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Status på projektet
Fokus på forankring: Det nuværende Greve Nord Projekt løber til 2016 – men allerede nu er der sat fokus på, hvordan
man kan forankre indsatsen og bygge videre på resultater og erfaringer. På både bydelsforum og fællesmøde for
afdelingsbestyrelserne har der således været drøftelser af, hvilken udvikling man ønsker for området og hvilke indsatser
man ønsker at forankre. Processen vil fortsætte over efteråret og blive hovedtema for næste års bydelskonference.
Tværgående forløb med effekt: Styregruppen for image og kultur afviklede i foråret (april – juni) et tværgående forløb
med fokus på sundhed og velvære. Ved at promovere flere forskellige instansers tilbud (i dette tilfælde Greve Bibliotek,
Greve Museum, Hundige Kirke og Greve Nord Projektet) er beboerne blevet præsenteret for et meget bredt udvalg af
tilbud og muligheder i en overskuelig form. Det forventes, at der vil blive tilrettelagt lignende forløb fremover med andre
fokusområder.
Tryghedsvandringer: Efter bydelskonferencen i marts, som bl.a. havde urbanist Niels Bjørn på programmet, har Greve
Kommune taget initiativ til tryghedsvandringer i boligområderne. Der er i løbet af juni måned blevet gennemført 3
tryghedsvandringer med Niels Bjørn ved roret, i henholdsvis Gersagerparken, Askerød og Gudekvartererne.
Vandringerne har resulteret i en rapport om styrker, udfordringer og udviklingspotentiale i områderne. Rapporten kan
tilsendes.
Nye medarbejdere i området: Der er startet to nye medarbejdere, som vil være at finde i Greve Nord fremover: Marco
Danielsen, virksomhedsformidler tilknyttet Greve Jobcenter og UUV og Sara Einhorn, Jobformidler i det nye projekt for
ægtefælleforsørgede kvinder. Begge har fået kontorplads i Aktivitetshuset i Askerød.
Udvidelse af projekt vedr. forebyggelse af udsættelser: Det projekt, der de seneste to år har kørt i Askerød, bliver nu
udvidet til at omfatte flere andre af BO-VESTs (boligadministrationsselskab for bl.a. VA) afdelinger. Projektet har skabt
gode resultater, og der er sket et fald i antallet af udsættelser på 86% i forhold til projektets starttidspunkt. I forbindelse
med at projektet skal rulles ud i andre boligområder, rykker projektkoordinator Stine Hartmann den 1. august til BOVESTs hovedkvarter i Glostrup.

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, men udvalgte indikatorer for udvalgte
aktiviteter under hvert indsatsområde.

Indsatser: Børn, unge og familier & Job, uddannelse & erhverv
Vejledningstilbud for familier – tidlig indsats
Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om generel vejledning
Antal unikke borgere, der har modtaget vejledning
Antal brugere, der blev hjulpet videre i relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi
Antal brugere, der er kommet i uddannelse eller beskæftigelse

38
32
57
55
22

*Heraf 14 i beskæftigelse og 8 i uddannelse.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Aktivitetshus i Stamhuset: Aktivitetshuset i Askerød er nu åbnet officielt, og er allerede nu fuldt af aktiviteter,
grupper og foreninger. Forældrenetværket og de ansatte danner rammen som husbestyrelse. I dagtimerne
varetages driften og ansvaret for huset af medarbejdere fra Greve Nord Projektet, og i aftentimerne tager de
frivillige over.
 Forældrenetværket i Aktivitetshuset er vokset og har fået flere nye medlemmer i bestyrelsen, som nu
repræsenterer de unge, de ældre, kvinderne og de unge piger. Forældrenetværket har været aktive som
frivillige til sommerfesten i Askerød, og er fortsat ansvarlige for ansvarlige for at drive aktivitetshuset i
aftentimerne, hvor de unge under 18 også kan bruge huset - under opsyn af forældrene. Der arbejdes lige nu
på at arrangere en studietur til Vollsmose, en overlevelsestur for unge drenge, en eid fest og en hyttetur for
både de unge og forældregruppen. Derudover planlægger forældrenetværket at lave en folder om
Aktivitetshuset og dem selv til omdeling i området, da de gerne vil have flere både frivillige og brugere af huset.
 Beboerferie: Der er blevet bevilget midler fra Socialministeriet til afholdelse af endnu en beboerferie for
børnefamilier. Beboerferien afholdes i uge 30, og der har været stor efterspørgsel for at komme med. 47
beboere, hvoraf 26 er børn, deltager i ferien. Formålet med beboerferien er dels at tilbyde en ferietur for
familier, der ellers ikke ville have råd til at komme på ferie, og dels at skabe netværk både under og efter ferien.
 Aktiviteter og indsats for børn og unge: Arbejdet med børn og unge foregår på flere forskellige platforme,
herunder via samarbejde med Arenaskolen samt vejledning vedr. fritidsaktiviteter, job og uddannelse.
Derudover har der været afholdt flere arrangementer for ungegruppen, herunder et arrangement med Munida,
Rapolitics event med rappere fra Palæstina, flere workshops i forbindelse med opstart af et kreativt forløb under
SATSpuljeprojekterne, opstart af Street Soccer i samarbejde med Powersport og en strandtur med både de
unge og forældrenetværket.
 Ny virksomhedsformidler: Den nye virksomhedsformidler, der er tilknyttet Greve Jobcenter og UUV, har også
fået kontorplads i Stamhuset, og kan således også bruge stedet som base for opsøgende indsats og
vejledningssamtaler.
 Projekt for ægtefælleforsørgede: Der er blevet ansat en ny medarbejder i det nye metodeudviklingsprojekt for
ægtefælleforsørgede kvinder (et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet), der har som
formål at mobilisere ledige nydanske ægtefælleforsørgede kvinder til beskæftigelse eller uddannelse. Således
er projektet nu klar til at starte op efter sommerferien.

Indsats: Beboernetværk & tryghed
Lokale aktiviteter
Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 1/7 2013*
Antal beboere der deltog i aktiviteter
Antal gange, beboere/frivillige medvirkede til at gennemføre aktiviteterne

6
333
30

* Aktiviteter: Stavgang, gymnastik, danskundervisning, banko, varmestuestrik og petanque.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Velkomstaften: Som noget nyt er der blevet indført velkomstaftener for nye beboere. Den første i rækken blev
afholdt i Askerød i april, hvor 15 nye beboere mødte op for at få information fra afdelingsbestyrelse, gadeteam,
lokalpoliti, aktivitetsudvalg og Greve Nord Projektet – og ikke mindst møde deres naboer.
 Tryghedssamtaler: Der har været afholdt 20 tryghedssamtaler/tryghedsbesøg det seneste kvartal.

Indsats: Sundhed
Sundhedsformidlerne
Antal aktiviteter/møder er blevet afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse
Antal borgere herfra hjulpet videre i relevant tilbud

50
37

* Fordelt på motionstilbud, danskundervisning, kostvejledning, sundhedscaféer, rygestopkurser, sprogskole, madskole og mentorordning.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Opstart af motionshold for mænd: To mandlige sundhedsformidlere tilbyder motion en gang om ugen for ældre
mænd med anden etnisk baggrund. Mange af de ældre mænd har aldrig tidligere dyrket motion, så der er ofte
behov for vejledning i at benytte træningsmaskinerne, hvorfor sundhedsformidlerne også fungerer som
instruktører. Undervejs benytter sundhedsformidlerne samtidig lejligheden til at tale om sundhed og kost. Der er
p.t. 5 faste deltagere.
 Opstart af kronikerhold: Der er blevet etableret et motionshold for kroniker, der defineres som borgere med en
kronisk lidelse, herunder borgere med gigt, diabetes, hjerte-kar lidelser og kol mv. Der er p.t. 14 tilmeldte på
holdet, som startede 1. maj.
 Mens Health Week: Sundhedsformidlerne har været aktive i forbindelse med flere arrangementer under temaugen Men’s Health Week (uge 24), der blev afviklet som et samarbejdsprojekt mellem Greve, Solrød og Ishøj
Kommuner. Sund på dit sprog var repræsenteret i to udvalgte moskeer i Ishøj med diverse sundhedsboder,
hvor der blev foretaget 140 målinger af blodtryk, 247 blodsukkermålinger samt 537 kulilte- og
lungefunktionstests. Målinger blev foretaget af sundhedsfagligt personale og sundhedsformidlere.
 Mobile sundhedscafeer: Der har været afholdt 7 sundhedscaféer i henholdsvis Askerød, Gersagerparken,
Hundige Kirke, Clavis og Valhals kvarter. Sundhedscaféerne har tilbudt målinger af kulilte, lungefunktion,
blodsukker og blodtryk med hjælp fra sundhedsformidlere.
 Sundhedsdag & Sundhed med Kultur: I 2013 blev Sundhedsdagen startskud til forløbet Sundhed med Kultur,
der satte fokus på de mange sundhedsrelaterede tilbud i lokalområdet, som blev promoveret i et samlet
program. Sundhedsdagen havde i 2013 endnu flere både besøgende og deltagere – med 22 deltagende
foreninger, tilbud og klubber og cirka 250 besøgende. Det efterfølgende forløb Sundhed med Kultur har ifølge
de involverede parter resulteret i flere deltagere og mere opmærksomhed på de relevante tilbud og aktiviteter.
 Rygestopkurser: Der har været afviklet to rygestopkurser på henholdsvis tyrkisk og arabisk.

Indsats: Image & kultur
Hjemmeside & digital kommunikation
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg på hjemmesiden i alt
Antal eksterne bidrag til hjemmesiden
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev

1990
2969
38*
266

Presse & tværgående kommunikation
Antal positive historier om boligområdet i lokale medier
Antal frivillige deltagere i kommunikationsarbejdet

6
3

Kulturelle arrangementer & events
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)
Antal besøgende i alt
Antal samarbejdspartnere (kommunale institutioner/projekter/foreninger), der deltog i afvikling/planlægning
* Fordelt på 7 unikke bidragydere.
** Henholdsvis tværkulturel aften, Sundhedsdag og loppemarked i ValHallen.

3*
495
25

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, etablering af events og lignende tiltag i forhold til positiv profilering af bydelen.

Medarbejdere

Kontaktoplysninger

Sekretariatsleder
Bo Bjerre Mouritzen

Mail: bbm@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 61
Stamhuset, Digehuset 9

Projektkoordinator & souschef
Stine Juul Hartmann

Mail: sjh@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 63
Stamhuset, Digehuset 9

Børn- og ungemedarbejder
Maher Khatib

Mail: mkh@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 68
Stamhuset, Digehuset 9

Sundhedskoordinator
Kira Gilling Hansen

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

Jobvejleder
Khadija Al Mohammadi

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

Virksomhedsformidler
Marco Danielsen

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

Trygheds- og aktivitetsmedarbejder
Suzanne Magelund

Mail: sst@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 67
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 49

Kommunikationsmedarbejder
Marie Skjelbo Justesen

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

Projektkoordinator
Hanne Sanderhoff Degn

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

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

www.grevenord.dk

