Afdelingsbestyrelsens
Årsberetning 2019-2020

Afdelingsbestyrelsens
beretning 2019/20

Askerød mellem Hundige og Greve Nord
2019 var året, hvor Greve Kommune offentliggjor- 1.
de dokumentet ” Integrations - og hjemsendelsespolitik 2019 - 2022”:

Der skal ikke være parallelsamfund i Greve
kommune - alle skal være aktive i det samfund, de bor i.

Dokumentet viser, hvordan statens lovgivende og 2.
Bor man i Danmark, skal man tale dansk.
vejledende bestemmelser favoriserer en assimilationspolitik, hvor sproglige minoriteter ikke har lige 3.
Danske værdier og love skal respekteres.”
vilkår med majoriteten - og i værste fald overses.
Det siger næsten sig selv, at Greve - dokumenDokumentet udviser desværre en monokulturel
tets succes afhænger af modtagernes autoritære
tendens og mangel på sproglige, kulturelle og so- status. Som før nævnt er der et rigt udvalg af
ciale rettigheder og muligheder for minoriteter.
identiteter at vælge imellem. Greve - dokumentet
undlader da heller ikke at nævne, hvor probleDa begrebet tosprogede blev indført i folkeskole- mets kerne er rent geografisk. Tænk engang at
loven i midten af 1990´erne, blev det begrundet
det har taget mere end tre årtier at nå så langt.
med individers brug og behov for to eller flere
sprog i deres livsverden.
.Den grundlæggende værdi om, at der ikke skal
være parallelsamfund i Greve kommune, underMen i politiske dokumenter tildeles de forskellige støttes ikke af, at knap halvdelen af borgerne i de
identiteter, som ”indvandrere”, ”udlændige”,
almene boligområder i Greve Nord har ikke - vest”kursister”, ”grænsependlere”, ”flygtninge”, ”ikke - lige baggrund, mens det kun er cirka hver 10. i
vestlige”, ”muslimer” og ”asylsøgere”.
kommunen som helhed.
Uddannelsesinstitutioner tjener samfundets magthavere. I alle verdens samfund nedfælder magthavere bestemmelser om, hvordan de ønsker at
danne og uddanne deres borgere.
Således også i Greve Kommune.

Der skal derfor iværksættes initiativer, der giver
mere interaktion mellem boligområderne i Greve
Nord og resten af kommunen, der nedbringer andelen af indvandrere og flygtninge i områderne og
der gør det mere attraktivt for en bredere borgergruppe at bosætte sig områderne.

”For at sætte samlet retning for alle integrationstil- Vi lader teksten stå et øjeblik. Måske 30 år.
tag har Greve Kommune formuleret tre grundlæggende værdier for integrations - og hjemsendelsespolitikken:
M.v.h.
Jørgen Fahlgren
Formand for Afdelingsbestyrelsen
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Hundige Station er en s-togs-station på Køge Bugt-banen ved
bydelen Hundige i den østlige ende af Greve Kommune.
I efteråret 2011 blev stationen renoveret, med nye farver, indendørs facader og nye højtalere.

Afdelingsbestyrelsens medlemmer

Formand:
Jørgen
Fahlgren

Næstfomand:
Charlotte
Birkved

Kasserer:
Keki
Patell

Medlem:
Mustafa
Günes

Medlem:
Preben
Blankholm

1. Suppleant:
Gitte
Hansen

Årsberetningen for Askerød udgives af Afdelingsbestyrelsen i Askerød i samarbejde med Aktivbestyrelsen/
klubberne, Miljøudvalget, Ejendomskontoret, Café Ask og Greve Nord Projektet.
Eksemplarer: 900 stk. Udgives til Askerøds beboere og samarbejdspartnere
Fotograf: Jørgen Fahlgren, Charlotte Birkved og Jens B. Jensen
Layout: Charlotte Birkved
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Fra Ejendomskontoret
også det sat i gang. Det medførte bl.a. nye gulve
samt et flot køkken til glæde for alle beboere der
låner festlokalet i cafe’en. I samarbejde med bestyrelsen blev renoveringen af klubberne genVi gik ind i 2019 uden en ejendomsleder på ejen- nemført. 1. marts stod kælderen i stamhuset endomskontoret som efter egen vilje stoppede i de- delig færdig og klar til nye klubber.
cember 2018. Dette resulterede i ekstra stor travlhed på kontoret.
I slutningen af marts fik vi afslag fra Greve Kommune omkring den kollektive råderet omkring nye
Pilotprojektet for tagene var i udbud til 4 forskelli- køkkener pga. økonomi, hvilket skabte en enorm
frustration af både beboere men også personalet.
ge entreprenører, hvoraf Arne Pedersen vandt.
15. april startede tagprojektet op for Krathuset 8- I skrivende stund arbejdes der stadig på en løsning, som vi forventer at der på beboermødet i
9. Selve projektet varede ca. 10 uger uden de
marts 2020 vil være nye forslag på plads, som
helt store forskrækkelser. Der var hverken råd i
der kan stemmes om.
spær eller andet. Der var et par vandskader,
hvoraf den ene skyldtes dårlig afdækning, den
anden pga. vejret og tagenes tilstand generelt.
Men i begge tilfælde blev der taget hånd om be- Den længe ventede motionsklub fik efter indkøb
boerne. Vi havde afleverings forretning i juli må- af nye maskiner og renovering af lokalet, åbnet til
ned, og i september blev det sidste stillads fjergavn for alle beboere 1. maj
net.

Årsberetning fra ejendomskontoret fra
2019

I Sommeren 2019 fik vi en langtidssygemelding
som gjorde at vi så os nødsaget til at få hjælp
udefra, til at varetage de grønne områder. Vi fik
en gartner mere fra uge 28-35. Vores egne to
grønne mænd klippede den 13. juni samtlige
hække i Askerød på en uge. Dette sparede afdelingen for kr. 75.000,- Dette gjorde de for øvrigt
igen i september måned. På grund af en del rotter
har ejendomskontoret efter ok fra både bestyrelse
Efter beslutning vedtaget på beboermøde i 2018 og miljøudvalg, fjernet alle buske imellem husene
om renovering af stamhuset på kr. 500.000,- blev som kunne være rottereder.
Efter adskillige klager, blev vores forholdsvis nye
rengøringsfirma fra 2018 opsagt og i april startede et udbud som efter flere måneder endte med
at blive Anders Andersen rengøring som startede
1. oktober i Askerød, dette har medført pæne opgange på et helt andet niveau end tidligere set.
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Sidst på året gik vi i gang med at rottesikre hele Gærdehuset’s bagside, i skrivende stund er de ikke færdige endnu.
Vi fik renset baldakiner og tagrender i hele Askerød,
betalt af afdelingen. Yderligere fik vi lavet en prøve af
facade rens på bagsiden af Agerhuset 3., som gav et
utrolig flot resultat. Dette er desværre en dyr post, så
det bliver noget der bliver taget i etaper.

blev selvfølgelig politianmeldt. Ejendomskontoret sørgede for at udbedre skaderne med det samme.
Sidst på året blev opslag om ny ejendomsleder slået
op igen, og denne gang var der bid, og vi får en ny
ejendomsleder i Askerød mandag den 13. januar
2020.

I forbindelsen med skyderierne mod ejendomskontoret Med Venlig Hilsen
i oktober måned blev der også begået mere og mere
Maria Gad
hærværk, lamper i cykelskure blev smadret, lygtepæle
Driftskoordinator
blev malet over og andre steder var der graffiti. Dette

Ejendomskontorets medarbejdere

Ejendomsleder:
Susanne
Palstrøm

VVS:
Torben
Hansen

Ejendomsmester:
Tommy
Jørgensen

Mekaniker:
Jens B.
Jensen

DriftsKoordinator:
Maria Gad

Driftssekretær:
Gitte
Jakobsen

Gartner:
Michael
Mortensen

Gartner
medhjælper:
Mike Saaby
Nielsen

Tømrer:
Benny G.
Hansen

SynsMedarbejder:
Martin
Finnerup
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Café Ask - året 2019-2020

Cafè A s k
Café Leder:
Inge Nielsen

Cater:
Marie Turey

Vi har beholdt vores mangeårige samarbejdspartnere som laver spisninger i
cafeen for bla. ældre borgere.
Ang. udbringning til ældre borgere, så
går det rigtig godt, vi har 4 cykelbude,
desværre er det ikke nok.

Nogle af vores fredagsarrangementer
har vi desværre måttet aflyse pga. for
få deltagere.
Aftalen med Greve Kommune blev igen
fornyet.
Vi fik malet de fleste rum i Stamhuset,
det blev flot, så pas på det, når I lejer
det.
Igen i år skal der lyde en stor tak til de
frivillige.

Det har i mange år været sådan, at det
første halve år ikke har indbragt så me- Tak for 2019.
get og så har vi indhentet det sidst på
året, og 2019 var absolut ingen undtagelse, så vi havde travlt.
M.v.h
Marie nåede ikke at være her så længe Inge Nielsen
denne gang, hun fødte lille Ida i juni og Café leder
efterfølgende fik hun nyt job. Britta er
nu tilbage i aftentimer.

Klubber/Aktiviteter i Askerød

Askerød
Fiskeklubben
John Tofteng
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Motionsklubben
for Askerødder:

Askerød
Øl- og Vinlaug
Finn Nyborg

Kurdisk klub
Amang

Billardklubben
Annette
Jørgensen

Seniorklubben
Connie Skovbro
-Rasmussen

Madlavning for
finere mænd
Inge Nielsen

Mens Salon
Abdulkareem

Askerød Modeljernbane
Klub
Peter Hansen

Aktivbestyrelsens årsberetning
I januar holdt vi Nytårskur for Askerøds diverse klubbestyrelser og samarbejdspartnere.
I marts holdt vi en god forårsfest med lækker mad og
levende musik.
I marts uddelte vi også Askerød Prisen til to beboere
der har gjort en stor forskel, Lene Lyngvil modtog for
sin store hjælpsomhed og Jørgen Fahlgren for sit store
arbejde i afdelingsbestyrelsen.
I april holdt vi åbent hus i Motionen og åbnede i et nyrenoveret lokale med nye maskiner.
I august holdt vi også årets børnefest med deltagelse
af ca. 300 børn, det var en dejlig dag og vi har allerede
planer om en ny børnefest i 2020.
Vi har været på fælles sommer- og juletur med afdelingsbestyrelsen.
Vi har også haft to kryds og tværs konkurrencer samt
en tegnekonkurrence med lækre præmier til beboerne.

Vi mangler beboere der har lyst til at stille op til det
kommende beboermøde i marts. Er du interesseret
eller har spørgsmål bedes du ligeledes tage kontakt til
formanden. Normalt kræver det deltagelse i ca. 12 møder om året samt i Aktivbestyrelsens arrangementer.
Vi har det hyggeligt sammen og starter altid møderne
ud med at spise sammen i Café Ask.
Tak for året der er gået, vi glæder os til nye og sjove
stunder med beboerne.
M.v.h.
Charlotte Tew, formand

Børnefest

Vi vil rigtig gerne arrangere nogle gode ture ud af
Askerød, men også komme med tilbud til aktiviteter i
bebyggelsen, så har du nogle ideer, så kan de mailes
til Aktivbestyrelsens formand.

2019 har været et ret turbulent år for Aktivbestyrelsen.
Desværre har vi kun kortvarigt været fuldtallige i bestyrelsen og sidst på året, havde vi et medlem som desværre fraflyttede bebyggelsen. Nu må vi se fremad og
forhåbentlig få nye kræfter til bestyrelsen.
Vi har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder og en
masse både planlægnings- og krisemøder. Møder som
ligger uden for bestyrelsesmøderne og som desværre
har krævet meget tid og energi.

Forårsfest

Aktivbestyrelsens medlemmer

Formand:
Charlotte
Tew

Medlem:
Tommy
Christiansen

Medlem:
Hanne
Frederiksen

Medlem:
Christina
N. Poulsen

Medlem:
Sheirko
Mahmood
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Billeder fra året, der gik
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Miljøudvalgets årsberetning
Miljøudvalgets medlemmer har i
2019 afholdt gode og konstruktive
møder ca. 1 gang om måneden
med deltagelse af personale fra
Administrationen.

ejere, der benytter dem, det er
mange, så kan man håbe på, at
resten efterhånden bliver inspirerede og følger trop!

Der er stadig store problemer med
dumpet storskrald ved molokkerne,
Fra Administrationens side møder
affald som burde havne i storvi stor lydhørhed overfor de sager,
skraldsrummet ved den blå hal.
vi bringer på bane, hvoraf mange
Desværre er der stadig en del bebliver ført ud i livet.
boere, der ikke kan finde ud af at
aflevere deres skidt og skrammel,
Derfor siger vi tak for et fint og konhvor det retligt hører hjemme!
struktivt samarbejde. Ligesom tidliDer følger jo ikke en kammertjener
gere år har vi i 2019 taget fat i både
med lejemålet! Vi gentager lige fra
det fysiske miljø samt trygheden i
sidste år,
området.
KAN DET VIRKELIG VÆRE SÅ
Selvom vi i øjeblikket er inde i en
SVÆRT ???
positiv periode med mindre hærKampen for at komme af med ulovværk og uro, så er der stadig udforligt ophængte paraboler og ulovlig
dringer, unge/voksne der hænger
inddækning af altaner samt haver,
ud i vaskerier og cykelskure, hvor
der fremstår som regulære lossebelysning og gadelamper sabotepladser, med stor tiltrækningskraft
res, dette skaber utryghed for de
for rotter og måger, ser ud til, i det
beboere, der gerne vil benytte et
store og hele, at have båret frugt,
vaskeri, der ikke er en varmestue
eller skal hente og sætte deres cyk- Stor ros til Administrationen for udler i cykelskuret!
visning af konsekvens over for de
beboere, der ikke tidligere har villet
Der har, ligesom som tidligere år,
samarbejde, det har vi savnet i
været fyret fyrværkeri af i rigelige
mange år!
mængder, ukontrolleret og også
uden for de tilladte perioder, dette
Trods skilte/piktogrammer i opganer meget generende og skaber
gene, er der stadig mange, der dagutryghed blandt beboerne, deres
ligt efterlader kundevogne, barnebørn og husdyr!
vogne m.m. der!
Da der findes mulighed for at skabe
Miljøudvalget opfordrer Greve komfyrværkeri zoner i en kommune,
mune til at skabe overskuelige foranbefaler Miljøudvalget, at der arhold ved indkørslen til Askerød, den
bejdes hen imod sådan en tilstand!
er næsten er usynlig i mørke og
skaber mange farlige trafik situatioDe opsatte skraldespande rundt
ner
omkring i området, bliver flittigt
Der er stadig beboere, der bruger
brugt, ligeledes standerne med
græsplæner og andre områder som
hundeposer og tilhørende skralde"det store askebæger", vi appellerer
spand – stor ros til alle de hunde-

endnu en gang til at stoppe med
denne uvane. Det tager meget lang
tid for et cigaretskod at nedbrydes!!!
Miljøudvalget har igen i år, sammen
med gartneren og administrationen,
foretaget markvandringer, hvor der
er taget stilling til fældning af træer,
der enten er udtjente eller til gene
for beboere samt plantning af nye
træer og blomstrende buske.
Igen i år blev glasudhæng vasket
og hække klippet for bebyggelsens
regning,
Dette betyder, at området fremstår
på en meget ordentlig måde, der
sammen med, at de
grønne områder, under daglig og
målrettet indsats fra vores dygtige
gartnere og ejendomsfunktionærer,
aldrig har stået skarpere!
Det er dog stadig op ad bakke for
de ansatte og helt urimeligt, at de
dag efter dag skal bruge så mange
ressourcer på unødvendig oprydning efter beboere, der ikke vil bidrage med en ganske normal
og ordentlig adfærd, der bruges
rigtig mange huslejekroner til dette
formål, huslejekroner, der kunne
anvendes til bedre formål!
Vi opfordrer derfor ALLE ASKERØDDER til at komme ind i kampen. Hvis vi alle gør fælles front i
det daglige, rydder op efter os selv
og viser hensyn over for hinanden
og de fysiske omgivelser, så kan vi
også fremover glæde os over at bo
i en spændende, attraktiv og unik
bebyggelse.
På MILJØUDVALGETS vegne
Eva Birkved

Miljøudvalgets medlemmer

Formand:
Eva
Birkved

Medlem:
Maria
BergamoGiorgi

Medlem:
Inga
Solveig

Andersson

Medlem:
Finn
Nyborg

Medlem:
Villy
Horsted

Madsen
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Greve Nord Projektets årsberetning
I 2019 søsatte Greve Nord Projektet flere nye
aktiviteter som beboere i Askerød har glæde
af. Det var også et år med en stor fastelavnsfest, Kultur- og Sundhedsdag. Året sluttede af
med en blodig forestilling i Operaen.

Vejen til forandring

på EUC. Otte tirsdage tog eleverne til EUC
Køge, hvor de fik mulighed for at prøve kræfter med flere af de håndværksfag, som erhvervsskolen har at tilbyde.

Økonomisk støtte til børns fritidsliv

Vejen til forandring er et nyt kursus, der hjælper kvinder tættere på arbejdsmarked. De
fleste mennesker, der i længere tid har været
uden for arbejdsmarked, oplever at det ikke
kun er ansøgningerne, der kan rumme vanskeligheder. Også familiemæssige forhold,
sygdom og hverdagsplanlægningen kan stå i
vejen for jobbet. Derfor har Greve Nord Projektet en helhedsorienteret tilgang, når vi
gennem dialog og undervisning sammen med
kvinderne baner vejen for job eller uddannelse.

I 2019 var Greve Nord Projektet hovedkraften
bag opstarten af BROEN Greve. En forening,
der hjælper med økonomisk støtte til at børns
fritidsliv. Økonomien kan ofte være det, der
hindrer et barn i at starte i f.eks. Hundige
Boldklub. Pengene til BROEN kommer gennem donationer fra fonde, erhvervslivet og
privatpersoner. Derudover for de lokale
BROENforeninger et startbeløb fra den
landsdækkende forening BROEN. Ved årets
udgang havde BROEN modtaget mere end
20 ansøgninger fra økonomisk pressede familier i Greve.

De unge bestemmer

Fastelavnsfest for børn og voksne

Team Ung består af en gruppe unge kvinder
mellem 15-18 år, der laver aktiviteter for andre unge. I 2019 holdt de temaaftner om hhv.
Julemærkehjem, misbrug blandt unge samt
en pigeaften for at pigerne i bydelen skulle
lærer hinanden bedre at kende. I 2020 vil
Team Ung lave nye arrangementer og de håber med tiden at også unge mænd vil være
med i planlægningen.

Hvem siger, at voksne ikke også kan synes,
at det er sjovt at klæde sig ud og slå katten af
tønden? Den store fastelavnsfest med 100
børn og voksne er beviset på, at det ikke kun
er børn, der synes, det er sjovt.
I år inviterede Greve Nord Projektet i samarbejde med Hundige Boldklub og Aktivhuset
Freyas Kvarters Støttegruppe til stor fælles
fastelavnsfest i ValHallen. Efter tøndeslagningen og kåring af kattekonger og -dronninger
var der fastelavnsboller og hygge i boldklubbens café. Det var en rigtig hyggelig dag,
som alle var enige om at gentage i 2020.

Fra fritidsjob til faglært
I februar startede Jobplaneten i Greve. Jobplaneten er støttet af AP Møller fonden med
8,7 mio. kr. og skal hjælpe unge i alderen 13
-18 år i lommepenge- eller fritidsjob. Jobplaneten arbejdet særligt på at motivere unge til
at tage en erhvervsretteuddannelse og nogle
af de job de unge hjælpes til, er også inden
for de faglærte erhverv. Derfor samarbejder
Jobplanten også med bydelens folkeskoler
og med erhvervsskolen EUC Sjælland i Køge. I november byttede 17 elever fra 8. klasse de klassiske skoledage ud med skoledage
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En blodig tur i Operaen
I december fik Greve Nord Projektet mulighed for at uddele 100 gratis billetter til musicalen Sweany Todd i Operaen i København.
Billetterne var doneret af Det Kongelige Teater og vakte stor glæde hos de beboere, der
var inde og se forestillingen. For flere var det
første gang i Operaen, og det i sig selv var en
stor oplevelse.

Om Greve Nord projektet
Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker bydelen Greve
Nord med boligområderne Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen
Greve Nord Projektet har eksisteret siden 2008. Landsbyggefonden står for 68 % af finansieringen og de resterende 32 % af omkostningerne dækkes af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO og Greve Boligselskab
Greve Nord Projektet styres af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen, organisationsbestyrelserne og administrerende direktører i VA, SYDBO og Greve Boligselskab, Greve Byråd samt direktør i Greve Kommune.

Greve Nord Projektets medarbejdere
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Handlingsplan for Askerød
2019-2020
Afdelingsbestyrelsen fremlægger hvert år en handlingsplan til godkendelse på beboermødet i
marts. Handlingsplanen peger på nogle områder, der efter Afdelingsbestyrelsens opfattelse
skal have særlig opmærksomhed i den kommende periode.

BESTYRELSESARBEJDET

SAMARBEJDE MED POLITIET

Vi vil udvikle os som bestyrelse ved fortsat at deltage i Den nye ledelse i Midt– og Vestsjællands politikreds
relevante kurser.
har udvist stor interesse for at servicere Greve Nords
og Askerøds beboere.

SAMARBEJDE MED EJ.KONTORET
Samarbejdet mellem ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen fungerer rigtigt fint. Der er en stor kontinuitet i samarbejdet, som betyder, at vi kommer mere og
mere ned i detaljerne, både regnskabsmæssigt, budgetmæssigt, og i de fysiske og boligsociale helhedsplaner. Ejendomskontoret vil i 2020 have særlig fokus
på oprydning i opgange og haver/terrasser, så husorden og brandvedtægter overholdes.

HUSLEJE
Budget og regnskab følges tæt i samarbejde med
ejendomskontorets driftsleder. Askerøds husleje skal
være så lav som muligt, med et ordentligt serviceniveau.

SAMARBEJDE MED AKTIVBESTYRELSEN

Vi vil fortsætte vores samarbejde med politiet i 2020
og inddrage politiet i beboermøder og afdelingsbestyrelsesmøder, hvis det findes nødvendigt. Der vil fortsat
komme artikler fra eller om politiet og kriminalitetsforebyggende tiltag/oplysninger i Askerød Tidende.

CAFÉ ASK
Afdelingsbestyrelsen fortsætter med at have en repræsentant i Café styregruppen. Café Ask er samlingspunkt for mange mennesker og for mange arrangementer. Vi støtter fortsat op.

ASKERØD TIDENDE
Askerød Tidende skal udkomme 10 gange årligt med
relevant information til beboerne.

Aktivbestyrelsen er en vigtig samarbejdspartner for
Afdelingsbestyrelsen og vil også være det i det kommende år. Aktivbestyrelsen står for det overordnede
ansvar for Askerøds klubber og laver arrangementer
for beboerne. Afdelingsbestyrelsen har en repræsentant i Aktivbestyrelsen

ÅRSBERETNING

SAMARBEJDE MED POLITIKERE

HJEMMESIDE: WWW.ASKEROED.DK

Afdelingsbestyrelsen vil i forbindelse med regnskabsbeboermødet i foråret udsende en årsberetning i samarbejde med Aktivbestyrelsen/klubberne, Miljøudvalget, Ejendomskontoret, Café Ask og Greve Nord Projektet.

Afdelingsbestyrelsen inddrager relevante politikere i
Askerød har en hjemmeside, som løbende bliver opløsninger for Askerød. Politikere vil også blive inviteret dateret.
til afdelingsbestyrelsesmøder.

GREVE NORD PROJEKET
Det nye Greve Nord Projekt løber fra 2020 - 2022.
Afdelingsbestyrelsen i Askerød er repræsenteret i alle
udvalg under Greve Nord Projektet. ”Bestyrelsen” er
den højeste myndighed i Greve Nord Projektet, her er
Askerøds formand også repræsenteret.

SAMARBEJDE MED TRYGHEDS- OG
INTEGRATIONSUDVALGET
Samarbejdet fortsætter.
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MILJØUDVALG
Askerøds Miljøudvalg har fået flere medlemmer og er
derved blevet en stærkere samarbejdspartner for afdelingsbestyrelsen. Der er derfor gradvist blevet lagt flere
opgaver over til miljøudvalget.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Askerød

