigt, for politiet kan ikke løse situationen alene. Hvis vi alle samarbejder, tror
jeg på, at vi kan nedbringe kriminaliteten. Vi
har forskellige roller og muligheder. Det skal
klart nok respekteres. Men hvis vi alle tager
et ansvar, og føler et fællesskab omkring det,
så skal det nok gå fremad.
Spm: Det handler meget om tryghed, gør det
ikke?
Jo. Tryghed er noget, vi skaber selv. Det
er en følelse, vi har inden i, og som ikke
nødvendigvis har så meget med den ydre
situation at gøre. Politiet bliver ofte mødt med
en forventning om, at vi skal skabe tryghed.
Det vil vi meget gerne, men det er en svær ja næsten umulig - opgave. Jeg har oplevet
borgere give udtryk for, at de ville have mere
synligt politi i et område, for det ville skabe
større tryghed. Da de så fik synligt politi i en
periode, blev de for alvor utrygge - for når
politiet er her, så må der da virkeligt være
noget galt!
Spm: På Lokalrådsmøderne efterlyser jeg
stort set altid, at I i politiet skal synliggøre
jeres arbejde og resultater. For I har nok at
være stolte af. Men I har jo jeres tavshedspligt. Hvad må du fortælle?
Politiet gør sig anstrengelser for at fortælle
den gode historie. Vi er jo bundet af forskellige regelsæt i Retsplejeloven og forvaltningsloven, men alt hvad der er muligt at fortælle
gør vi gerne. Dertil bruger vi pressen - eks.
knallertaktion eller andre tiltag i lokalområdet.”
Og når det så er sagt, så er der naturligvis en
masse ting, der ikke må komme til offentlighedens kendskab af hensyn til efterforskningen.

Mange borgere efterlyser den gammeldags
”panserbasse”, der gik rundt til fods i lokalområderne. Men han er altså en næsten
uddød race. I dag er der høje krav til politiet
om effektivitet. Derfor er der i dag et konkret
formål, med det vi laver, når vi er ude i et
lokalområde.”

hvis alle kender - eller har adgang til - deres
tidligere forseelser.”

Spm: Jeg har fået det indtryk, at der er en del
fra området, der er kommet i fængsel?
Karlslunde Lokalpoliti har foretaget 46
varetægtsfængslinger i løbet af 2009. Det
tal gælder for både Greve og Solrød, men
der er en overvægt i Hundigeområdet. Dertil
skal man så lægge de fængslinger, der er et
resultat af indsatsen fra specialenheden fra
Køge, der også opererer i Hundigeområdet.

Spm: Både politiet, Greve Kommune og
projektet har anbefalet beboerne at anmelde
kriminalitet. Har det virket, og hvorfor er det
vigtigt?
Ja, det har virket. Vi modtager et stigende
antal anmeldelser, tips og iagttagelser. Vi
oplever også nu, at beboerne hjælper os, når
vi kommer ud. Det er vigtigt, fordi vi i politiet
hverken er synske eller har telepatiske evner.
Selv små iagttagelser kan hjælpe os til at
stykke et puslespil sammen. Som jeg sagde
tidligere: Hvis vi står sammen og føler fælles
ansvar, så virker det. Så kan vi nedbringe
kriminaliteten på sigt.

Spm: Det er da et imponerende antal?
Nå ja, men det er jo også derfor, vi er her.
Men personligt tror jeg på, at det er bedre
at forebygge end at helbrede. Det bedste
ville være, hvis vi gennem en fælles indsats
kunne stoppe de unge, før de for alvor
vælger en kriminel løbebane. Men nogle
gange kan fængsling af nogle af de hårde
drenge give ro til det forebyggende arbejde.”
Hensynet til de unge, er også en del af
politiets arbejde. Vi bliver ofte mødt med
sætningen: ”Vi som borgere får aldrig noget
at vide!” - og det er jo rigtigt nok. For vi lever
i et retssamfund, hvor den enkelte skal
beskyttes. De kriminelle skal have en chance
for at forbedre sig. Det kan være svært,

Spm: Her til sidst har du nogen ønsker til
samarbejdet i det kommende år?
Jeg håber, at det gode samarbejde fortsætter, og at netværk, dialog og gensidig
forståelse bliver endnu stærkere.
Når jeg konkret tænker på politiets arbejde i
2010, så ved jeg, at indsatsen mod indbrud
vil blive forstærket. Det er desværre en nødvendighed og en kæmpe udfordring.
I forhold til Hundigeområdet, så drømmer jeg
om, at forældre, naboer og andre ansvarlige
voksne vil tage hånd om bydelens børn og
unge til nytår, således at vi i politiet kun vil
være i området for at ønske godt nytår! Askerød havde et meget fredeligt nytår sidste år.
De har vist vejen. Det kan lade sig gøre!

Som skrevet i indledningen arbejder vi meget med
dialog og med at styrke netværker.
Det er aktiviteter, der kan være svære at se,
men det betyder ikke, at vi har været helt usynlige.

Udpluk af projekter og

Aktiviteter i 2009

Cirkus Panik
besøgte bydelen
som en del af
Powersommer
aktiviteterne

Børn og unge

Edith Gavnholt
Formand for Klyngens afdelingsbestyrelse
Hvad har været den bedste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
Den bedste oplevelse må (blandt mange) være i
forbindelse med underskriftsindsamlingen. Projektet
var tænkt, som en protest fra beboerne i Klyngen,
men blev via Greve Nord Projektet udvidet til hele
området. Det var fantastisk at opleve, at vi ikke var
alene, nu må vi bare håbe, at der snart er reaktion
på det fra ”højere magter”.
Hvad har gjort størst indtryk på dig i samarbejde
med Greve Nord Projektet i 2009?
Størst indtryk er nok et lidt stort ord at bruge, men
ord som social vicevært, samarbejde/kendskab
til nabobebyggelser i området, kendskab til hvad
der rører sig af småt og stort rundt om os via
nyhedsbreve og møder, det er hvad Greve Nord
Projektet giver os mulighed for at opnå. Det store
arbejde med de unge er også værd at nævne, det
skulle jo gerne give tryghed for beboerne på længere
sigt.

Aktiviteter i vinter-, sommer- og efterårsferier
Ad-hoc aktiviteter eksempelvis hoppepude,
snobrød og cykling
Netcafé
Taikwondo
Støtte til lokale ildsjæle fodbold, boldspil og badminton mv.
Noget-for-noget aktiviteter
Ture til sportsbegivenheder
Imagine Hundige

Hvad har været den bedste oplevelse, du har haft
med Greve Nord Projektet i 2009?
Det var da vi i fællesskab lavet
underskriftsindsamling vedrørende videoovervågning
i området. Det var en god fornemmelse at vi fik
støtte fra projektet.
Hvad har gjort størst indtryk på dig i samarbejde
med Greve Nord Projektet i 2009?
Det var den aften vi holdt informationsmøde for de
polske beboere. Det var altså en succes. Det var rart
for os at få formidlet nogle ting som vi normalt ikke
kan, grundet sprogbarrieren. Men fordi der var tolk
med til mødet, kunne man få sagt det man ville og
vide at det blev forstået. Jeg har fået endnu flere at
hilse på nu.

Indvielse af
hoppepude i juni 2009

Et stille øjeblik i
Taekwondo
undervisningen

Job- og Uddannelsesbutikken
Frivillig vejledning
Temamøder
Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

Tryghed og naboskab

Bente Møgelhøj
Formand for Thors Kvarters afdelingsbestyrelse

Gang i grillen
som led i
Powersommer
aktiviteterne

Tryghedssamtaler
Opsøgende dialog/konfliktmægling
Ejendomsledernetværk
Afdelingsbestyrelsesnetværk
Kontakt til kommunen om psykisk syge m.fl.
Voksenaktiviteter fra polske fællesmøder over
opgangsmøder til løbehold

Powersport
fik Greve Kommunes
frivillighedspris i 2009.
Det klarede de helt selv.
Men vi er glade for at
kunne støtte dem.

Greve Pigegarde
gik i maj gennem
Askerød, Gudekvartererne og Klyngen som
del af en fest, der satte
punktum for naboSKabsundersøgelsen

Børn i gang med
malerier til
Mælkebøtten

Image og kulturaktiviteter
Pressegruppe klippekort til imagekonsulent
Tværkulturelle arrangementer
Formidling af gode historier
Information til interesserede
Start af Mælkebøtten som aktivitetshus
Tværkulturel Dialog arrangerede “Den levende historie”
i Hundige StorCenter i september 2009

De fleste af projektets aktiviteter og projekter sker i samarbejde med andre. Her skal laves et øjebliksbillede
at et projekt, der er igangsat i samarbejde med to
forskellige instanser under Greve Kommune.
Samtidig er det et eksempel på, at vi ikke altid lykkes
100 % med det vi gør.
Faktaboks

Imagine Hundige
- et projekt for og med unge

Projektide
Projektets kerneaktivitet er ”vox-pop” interviews
af unge med unge, som herefter indsamles og
bearbejdes, og præsenteres af unge for unge
ved en ”Imagine” konference i Hundige.
Konferencen fungerer som afsæt for aktiviteter
på frivillig- og foreningsbasis, som kan fejres
og evalueres ved en efterfølgende ungdomskonference.
Tanken er, at disse ungdomskonferencer kan
være afsæt for fremtidige lokale ungdomskonferencer, på f.eks. årlig basis.
Formål
Give unge træning i at fungere som aktive
borgere i lokalområdet, og herved give unge
selvfølelse, tilknytning til lokalområdet og
anerkendelse, igennem oplevelsesrige aktiviteter knyttet til boligområdet, og at ”myndiggøre” unge til ansvarlighed overfor sig selv og
sociale omgivelser.

Fire mennesker er samlet om et rundt
bord, hvor der står kaffe, te, vand og
guldkarameller. Snakken går lystigt, og
latteren er aldrig langt væk. De fire er
Erik Jensen fra Greve Ungdomsskole,
Ingrid Busck fra Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning i Greve Kommune samt Lennart
Theilgaard og Stine Juul Hartmann fra Greve
Nord Projektet.
Gruppen har i løbet af efteråret stået for
Imagine Hundige Projektet, og skal der
evalueres og lægges planer for opfølgning.
Snakken går rundt om bordet, uden at
der er lagt en nøje plan. Man evaluerer
på kontakten til skolerne, de unges
alder, motivation og rekruttering - og på
undervisningen, metoderne og den afholdte
konference.
Alle er enige om at være imponerede over de
unge, der fremlagde gruppens resultater på
konferencen. De havde været engagerede
og selv taget ansvaret for at levere en flot
præsentation af de interviews, de havde
lavet.
Samtidig måtte man erkende, at målet
med projektet ikke var blevet nået i
første omgang. Nemlig at få de unge til
at tage ansvar for udvikling af aktiviteter i
lokalområdet - på deres egne præmisser.
I forsøget på at blive klogere af sine fejl
bruger gruppen lang tid på at diskutere
udvælgelsen og alderen på de unge. Man
er også i tvivl om, hvad der skal til, for at de
unge bliver motiverede og vil se projektet
som deres eget.
Man enes om, at de nok skal være 18-20

år for at løfte opgaven, mens man lader
overvejelserne om motivation og udvælgelse
bundfælde sig.
Så går man i gang med opfølgning på
konferencen. Der skal skrives et brev til
skolerne for at sige tak for indsatsen og
viderebringe idéerne. Der skal også sendes
et brev til forældrene med en invitation til
et møde i januar, hvor de kan høre om den
proces, deres børn har været igennem.
Forældrene skal også have en cd med fotos
og oplæg.
Man gennemgår de forskellige forslag til
aktiviteter.
Lennart lover at kontakte de unge, der har
ønsket gratis aktiviteter, årlig fodboldturnering
og parkour. De unge skal inddrages i den
videre planlægning.
Flere unge har efterlyst en biograf. Det har
været forsøgt flere gange kommercielt uden
held, men måske var det muligt at lave en
biografforening i Portalen? Erik lover at
arbejde videre med idéen sammen med de
unge, der har foreslået det.
Andre unge har ønsket et lokalt diskotek.
Den idé vælger man at ”parkere” i Greve
Nord Projektet, til der er kommet en ny
børne- og ungemedarbejder.
De fire får de sidste aftaler på plads - et
kvarter før aftalt sluttid - siger pænt farvel og
begiver sig af sted i hver sin retning. Mod nye
mål og horisonter.

Tid
Undervisning:
Over to weekends i november 2009
Konference:
Den 10. november 2009
Tilknyttede skoler
Krogårdsskolen med elever fra 8- 9. klasser
Hundigeskolen med elever fra 8-10. klasser
Antal deltagere
18 unge var tilmeldt undervisningen. 13 deltog.
Ca. 70 unge deltog i konferencen.
Udvalg af de unges ideer
Biograf
Bowlingbaner
Flere klubber
Diskotek
Parkour
Gratis aktiviteter
Udflugter
Boldbaner
McDonald
Fritidshuse
Fodbold turnering.

Glædelig jul til alle

Vi håber og tror på et bragende godt nyt år!

Indvielse af netcafeen med gaver til drengene

Bente Larsen
Sekretariatsleder
Ansvarlig for kontakt til kommune, politi
m.fl., koordinering af netværk af afdelingsbestyrelser, igangsætning af image aktiviteter.
Tlf. 43 56 01 61, mail: bla@bo-vest.dk

Stine Hartmann
Social vicevært/kommunikationsmedarbejder
Opsøgende arbejde i forhold til voksne,
igangsætning af brede aktiviteter, informationsarbejde
Mobil 60 35 46 63, mail: sjh@bo-vest.dk

Heidi Dahl
Frivillig sekretærblæksprutte
Hjælper også ved brede aktiviteter og
beboersamtaler
Tlf. 43 90 90 61, mail hda@bo-vest.dk

Janne Jønck
Aktivitetskoordinator for Askerød
Opsøgende arbejde i forhold til beboerne i
Askerød, igangsætning af aktiviteter for især
børn og unge.
Mobil 60 35 27 24, mail jjo@bo-vest.dk

Katja Giebel
Jobguide
Frivillig vejledning i forhold til job og uddannelse, afholdelse af temamøder m.v.
Tlf. 43 56 01 62, mail: kag@bo-vest.dk

Lennart Theilgaard
Aktivitetskoordinator i Gersagerparken
Relationsarbejde og igangsætning af aktiviteter for børn og unge samt idrætsaktiviteter.
Mobil: 60 35 46 68, mail lth@bo-vest.dk

Ledig stilling
Børne- og ungemedarbejder
Relationsarbejde i forhold til børn, unge og
deres forældre. Igangsætning af aktiviteter
for og med børn og unge.

Charlotte Fromberg
Social vicevært i Gersagerparken
Opsøgende arbejde i forhold til klubber,
frivillige og ældre samt igangsætte brede
kulturaktiviteter.
Mobil: 60 35 46 67, mail cfr@bo-vest.dk

En dag i netcaféen!
Kommentar af Janne Jønck,
Det negative billede, som mange har af børn og
unge fra Askerød, har de især fra medierne og nogle
få utilfredse beboere. Det kan jeg sagtens forstå på
baggrund af den ballade, der har været i Askerød
tidligere.
Men hvis man læret børnene og de unge at kende,
er der stor chance for, at man ser noget helt andet.
Jeg har via mine relationer til dem, fået lov til også at
se nogle af deres mange gode sider. Sider som jeg
her vil prøve at beskrive.
En ganske almindelig dag i Netcaféen.
De ”små” kommer, lige så snart de har fri fra skole.
Jeg er i fuld gang med at bage til dem, alt imens de
fortæller, hvordan det er gået i skolen, og hvad de
har oplevet siden sidst.
Der er ingen kamp om computerne. De ved godt, at
vi skifter hver halve time.
Lidt efter lidt kommer de store dryssende, det er
tydeligt at de lige er stået op. De henvender sig til de
små, ”niver” dem varmt i kinderne og klapper dem
kærligt på skuldrene.
De store ved godt de ikke må tage computerne fra
de små, men hvis der er nogen ledige slår de sig
ned.
På et tidspunkt står der færdig bagt brød og te på
bordet. Der er en livlig og varm snak, imens de alle
forsyner sig.
De ved godt, at hvis de gerne vil have en bolle
mere, skal de spørge om lov, og jo - selvom de er
teenagere, så tager de deres tallerken og sætter den
i opvaskemaskinen.
Netcaféen lukker normalt kl. 17.00, men når vi
nærmere os 16.30 - 16.45 siger jeg til drengene,
at de skal begynde at lukke computerne. Og hvad
gør de?
De lukker såmænd computerne og siger tak for i
dag.

