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 Afdelingsbestyrelsens         
 beretning 2014/15       

 

På den ene side var året 2014 rigtig positivt for Aske-
rød.  
 
Utrygheden ved at færdes i det udsatte boligområde, 
især om aftenen og natten, blev formindsket betragte-
ligt, jo flere dage, uger og måneder, der gik, uden at 
store områder af Askerød blev mørklagt ved hærværk 
mod gadelamper på stier og stræder. 
 
Lysets engle har vundet over mørkets. 
Indtil videre i hvert fald. 
 
Succes´en har mange fædre eller forældre. 
 
Politiet lægger ikke skjul på, at uden dem var det aldrig 
sket. 
 
Greve kommune er stolte over at være den førende 
drivkraft i projekt ”Den attraktive bydel”. 
 
Greve Nord Projektet er helt og aldeles overbevist om, 
at uden dem, var Askerød ikke nået så langt. 
Bo-Vest, vores administrationsselskab, er selvfølgelig 

glade for den positive udvikling. 
 
VA, vores organisationsselskab, kan godt huske krimi-
nalitet, hærværk og skyderier for få år tilbage, hvilket 
indgyder en lidt mere ydmyg attitude. 
 
Askerøds beboere er splittede.  
Nogle nyder freden og roen, andre har aldrig opdaget, 
at det har været anderledes ! ! ! 
 
Selv er jeg af den overbevisning, at uden en massiv 
video-overvågning i Askerød siden juni 2014, ville intet 
være forandret til det bedre. 
 
Nu kan vi aflæse alt, hvad der gøres og tænkes. Husk 
det. 
 
På den anden side var 2014 året, hvor hverken den 
helt skæve beboersammensætning (2 ud af 3 i Aske-
rød er indvandrere eller flygtninge, 52% er fra Ikke-
vestlige lande) eller arbejdsløsheden (6 gange større 
end landsgennemsnittet) blev ændret til det bedre. 
  

 

Mod bedre tider 
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Formand: 
Jørgen  
Fahlgren 

Næstfomand: 
Charlotte 
Birkved 

Medlem: 
Mustafa 
Günes 

Medlem: 
Lisbeth  
Tønnov 

 
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 
 
Ansvarshavende redaktør: Lisbeth Tønnov  
Fotograf: Jørgen Fahlgren 
Layout: Charlotte Birkved 

Kasserer: 
Keki  
Patell 

Suppeant: 
Villy  
Madsen 

Hvis disse to gordiske knuder løses gennem en koordi-
neret indsats af alle ”forældre” til den til den nuværen-
de succes sammen med ”fader” Stat vil ”Den attraktive 
bydel” være en realitet.  
 
Bortset fra, at Greve kommune helt og aldeles mangler 
en ægte bydel.   

Med venlig hilsen 
 
Jørgen Fahlgren 
 
Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer  
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Fra Ejendomskontoret til årsberetning 2014/2015: 
 
Vi har som sædvanligt haft travlt med vores opgaver 
inden for beboerservice, ud- og indflytninger, renhol-
delse, affaldshåndtering og vedligeholdelse af de grøn-
ne områder. 
 
Vi er overgået til elektronisk syn. Det viser sig, at syns-
mændene har fået mere arbejde ud af det, besparel-
sen er mærkbar i den manglende papirgang. 
 
Vi har brugt mange resurser på at trimme og færdiggø-
re de grønne områder efter Helhedsplanerne. Der er 
stadig opgaver, der afventer svar fra kurator. 
 
Stibelysningen bliver ved med at volde problemer, men 
vi arbejder ihærdigt på opgaven. 
 
Vi mangler at få accept på at gå i gang med udskift-
ning af vinyl i indgangspartier og fra 2. sal til 3. sal, 
men det kan ikke vare længe. 

 
Med udgangen af 2014 ophørte vores administration af 
Grønningen, så det giver os lidt mere tid til Askerød.  
 
Den tid får vi også brug for, fordi driftsassistent Finn 
Sørensen gik på pension med udgangen af oktober 
2014.  
 
Vi er i fuld gang med regnskabsafslutningen for 2014. 
 
Vi er også så småt ved at gå i gang med budgetlæg-
ning for 2016, så der er hele tiden noget at lave.  
 
Ejendomskontoret vil i 2015 have særlig fokus på op-
rydning i opgange og haver/terrasser, så husorden og 
brandvedtægter overholdes. 
 
Med venlig hilsen  

Driftsleder Morten Bergstrøm 

 

Fra Ejendomskontoret 
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Cafè Ask 

 

Året 2014-2015 

Driftsleder: 
Morten 
Bergstøm 

Adm.sekr.: 
Susanne  
Kristensson 

Adm.: 
Ghitta 
Kibsgård 

Mekaniker: 
Jens B.  
Jensen 

Tømrer: 
Benny G. 
Hansen 

Elektriker: 
René  
Sternberg 

Vaskerier: 
René  
Mortensen 

Legepladser: 
Henrik  
Jensen  

Af.sortering: 
Carsten F.  
Pedersen 

Driftasst.: 
Brian  
Olsen 

VVS: 
Torben 
Hansen 

Cafe Leder: 
Inge  
Nielsen 

Cater: 
Marie  
Turey 

Gartner: 
 

Michael 
 

Mortensen 

I 2014 fik vi vores 5.elitesmily, tak til 
dem der har været med til det. 

Aftenåbningerne har været pænt 
besøgt, en enkelt gang har vi haft 
aftenbuffet, det var rimeligt. 

Klubben for finere mænd har igen 
holdt gourmetaften med stor suc-
ces. 

Vi har sammen med Greve Nord 
holdt sundhedsmesse, som bliver 
større og større. 

Julefrokoster har vi næsten ikke 
haft, vi måtte også aflyse Cafeens. 

Igennem vores samarbejde med 
Ældresagen , Hundige kirke, Biblio-
teket og Greve Nord har vi haft en 
del ekstra både i Cafeen og ud til 
deres sammenkomster. 

Dina er godt i gang med uddannel-
sen, hun er lige kommet tilbage ef-
ter endnu et skoleophold. 

 

Med venlig hilsen 
Inge Nielsen, Cafe Ask 

 

 

 

Ejendomskontorets medarbejdere 

Af.sortering: 
Udeområder 
Mike Saaby 
Nielsen 

Cater elev: 
Dina 
Klingenberg 
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Klubber/Aktiviteter  i Askerød 

Motionsklubben 
for Askerødder 

Askerød 
Fiskeklubben 
John Tofteng 

Seniorklubben 
Connie Skovbro
-Rasmussen 

Askerød 
Øl- og Vinlaug 
Maria Bergamo 

Billardklubben  
Jon  
Vestergård 

Madlavning for 
finere mænd 
Inge Nielsen 

Power Sport 
Amer Ghani 

2014 har været et år uden de store problemer i klub-
berne. Ingen klubber er lukket, til gengæld blev der 
opstartet en ny klub i løbet sommeren. Den hedder 
Mens Salon og kører med stor succes i pavillonen ved 
Stamhuset. 
 
3 af vores medlemmer trådte ud af bestyrelsen på 
grund af enten flytning eller sygdom, men vi fik 3 nye 
friske medlemmer ind i september. 
 
2014 blev desværre også året, hvor vi måtte stoppe 
uddelingen af julekurve til økonomisk trængte familier. 
Vi håber på at kunne finde en ny måde at hjælpe på i 
2015. 
 
Ud over de faste månedlige møder i Aktivbestyrelsen 
har året været krydret med en del nye arrangementer 
og vi håber på, at nogle af dem vil være årligt tilbage-
vendende. 

  
1.  Kvartal 
  
I januar blev der afholdt Nytårskur for Aktivbesty-
relsens samarbejdspartnere, herunder Afdelings-
bestyrelsen, Administrationen, Miljøudvalget, Café 
Ask og Greve Nord Projektet (GNP) – samt ikke 
mindst bestyrelserne af Askerøds klubber. 

 
Vi har deltaget i Greve Nord Projektet’s Bydelsfo-

rum og Bydelskonferencer både som beboere, 
men også som repræsentanter for bestyrelsen. 
 
2.   Kvartal 

 
 
I maj blev der afholdt rengøringsdag for klubberne, 
hvor flere medlemmer var i gang med kost og 
spand. 

 
3.   Kvartal 
 
I august kørte vi med en busfuld glade og forvent-
ningsfulde børn og voksne til Sommerland Sjæl-
land. På trods af regnen i slutningen af turen, var 
det en stor succes og bussen kører igen i år til et 
eller andet spændende sted. 

 
I september blev der afholdt børnefest med trylle-
kunstner, ballondyr og ansigtsmaling. En dejlig ef-
termiddag for børn og barnlige sjæle. Vi satser på 
en gentagelse og håber på endnu flere deltagende 
glade børn. 
 
4. Kvartal 
 
I oktober blev der afholdt Høstfest. En fest som vi 
hvert år glæder os meget til en aften med lækker 
mad, god musik og skønt selskab.  

 

Aktivbestyrelsens årsberetning  

Mens Salon 
Abdulkareem 
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Kasserer: 
Steen Holm 
Hemmingsen  

Medlem: 
Barbara 
Halina Schøn  

Medlem: 
Grethe  
Hansen 

Formand: 
Charlotte 
Tew 

I november blev der afholdt sodavandsdiskotek og 
det store spørgsmål er stadig – hvor blev børnene/
de unge af? Ikke en eneste dukkede op – meget 
skuffende. 

 
Også i november blev der afholdt en aften med 
stand up’eren Kasper Gross. De få beboere der 
dukkede op, havde en sjov aften og Kasper Gross 
var god til at omsætte sit show til stedet og antallet 
af publikum. 
 
I december blev der for første gang afholdt jule-
træsfest efter et nyt koncept. Juletræ, julemand, 
slikposer og uddeling af en dejlig stor gave. En hyg-

gelig aften med glade børn. Vi satser på en genta-
gelse og håber på at kunne uddele mange flere 
pakker. 

 
Vi arbejder allerede nu på nye ting i Aktivbestyrelsen, 
nye arrangementer og en spørgeundersøgelse til be-
boerne – ”Hvad ønsker du/I vi arrangerer”.  
Hold øje med AT, postkassen og plakater i opgangen. 
 
Godt nytår og tak for 2014 ønskes af Aktivbestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Tew,  
Formand for Aktivbestyrelsen i Askerød 

 

Aktivbestyrelsens medlemmer  

Medlem: 
Søren 
Thousig 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

Aktivbestyrelsen har inviteret til mange  forskelli-
ge arrangementer i 2014.  Bl.a. Børnefest, Stand
-up, Sodavandsfest og Høstfest. 
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Billeder fra året, der gik 
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Miljøudvalgets 5 medlemmer har i 2014 afholdt møder 
ca. 1 gang månedlig sammen med Morten Bergstrøm. 
Vi har bl.a. medvirket til flytning af en eksisterende 
legeplads samt etablering af nye legepladser sammen 
med Afdelingsbestyrelsen og Administrationen. 

Vi har også, i årets løb, beskæftiget os med det fysiske 
miljø, såsom hvordan man motiverer beboerne til at 
undlade at smide affald på stier og grønne områder, at 
få hundeejerne til at samle op efter deres hunde, ikke 
at ødelægge vores facader med fejlophængte parabo-
ler og ulovlige inddækninger af altanerne samt sætte 
en stopper for det storskrald, der sættes ved molokker-
ne og ikke havner det rigtige sted til storskrald i første 
ombæring.  

Der har skullet tages stilling til valg af borde, bænke og 
opsætning af bedre skraldespande rundt omkring i 

bebyggelsen, etablering af lys på mørke stier og fæld-
ning af store, gamle fyrretræer for at skaffe lys og luft 
til lejlighederne. Vi har sammen med gartneren beslut-
tet at erstatte beplantning, der er for arbejdskrævende 
og derfor belaster budgettet unødigt, med blomstrende 
buske. 

Vi har, efter renoveringen med Helhedsplanen, fået et 
rigtig dejligt boligområde at bo i, og hvis vi alle gør en 
fælles indsats i det daglige og rydder op efter os 
selv, kan vi også fremover glæde os over at bo i en 
attraktiv bebyggelse.  

Med venlig hilsen  

Mijøudvalget i Askerød  

Formand Eva Birkved 

 

Miljøudvalgets medlemmer 

Formand: 
Eva 
Birkved 

Medlem: 
Birgit 
Patell 

Medlem: 
Maria  
Bergamo 

Medlem: 
Inga 
Andersson 

Medlem: 
Finn 
Nyborg 

 

Miljøudvalgets årsberetning 
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Askerød fra ghetto til boligområde 

I løbet af det seneste år er der sket en hel del i og om-
kring Askerød og Greve Nord området. Det startede 
med et nytår, der fra alle sider blev beskrevet som fre-
deligt og en positiv indgang til 2014. 
 
Den 1. februar udkom den nye liste over det, der be-
tegnes ”særligt udsatte boligområder”. Det er den op-
tegnelse, der tidligere hed ghettolisten.  
 
Den positive del er, at Askerød ikke længere er på li-
sten og ikke opfylder mere end et af de fem krav, der 
er forudsætningen for at et boligområde betegnes som 
særligt udsat.  
 
Den mindre positive del er, at det selvfølgeligt ikke 
hjælper dem, der er udenfor arbejdsmarkedet eller har 
andre sociale problemer, at Askerød ikke længere er 
på listen. 
 
Udviklingen, og det faktum at Askerød ikke officielt 
betegnes som særligt udsat, åbner dog for, at Askerød 
kan defineres ud fra sine muligheder og ikke ud fra de 
problemer, der stadig er. 
 
I foråret blev bydelsforummet en stor succes med 
mange deltager og et stort engagement.   
 
Årets to Bydelsforummer, Bydelskonferencen og part-
nerskabsworkshops har vist, at beboerne i Greve Nord 
og Askerød har et stort ønske om at få placeret kultur-
institutioner, urban gardens og andre spændende og 
positive tiltag i deres lokalområde, og at beboerne 

samtidig er begyndt at tage stigende medansvar i op-
bygningen af disse tiltag. 
 
Lige før sommerferien kom en stor gruppe aktive bor-
gere med bud på udvikling af P-plads området ved 
Stamhuset, og i december var der ligeledes samlet 
omkring 60 personer, der diskuterede forskønnelse af 
tunnellerne mellem Waves og Askerød og Waves og 
Gersagerparken. 
 
I hele 2014 kan vi ligeledes konstatere, at der har væ-
ret lys på p-pladsen ud mod Godsvej, hvilket er et rig-
tigt positivt skridt i forhold til at øge trygheden i Aske-
rød.  
Den gode udvikling er yderligere forstærket af, at der 
heller ikke længere er så meget aktivitet, der tidligere 
har været et problem med unge mænd, der fyldte ude 
på p-plads området.  
 
Siden sommeren 2014 har der stort set været tomt på 
pladsen bortset fra de borgere, der har haft grund til at 
bruge området. 
 
Greve Nord Projektet har også oplevet en del skift. 
Marie Justesen og Hanne Degn er p.t. eller har været 
på barsel.  
 
Efter sin barselsperiode har Marie valgt at søge en 
anden stilling, og vi siger tak for de år, hun har været i 
Greve Nord Projektet og det store arbejde, hun har 
lagt i at formidle områdets historier. 
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I stedet for Marie har vi fået Sarah Ehrenreich ind på 
kommunikationsposten.  
 
I løbet af 2014 forlod Maher Khatib også projektet, og 
han er i stedet overgået til Greve Kommunes Gade-
team.  
Det ser vi som et positivt eksempel på et stadigt større 
og bedre samarbejde mellem Greve Nord og Greve 
Kommune. 
 
I stedet for Maher er Gitte Henningsen kommet ind i 
projektet. Gitte er primært familiemedarbejder og gen-
nemfører blandt andet NADA og andre forløb. 
 
Vi har yderligere fået Adam Petersen ind i projektet. 
Adam står bl.a. for at koordinere større aktivitets- og 
projektforløb. 
 
Ved siden af den daglige virksomhed i projektet fik vi i  

slutningen af 2014 besked om, at Arenaskolens leder 
Birgitte Pilgård stopper som skoleleder.  

Vi vil meget gerne sige tak til Birgitte for det samarbej-
de, der har været med skolen. Vi håber og regner selv-
følgelig med, at det fortsætter, når der er fundet en ny 
skoleleder. 

Med venlig hilsen 

Bo Mouritzen 
Sekretariatsleder 
Greve Nord Projektet 

Stamhuset Digehuset 9, 2670 Greve 
Mobil 60 35 46 61       

Mail: bbm@bo-vest.dk                

www.grevenord.dk 

Projektkoor-
dinator: 
Kira Gilling  

Souschef: 
Hanne  
Degn 
 

Aktivitets- og 
tryghedsmed-
arbejder: 
Suzanne  
Magelund 

Sekretari-
atsleder: 
Bo Bjerre 
Mouritzen 

Job- 
vejleder: 
Kadija Al 
Mohammedi 

 

Greve Nord Projektets medarbejdere 

Kommunika-
tionsmedarb.: 
Sarah Z. 
Ehrenreich 

Virksomheds-
konsulent: 
Marco  
Danielsen 

Familemed-
arbejder: 
Gitte 
Henningsen 

Projektkoor-
dinator: 
Adam 
Petersen

Ægtefællefor-
sørgede: 
Merete 
Petersen 
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Handlingsplan for Askerød 
2015-2016 

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 
Vi vil udvikle os som bestyrelse ved fortsat at deltage i 
relevante kurser.  
 
SAMARBEJDE MED EJ.KONTORET 
Samarbejdet mellem ejendomskontoret og afdelings-
bestyrelsen fungerer rigtigt fint. Der er en stor kontinui-
tet i samarbejdet, som betyder, at vi kommer mere og 
mere ned i detaljerne, både regnskabsmæssigt, bud-
getmæssigt, og i de fysiske og boligsociale helheds-
planer. Ejendomskontoret vil i 2015 have særlig fokus 
på oprydning i opgange og haver/terrasser, så husor-
den 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 serviceni-
veau. 
  
SAMARBEJDE MED 
AKTIVBESTYRELSEN 
Aktivbestyrelsen er en vigtig samarbejdspartner for 
Afdelingsbestyrelsen og vil også være det i det kom-
mende år. Aktivbestyrelsen står for det overordnede 
ansvar for Askerøds klubber og laver arrangementer 
for beboerne. Afdelingsbestyrelsen har en repræsen-
tant i Aktivbestyrelsen 

SAMARBEJDE MED POLITIKERE 
Afdelingsbestyrelsen inddrager relevante politikere i 
løsninger for Askerød. Politikere vil også blive inviteret 
til afdelingsbestyrelsesmøder. 

GREVE NORD PROJEKET  
Det nuværende boligsociale projekt udløber 1. januar 
2016. Der støttes op om prækvalifikation til et nyt pro-
jekt med input fra afdelingsbestyrelsen i løbet af dette 
år. Afdelingsbestyrelsen er repræsenteret i alle udvalg 
under Greve Nord Projektet og med i projektets høje-
ste myndighed, formandskabet. 
 
 

SAMARBEJDE MED TRYGHEDS- OG 
INTEGRATIONSUDVALGET 
Samarbejdet fortsætter. 

SAMARBEJDE MED POLITIET 
Vi vil fortsætte vores samarbejde med politiet i 2015 
og inddrage politiet i beboermøder og afdelingsbesty-
relsesmøder, hvis det findes nødvendigt. Der vil fortsat 

komme artikler fra eller om politiet og kriminalitetsfore-
byggende tiltag/oplysninger i Askerød Tidende. 

CAFÉ ASK 
Afdelingsbestyrelsen fortsætter med at have en repræ-
sentant i Café styregruppen.  Café Ask er samlings-
punkt for mange mennesker og for mange arrange-   
menter. Vi støtter fortsat op. 

ASKERØD TIDENDE 
Askerød Tidende skal udkomme 10 gange årligt med 
relevant information til beboerne.  
 
ÅRSBERETNING 
Afdelingsbestyrelsen vil i forbindelse med regnskabs-
beboermødet i foråret udsende en årsberetning i sam-
arbejde med Aktivbestyrelsen/klubberne, Miljøudval-
get, Eejendomskontoret, café Ask og Greve Nord Pro-
jektet. 
 
HJEMMESIDE: WWW.ASKEROED.DK 
I samarbejde med firmaet AC Teknik og firmaet Confe-
ro vil vores nye hjemmeside være klar i 2015. 

ASKERØDS 40 ÅRS FØDSELSDAG 
Askerød fylder 40 år i 2015. Fødselsdagen bliver af-
holdt lørdag d. 13. juni. Der er nedsat et udvalg, som 
er i gang med planlægningen af fødselsdagen. Så sæt 
kryds i kalenderen. 

LEGEPLADSER 
Vores nye legepladser skal tilmeldes legeplads.dk, 
som er en samlet oversigt over legepladser i Danmark. 
Det er lykkedes i samarbejde med beboerne og miljø-
udvalget at få placeret mange lejepladser i Askerød. 
Der er nu 8 flotte legepladser plus multibane i Aske-
rød, samt flere fodboldbaner. 
 

MILJØUDVALG 
Askerøds Miljøudvalg har fået flere medlemmer og er 
derved blevet en stærkere samarbejdspartner for afde-
lingsbestyrelsen. Der vil derfor gradvist blive lagt flere 
opgaver over til miljøudvalget.  

KUNSTSTPROJEKT 
Beboerne vil på beboermødet i marts 2015 skulle tage 
stilling til det i Askerød Tidende præsenterede kunst-
projekt på den store plads ved Agerhuset 7/Kildehuset 
3.  

Med venlig hilsen 
 

Afdelingsbestyrelsen i Askerød 


