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 Afdelingsbestyrelsens         
 beretning 2015/16       

 

Der er tjek på det hele 
”Jeg hilste på min nabo, 
der hilste pænt igen. 
Min nabo ligner min næste 
Og hun er min bedste ven”. 
 

C.V. Jørgensen Sjælland 1994. 
Dansk sanger og sangskriver, født 1950. 
 
2015 var året, hvor det almene boligområde Askerød 
fejrede sin 40 års fødselsdag. Mens pingerne var til 
borgermøde på Bornholm, blev folket på Sjælland for 
at fejre Askerød. Det skete den 13. juni. 
Glade børn og voksne havde en dejlig fest med leven-
de musik, venlige betjente og gæster med gaver! 
Tak alle sammen! 
 
En særlig tak til Greve Museum som lavede en særde-
les flot udstilling om Askerøds udvikling gennem årene 
1975 - 2015. 
 
2015 var året, hvor tidligere næstformand Lisbeth Tøn-
nov efter måneders chikane fra drenge og unge mænd 
valgte at sige STOP og flytte fra Askerød. 
. I øvrigt er det tankevækkende, hvor store menneske-
lige omkostninger det gennem årene har krævet af 

tidligere formænd som Lone Binderup og Niels Kjøller 
samt andre. 
 
2015 var året, hvor Greve Kommune og Bo-Vest i fæl-
lesskab pludselig fældede driftsleder Morten 
Bergstrøm. Hvis afdelingsbestyrelsen får den nødven-
dige og tilstrækkelige aktindsigt, vil beboerne få sand-
heden om den historie. 
 
Afdelingsbestyrelsen takker Morten for næsten 8 års 
godt samarbejde. Mange beboere gør det samme. 
 
Driftsassistent Brian Olsen ”overtog” Mortens arbejde i 
en overgangsperiode indtil en ny ejendomsleder blev 
ansat. 
Det gjorde du godt, Brian! Tak! 
 
45-årige Ali Laroub er den nye ejendomsleder i Aske-
rød. Ali har fået en flyvende start, blev præsenteret på 
beboermødet i september, før han startede en måned 
senere. 
Alt tyder på, at Askerød og Ali er et godt partnerskab. 
Ali søger udfordringer og det er netop her,  Askerød 
har sin styrke! 
Endnu engang velkommen til Ali Laroub. 
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Afdelingsbestyrelsens medlemmer  

Formand: 
Jørgen  
Fahlgren 

Næstfomand: 
Charlotte 
Birkved 

Medlem: 
Mustafa 
Günes 

Kasserer: 
Keki  
Patell 

Suppleant: 
Villy  
Madsen 

Medlem: 
Steen Holm 
Hemmingsen  

”Endnu engang velkommen til Ali Laroub. 
Interesserede læsere kan læse Sarah Z. Ehrenreichs 
portræt af vores mand i Askerød Tidende fra dec. 
2015. 
 
2015 var året, hvor det boligsociale projekt fra Lands-
byggefonden kaldet Greve Nord Projektet skiftede 
sekretariatsleder indtil flere gange på kort tid. 
Først fandt Bo Bjerre Mouritzen et nyt job i Slagelse 
og havde der ikke været problemer før, blev der det 
nu! Souschef Hanne Sanderhoff Degn var på barsel. 
Projektkoordinator Adam Petersen blev langtidssyge-
meldt. 
 
Den nye leder skulle afslutte det nuværende 4-årige 
Greve Nord Projekt og søge prækvalifikation til et nyt 
til et nyt 4-årigt projekt. 
 
Det kan kun lade sig gøre ved et tillidsfuldt forhold til 
medarbejderen. Preben Esbersen blev ny leder, var 
velkvalificeret især på erfaringer med Københavns 
Kommune gennem flere år. Desværre gik noget galt 
lederen og medarbejderne imellem. Samarbejdet op-
hørte inden det rigtigt kom i gang. 
 
I mellemtiden var Hanne Sanderhoff Degn kommet 
tilbage fra barsel og Adam Petersen raskmeldt. 
Nu udgør de ledelsen og bliver bakket op af Greve 
Nord Projektets øvrige parter. En turbulent periode er 
overstået. 
 
2015 var året, hvor Askerøds samarbejde med Bo-
Vest haltede mere og mere. Uoverensstemmelserne 
tåler ikke dagens lys. Bo-Vest har ansat en ny sous-
chef og en særdeles aktiv Sara uden h med finsk figh-
tervilje.  
Nye tider er på vej. 
 
2015 var året, hvor politiet fra det meste af Fædrelan-

det var i København for at bevogte jødiske institutio-
ner efter Omar El Husseins drab på Krudttønden og 
Synagogen i Krystalgade. Politikerne tror fejlagtigt, at 
terror skal bekæmpes med maskinpistoler og skudsik-
re veste. Til politiet naturligvis. 
Fredsforsker Jan Øbergs tanker om at udvikle sikker-
hed og sikre udvikling har aldrig været på mode. Hel-
lere bruge 100 millioner til maskinpistolbevæbnede 
politi på et år. 
 
Askerød blev den 7. juli angrebet af unge mænd, der 
have røvet en varebil fra en privatadresse i Tjurgården 
lidt før kl. 22.00. Kort efter blev varebilen brugt som 
rambuk i Askerød. Efter 2 timers hårdt arbejde lykke-
des det at nedlægge et stakit samt 3 video-stander 
udenfor Stamhuset. Derefter kom politiet og brandvæ-
senet. Politiet udviste en stoisk ro, som var en bedre 
sag værdig. Ingen blev anholdt. Alle var glade. Undta-
gen beboerne i Askerød. 
 
Søndag den 26. juli blev beboerne i Krathuset 3 udsat 
for et bombardement af brosten mod vinduer og hus-
facaden. 
Hvis beboere i Askerød vil se, om det danske politi 
eksisterer, kan det betale sig at tage til København. 
 
2015 var året hvor Askerøds samarbejdspartnere poli-
ti, kommune, administrationsselskab og det boligsoci-
ale projekt igen og igen forsikrede beboerne om ”Der 
er tjek på det hele til et tog der for længst er kørt”. 
C.V. Jørgensen tekst. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Fahlgren 
Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød 
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Omstrukturering af driften og en mere effektiv drift er 
vejen frem for afdelingen i Askerød. Ejendomskontoret 
har nedlagt 3 stillinger, for at udnytte ressourcerne 
bedre både i tid og penge, men beboerne skal opleve 
samme høje kvalitet og en endnu bedre service.  Ejen-
domskontoret varetager alle henvendelser fra afde-
lings beboere og skal yde service i det omfang, det er 
muligt. Dette sker under hensyn til givne rammer og i 
samarbejde med Askerød’ afdelingsbestyrelse - herun-
der kan bl.a. nævnes: 
 

Løbende drifts/- og vedligeholdelsesarbejder 

Udsendelse/omdeling af informationsmateriale mv. 

Fremvisning af boliger til potentielle nye beboere. 

Modtagelse af nye beboere 

Fraflytning-syn samt håndtering af istandsættelse 

Diverse teknisk/praktisk assistance og evt. rekvir- 

ring af eksterne håndværkere 

Behandling af ansøgninger i forbindelse med råde- 

ret, installationsret mv. 

Diverse udlån mv. 

Glatførebekæmpelse 

Grønne områder 

 
Alle beboere skal have det godt i Askerød, og vi er her 
for at hjælpe! Både når der er synligt brug for det, når 
vi bliver bedt om det, og når vi skal det. 
 

Alle beboere skal serviceres, selvom ikke alle fore- 
spørgsler kan indfries. 
 

Alle beboere skal tænke mindst muligt på fejl og  
mangler på Askerød’ fællesarealer og anlæg. 
 

Alle beboere skal kunne stole på, at vi overholder  
vores aftaler. 
 

Alle beboere skal se os som en sparringspartner,  
der vil hjælpe og ikke begrænse. 

Alle beboere skal kunne søge råd og vejledning  
om bedst mulig varetagelse af boligen. 
 

Vi ønsker som udgangspunkt, at alle skal tænke godt 
om os, men ellers ikke tænke over vores funktion i 
dagligdagen. Så føler vi, at Askerød fungerer bedst. Vi 
er 10 medarbejdere på ejendomskontoret, som sørger 
for at drive afdelingen. De administrative opgaver vare-
tages af Ali, Brian og Ghitta, mens Benny, Torben og 
René sørger for beboerservice og service af bebyggel-
sen. Jens, Carsten, Michael og Mike sørger for alle 
udendørsområder og glatførebekæmpelse. 
Vi har alle erfaring med at drive ejendomme, og vi har 
hver vores kompetencer, som vi trækker på i dagligda-
gen. Det er vores hensigt, at Askerød altid skal være 
et sted, som alle beboere kan være stolte af - ligesom 
vi er stolte af at være ansat til at varetage afdelingen. 
Afdelingen har ud over 670 beboelser også en del tek-
niske anlæg og faciliteter, som skal serviceres, vedli-
geholdes, afprøves og besigtiges. 
Derfor kan vi i løbet af en dag påtage os mange for-
skellige arbejder i form af: 
 

Sortering af affald i containergården 

Beboerservice 

Administration og kvalitetssikring 

Udslamning af varmevandbeholdere 

Istandsættelser af lejligheder 

Eftersyn og test af blødvandsanlæg 

Rengøring 

Inspektion af trapper 

Syn af lejligheder, rapportering om mangler 

Vandskader 

Beboerklager 

Osv. osv. osv. 

 

 

 

Fra Ejendomskontoret 
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Cafè Ask 

 

Café Ask - året 2015-2016 

Af arrangementer har vi haft gourmetaften 
med klubben af finere mænd. 
 
Vi har været med i forskellige arrangemen-
ter sammen med Aktivbestyrelsen og Gre-
ve Nord Projektet. 
 

Vi har stadig et større samarbejde med 
Ældresagen og Hundige Kirke. 
Aftenåbningerne er stadig pænt besøgt, vi 
har dog stadig plads til flere, vi har indført 
bestilling på aftenmenu, så alle er sikre på 

at få mad. 
Personalesituationen er sådan, at Marie 
gik på barsel sidst på året, har derefter født 
lille Noa. 
 

Som barselsvikar har vi ansat Britta Skytte 
Wilhelmsen, som begyndte 4. januar, vel-
kommen til hende. 
Dina er stadig elev og kører på sidste del. 
 
 

Med venlig hilsen 
Inge Nielsen, Cafe Ask 

 

Ejendomskontorets medarbejdere 

Cafe Leder: 
Inge Nielsen 

Cater: 
Marie Turey 

Cater elev: 
Dina 
Klingenberg 

Barselsvikar: 
Britta Skytte 
Wilhelmsen 

Adm.: 
Ghitta 
Kibsgård 

Tømrer: 
Benny G. 
Hansen 

Elektriker: 
René  
Sternberg 

Driftasst.: 
Brian  
Olsen 

Ejendoms- 
leder: 
Ali Laroub 

VVS: 
Torben 
Hansen 

Mekaniker: 
Jens B.  
Jensen 

Af.sortering: 
Carsten F.  
Pedersen 

Af.sortering: 
Udeområder 
Mike Saaby Nielsen 

Gartner: 
Michael 
Mortensen 

Vi koncentrerer os om, at alle skal opleve en smidig, 
hurtig og kompetent service. 
 
I Askerød skal der være rent og pænt. Trapper samt 
indgangspartier vil blive fejet og vasket mindst én gang 
ugentligt. På fællesvaskerierne skal maskinerne, ud-
over gulve og flader, dagligt rengøres, så der altid er 
rart at være. På andre områder, hvor der ikke er så 
meget trafik af beboere, vil der blive rengjort efter be-

hov. Der skal fejes, slås græs, brændes for ukrudt, 
samles flyvende skrald fra belægninger så ofte, at det 
altid er nydeligt og pænt på de udvendige fællesarea-
ler. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ali Laroub 
Ejendomsleder 



6  

Klubber/Aktiviteter  i Askerød 

Aktivbestyrelsen har stået for en stor vifte af arrange-
menter og aktiviteter i året der er gået. 
Vi startede året med en hyggelig nytårskur for vores 
samarbejdspartnere, herunder bestyrelserne i klubber-
ne, afdelingsbestyrelsen, administrationen, miljøudvalg 
og Greve Nord Projektet. Det er Aktivbestyrelsens tak 
for årets indsats. En dejlig aften med buffet lavet af 
Café Ask. 
 
Vi har stået for rengøringsdag i klubberne, her møder 
medlemmerne op og gør hovedrent i deres lokaler. En 
hyggelig dag, der altid afsluttes med fælles frokost og 
snak på tværs af klubberne. 
 
For børn og barnlige sjæle har vi i år holdt Disney af-
ten med hygge, børnevenlig mad og Disney på stor-
skærm. Lige før sommerferien var en busfuld beboere 
i Bonbon Land. I slutningen af november afholdt vi ju-
letræsfest med æbleskiver, julemand og julegaver til 
børnene. Det er altid dejligt at lave noget for børnene, 
det prioriterer vi højt i bestyrelsen. 
 
Vi har også tilbudt kulturelle ture. Vi har været 2 gange 
på Arken i Ishøj, hvor vi både har set udstillingen Mi-
chael Ancher – P.S. Krøyer, venner og rivaler og Bjørn 
Wiinblad. Vi har også været en tur til Mosede Fort, 
hvor man kunne se udstillingen 1. verdenskrig, Dan-
mark 1914-18. 
 
Vi har holdt høstfest i Café Ask. En fest vi afholder 
hvert år med lækker mad, dejligt selskab og festligt 
musik. Det er altid en fantastisk aften og vi glæder os 
altid til af holde den. 

 
Vi har deltaget i 2 bydelsforum og bydelskonference 
under Greve Nord Projektet. 
Vi deltog aktivt i afholdelsen af Askerøds 40 års jubi-
læumsfest, både bestyrelsen og en del frivillige fra 
klubberne. Det var en dejlig fest med masser af glade 
beboere. 
 
Vi har haft sendt et spørgeskema ud til alle beboerne. 
Her blev der spurgt til interessen for nuværende og 
fremtidige arrangementer. Desværre var der ikke sær-
lig mange der svarede, men vi vil arbejde videre med 
de svar vi fik. 
 
Vi har haft en julekonkurrence i AT, hvor man kunne 
vinde enten en julekurv eller legetøj. Her fandt vi 3 gla-
de vindere. 
Vi har uddelt årets Askerød Pris til Mustafa Günes for 
hans store frivillige arbejde i Askerød gennem mange 
år. 
 
Vi har været med til at etablere en ny klub, Kurdisk 
Klub. Det er vi meget glade for, da vi gerne ser flere 
beboere bliver aktive i Askerød. 
Vi håber, at vi i fremtiden kan præsentere nogle gode 
arrangementer og at mange flere beboere vil tilmelde 
sig. 
Tak for et godt år og vi glæder os til samarbejdet i det 
nye. 

   
 

Charlotte Tew, formand for Aktivbestyrelsen 
Formand for Aktivbestyrelsen i Askerød 

 

Aktivbestyrelsens årsberetning  

Askerød 
Fiskeklubben 
John Tofteng 

Askerød 
Øl- og Vinlaug 
Finn Nyborg 

Billardklubben  
Jon  
Vestergård 

Madlavning for 
finere mænd 
Inge Nielsen 

Seniorklubben 
Connie Skovbro
-Rasmussen 

Kurdisk klub 
Sheirko 
Mahmood 

Mens Salon 
Abdulkareem 
 

Motionsklubben 
for Askerødder: 
Khabejeh 
Sauan Hassan 
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Aktivbestyrelsens medlemmer  

 BonBon Land 
Disney Sjov 

Bjørn Wiinblad 
Høstfest 

Rengørings-weekend 
Nytårskur 

Ancher - P.S. Krøyer 
Mosede Fort 

 

Kasserer: 
Britta Skytte 
Wilhelmsen 

Medlem: 
Barbara 
Halina Schøn  

Medlem: 
Sleiman 
Sleiman 

Formand: 
Charlotte 
Tew 

Medlem: 
Søren 
Thousig 
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Billeder fra året, der gik 
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Miljøudvalgets medlemmer har i 2015 afholdt møder 
ca. 1 gang månedlig sammen med Administrationen. 
Vi oplever møderne som meget konstruktive og med 
stor lydhørhed fra deres side.  
 
Vi har igen, i årets løb, beskæftiget os meget med det 
fysiske miljø, såsom hvordan man motiverer beboerne 
til at undlade at smide affald på stier og grønne områ-
der, at få hundeejerne til at samle op efter deres hun-
de, ikke at ødelægge vores facader med fejlophængte 
paraboler og ulovlige inddækninger af altanerne samt 
sætte en stopper for det storskrald, der sættes ved 
molokkerne og ikke havner det rigtige sted i første om-
bæring. At undlade at efterlade kundevogne og cykler i 
indgangspartierne. 
 
Alt dette er desværre ikke kommet helt i mål endnu, 
men vi er stadig optimistiske! 
 
Miljøudvalget har sammen med Gartneren og Admini-
strationen foretaget nogle markvandringer, hvor der er 
taget stilling til fældning af større, gamle træer, der var 
til gene for beboerne samt manglende klipning af hæk-
ke og andre udfordringer og tiltag i de grønne områ-
der.  
 
Vi har desuden været på vaskeribesøg i andre bebyg-

gelser som inspiration til og med henblik på, at Aske-
rød står overfor renovering af vaskerierne og udskift-
ning af vaskemaskiner og tørretumblere m.m. i 2016. 
I samarbejde med Administrationen er der udarbejdet 
en prioritetsplan for snerydning af de forskellige områ-
der i bebyggelsen. 
 
Det er påtalt at vedvarende manglende belysning og 
indgangsdøre, der bevist holdes åbne døgnet rundt 
skaber utryghed blandt beboerne. 
Der vil blive udarbejdet en plan for rengøring af molok-
kerne og fejning i cykelskurene med regelmæssige 
intervaller. 
 
Vi bor i et rigtig dejligt boligområde 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 
dejlig og attraktiv bebyggelse. 
 
Vi havde den sorg, i året der gik, at miste et skattet 
medlem af miljøudvalget idet Birgit Patell afgik ved 
døden, vi ærer hendes minde og takker for hendes 
indsats. 
 
På Mijøudvalgets vegne 
 
Eva Birkved 

 

Miljøudvalgets medlemmer 

 

Miljøudvalgets årsberetning 

Formand: 
Eva 
Birkved 

Medlem: 
Maria  
Bergamo-
Giorgi  

Medlem: 
Inga 
Andersson 

Medlem: 
Finn 
Nyborg 
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Greve Nord Projektets årsberetning 
 

2015 har været et begivenhedsrigt år i Greve Nord. 
Der har været udfordringer, men også en stor opbak-
ning og velvilje fra både lokalsamfund og samarbejds-
partnere. Vender man blikket fra de mindre udsving og 
enkeltepisoder, kan man se en tydelig positiv udvikling 
i området. Det betyder ikke, at man skal ignorere en-
keltepisoderne – tværtimod. Men en årsstatus kalder 
på et overordnet tilbageblik, og her er det svært se 
bort fra følgende: 
 

Stigende tryghed  
 

Både Rigspolitiets tryghedsindeks (for Askerød) og 
Greve Nord Projektets Naboskabsundersøgelse for 
hele området peger på, at trygheden blandt beboerne i 
området er stigende. I Askerød var trygheden stegt 
markant fra 52,9% i 2013 til 64,5% 2014, og i den net-
op udgivne undersøgelse for 2015 er dette tal steget til 
68,3%.  
I Naboskabsundersøgelsen, der dækker hele Greve 
Nord, er tendensen tilsvarende. Undersøgelsen er fo-
retaget i henholdsvis 2009, 2012 og 2015, og trods en 
dalende svarprocent kan man forsigtigt udlede, at den 
oplevede tryghed blandt beboerne er stigende i hele 
Greve Nord. Hele 72% af beboerne følte sig i 2015 
trygge eller meget trygge. Tallet har været stigende 
siden 2009, hvor andelen af beboere der følte sig tryg-
ge eller meget trygge, kun var 46%.  
 

Positiv udvikling  
 

I både Askerød og resten af Greve Nord er der falden-
de fraflytningsprocenter, ventelister til boliger, stigende 
samarbejde på tværs af områderne og en markant 
nedgang i antallet af anmeldelser og fald i antallet af 
udsættelser. Tallene tegner et billede af en positiv ud-
vikling i områderne, som er resultatet af et tæt samar-
bejde mellem beboere, boligorganisationer, politi, be-
boerdemokrater, foreningsliv og kommune. At vende 
udviklingen i de såkaldt udsatte boligområder er et 
langt sejt træk, og der kommer kontinuerligt flere ud-
fordringer til, som parterne skal forholde sig konstruk-
tivt til. Finanslov og flygtninge er gode eksempler på, 
at vi fortsat skal have opmærksomhed på de mest ud-
satte og ressourcesvage beboere. En forudsætning for 
at lykkes er, at vi bevarer det gode samarbejde og den 
tætte dialog mellem parterne – og det vil vi i Greve 
Nord Projektet arbejde hårdt for.  

Prækvalifikation og ny projektperiode 
 

Den nuværende projektperiode for Greve Nord Projek-
tet udløber i sommeren 2016. Men hverken her i Gre-
ve Nord Projektet eller hos vores mange samarbejds-
partnere synes vi, at det er tid til at forlade Greve 
Nord. Trods en positiv udvikling er boligområderne i 
Greve Nord stadig præget af store udfordringer, som 
kræver et tæt og stærkt samarbejde mellem kommu-
ne, politi og boligorganisationer – og hvor den boligso-
ciale indsats spiller en central rolle.  
Derfor var det i 2015 en højtprioriteret opgave at ansø-
ge om at blive forhåndsgodkendt til en ny projektperio-
de, så projektet kan forlænges yderligere fire år. I ef-
teråret 2015 blev der derfor i samarbejde mellem Gre-
ve Kommune og de fire deltagende boligorganisationer 
udfærdiget og indsendt en såkaldt prækvalifikationsan-
søgning til Landsbyggefonden. Denne ansøgning var 
inden afsendelse blev godkendt af henholdsvis Greve 
Kommune, de fire boligselskaber, områdets afdelings-
bestyrelser og Formandsskabet, der er den øverste 
myndighed i projektet. 
Til alles glæde blev prækvalifikationsansøgningen 
godkendt, hvilket betyder, at arbejdet med at formulere 
og sammensætte den nye helhedsplan kunne starte i 
januar 2016.  
 

Turen i mediemøllen   
 

Askerød og Greve Nord har flere gange i løbet af året 
været i pressens søgelys. I den negative ende af ska-
laen har været historier om ghettoliste og kriminelle 
enkeltepisoder. Hos både afdelingsbestyrelser, lokal-
politikere, boligselskaber og andre samarbejdspartne-
re er der heldigvis bred enighed om, at disse hverken 
definerer området eller tilnærmelsesvist fanger den 
gode udvikling, der er i gang – en holdning, der med 
gennemslagskraft blev præsenteret i diverse medier af 
Askerøds afdelingsbestyrelsesformand i forbindelse 
med Askerøds ’genoptagelse’ på ghettolisten. I den 
anden ende af skalaen er der heldigvis masser af go-
de historier, der beskriver alt fra succesfulde samar-
bejder til vellykkede integrationsprojekter. Disse positi-
ve historier bliver ofte skubbet i baggrunden – men I 
Greve Nord Projektet mener vi, at disse historier i 
mindst lige så høj grad definerer bydelen.  
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Konstitueret 
Sekretariatsle-
der: 
Hanne Sander-
hoff Degn 

Aktivitets- og 
tryghedsmed-
arbejder: 
Suzanne  
Magelund 

Job- 
vejleder: 
Kadija Al 
Mohammedi 

 

Greve Nord Projektets medarbejdere 

Kommunika-
tionsmedarb.: 
Sarah Z. 
Ehrenreich 

Virksomheds-
konsulent: 
Marco  
Danielsen 

Familemed-
arbejder: 
Gitte 
Henningsen 

Konstitueret 
Souschef: 
Adam 
Petersen

Ægtefællefor-
sørgede: 
Merete 
Petersen 

 

Internt i projektet  
 

I 2015 har vi sagt farvel til både Bo Mouritzen og Pre-
ben Esbersen, og i stedet er der nu et nyt ledelses-
team i projektet bestående af Hanne Sanderhoff Degn 
(konst. sekretariatsleder) og Adam Petersen (konst. 
souschef). Det ’nye’ hold kigger nu fremad, og glæder 
sig meget til at arbejde videre i 2016.  
 

Et smugkig på 2016 
 

I Greve Nord Projektet bliver en af de helt store over-
skrifter i den første halvdel af 2016 udarbejdelse af 
den nye helhedsplan. En bred vifte af aktører og sam-
arbejdspartnere skal inddrages og høres, så den bolig-
sociale indsats bliver funderet på den store viden og 
det engagement, der findes både i boligområderne og 
hos de mange samarbejdspartnere. 
I modsætning til tidligere skal den kommende helheds-

plan udfærdiges som samarbejdsaftaler på forskellige 
niveauer. Samarbejdsaftalerne skal være med til at 
sikre både forpligtelse og ejerskab hos de deltagende 
parter og fagligt velfunderede indsatser.  
I Greve Nord Projektet er man allerede i fuld gang med 
at mødes med sparrings- og samarbejdspartnere for at 
definere fokusområder og samarbejdsmuligheder. 
Denne spændende proces vil forhåbentlig bevirke, at 
den nye helhedsplan kommer til at hvile på en bred 
involvering og medinddragelse af samarbejdsparter fra 
forskellige sektorer, herunder myndigheder, institutio-
ner, foreninger, civile borgere, lokalpolitikere, beboer-
demokrater – og mange andre.  
 
Vi glæder os meget til samarbejdet i 2016 J  
 
/Greve Nord Projektet  
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Handlingsplan for Askerød 
2016-2017 

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 2016 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 2016 
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, Ejendomskontoret, 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 2016. 
 
 
 

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.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Afdelingsbestyrelsen i Askerød 


