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www.tv2lorry.dk/ghetto—hva´nu 

Onsdag den 27. februar 2019 bragte TV2 Lorry 
det tredje indslag i en serie på fem om ghettoer i 
Danmark. 
Den seneste ghettoliste indeholder 29 boligområ-
der. 
11 af disse hører under TV2 Lorry regionale om-
råde. 
Selv om Askerød ikke er på hverken ghettolisten 
eller listen over udsatte boligområder handlede 
udsendelsen om den tidligere ghetto i Greve 
Kommune. 
 
Hvordan kunne Askerød vriste sig fri af alle de 
problemer, der gennem årene har kendetegnet de 
57 betonblokke med bandekrige og sociale udfor-
dringer næsten op til halsen?  
Hvordan kunne det lade sig gøre, at den grimme 
ælling udviklede sig til en svane? 
H.C. Andersen har ikke levet forgæves! 
Kan den fortælling gøres troværdig overhovedet? 
 
Journalist Annie Aurby gjorde sit bedste på de 6 
minutter og 8 sekunder som indslaget varede. 
TV-optagelsen fandt sted mandag den 7. januar 
og varede 2 - 3 timer!! Klipning og frasortering må 
nødvendigvis give hovedpine. Jeg har set alle fem 
udsendelser og er lidt imponeret over slutproduk-
terne. Bedre end forventet. 
Men alligevel tankevækkende, hvor meget ind-
hold der nødvendigvis måtte reduceres væk. Jeg 
har prøvet det en del gange i de 10 år, jeg har 
stilet op i oplysningens tjeneste. Tålmodighed er 
en dyd. Måske er svaret forfængelighed. Det 
modsatte af dyd. 
 
”Borgmester ønsker Askerød tilbage på ghettoli-
sten” 

Det var overskriften på indslaget om Askerød. 
 
Pernille Beckmann håbede sikkert at sætte dags-
ordnen med denne provokation. Ordene var gen-
brug og giver forhåbentligt bagslag. 
 
Første gang det så dagens lys var før jul, da borg-
mestrene i Helsingør, Greve og Roskilde efter of-
fentliggørelse af ghettolisten i medierne var foru-
rettede over, at netop deres kommuner gik glip af 
ussel mammon. Kun kommuner der var så heldi-
ge at have ghettoer var værdige til penge fra of-
fentlige kasser. Borgmestrene søgte så med et 
vist held at forandre kriterier og områder rent geo-
grafisk og beboersammensætningen, så pengene 
passede! Intet er for lavt, når det handler om at 
komme i betragtning til offentlige midler. Greves 
borgmester kalder det godt politisk håndværk.  
 
Beboere i ghettoer og udsatte boligområder føler 
sig med god grund stigmatiserede og  set ned på. 
Ghettolister er noget Fanden har skabt og bør 
afskaffes hurtigst muligt.  
 
Danmarks Statistik har et forholdsvis fintmasket 
materiale og overblik over hvilke områder i Dan-
mark, der er ramt af arbejdsløshed, fattigdom, 
manglende uddannelse, boligmangel og sociale 
problemer ad libitum. 
 
Under-Danmark findes og det drejer sig om ca. 
20% af befolkningen. 
 
Tilbage til Askerød, som de sidste to år har und-
gået at tilhøre det statsministeren kalder Dan-
marks sorte huller. 
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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 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer  

Formand: 
Jørgen  
Fahlgren 

Næstfomand: 
Charlotte 
Birkved 

Medlem: 
Mustafa 
Günes 

Kasserer: 
Keki  
Patell 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medlem: 
Preben 
Blankholm 

Når Annie Aurby og Pernille Beckmann ser på 
udviklingen på de parametre, der gør at visse bo-
ligområder havner på den ene eller anden liste er 
det tilfældigheder, der bestemmer udfaldet. 
Og det er misvisende at tale seriøst om tabere og 
vindere. 
 
Danmarks Statistik påviser gang på gang, at for-
skellen på rige og fattige bliver større og større.  
Behovet for gode sunde almene boliger vokser år 
for år. 
 
Greves borgmester ønsker at reducere af Aske-
røds eftertragtede lejligheder. Hvor mange vides 
ikke. Sikke en vision at have.  
 
Undertegnede drømmer om en beboersammen-
sætning, der ligner kommunens, hvor arbejdsløs-
heden er 4%. 
 
Borgmesterens vision er at tvinge små børn i vug-
gestue og børnehave. Så kommer forældrene per 
automatik i arbejde. Lediggang er roden til alt 
ondt. 
 
Pernille Beckmann må have glemt, at Askerød for 
ikke så længe siden havde en integreret vugge-
stue og børnehave ved navn ”Grøften”. Byrådet 
ønskede ikke at forlænge lejemålet, da det skulle 
fornyes efter 40 år med fuld belægning. 
Tror borgmesteren i fuld alvor, det skaber liv og 
fællesskab i Askerød. 
 
Eva Birkved fortalte i TV-udsendelsen om et sky-
deri, men desværre var der ikke tid til historien om 

nytårsaften 2008, hvor det daværende  
”Værested” nedbrændte i 3 omgange, mens politi 
og brandvæsen passivt så til udenfor Askerød. 
Næste dag var formand Niels Kjøller og underteg-
nede tæt på at opklare, hvem brandstifterne var.  
Desværre blev det forhindret af en ansat på ejen-
domskontoret.  
Et par dage efter branden ønskede de unge 
mænd i og udenfor Askerød et nyt ”Værested”. Vi 
besøgte borgmester Hans Barlach på rådhuset. 
De unge forstod ikke helt, hvorfor det ikke skete. 
 
I 2013 blev der indgået en partnerskabsaftale 
mellem borgmester Hans Barlach og boligminister 
Carsten Hansen gående ud på en klub for unge 
udenfor Askerød. 
Pernille Beckmann, som efterfulgte Hans Barlach 
som borgmester sørgede for, at klubben aldrig så 
dagens lys. 
 
Tirsdag den 26. marts er der stiftende generalfor-
samling i ”De unge mænds klub”. 
Det er en ny generation, der tager over.  
Askerød ønsker Mohammed og de unge alt muligt 
held og lykke med klubben, der hører under Aktiv-
bestyrelsen på normale vilkår. 
 
NB. 
Husk at læse Maria Gads årsberetning 2018 fra 
Ejendomskontoret. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Fahlgren 
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2018 startede med endnu en vandskade i kælde-
ren under stamhuset. Da vi efterhånden har haft 
flere vandskader i kælderen, satte vi alt ind og fik 
gennemgået ikke kun kloakkerne i og omkring 
Stamhuset, men i hele Askerød.  
Vi har omkring 800 forskellige brønde. Nye brøn-
de blev lovliggjort og dæksler påsat de steder der 
enten ikke var dæksler på eller de skulle tilrettes. 
Vi gik i gang med en prioritetsorden for hvad der 
skulle suges og spules først og dette arbejde fort-
sætter i 2019.  
 
Efter en beslutning vedtaget af miljøudvalget og 
afdelingsbestyrelsen blev der i juli måned klippet 
hække i Askerød i alle stuelejligheder, ydermere 
blev alle baldakiner, i de lejemål beboerne var 
hjemme, pudset baldakiner. 
 
Vi har gennemgået over 20 projekter med bl.a. 
nyt faldunderlag på legepladsen ved Krathuset. 
Der blev åbnet op for gennemgange ved Agerhu-
set og Dalhuset. Lunker blev udjævnet flere ste-
der. Da der flere steder lå store søer af vand på 
stierne.  
 
Nye borde bænke sæt blev sat op og de gamle 
nedtaget, da de gamle var noget trætte. Større 
skraldespande er sat op flere steder, og dette kan 
ejendomsfunktionærerne mærke, idet der ligger 
lidt mindre affald og flyder. 
 
Endelig gik vi efter sommerferien i gang med den 
nye parkeringsplads foran ejendomskontoret, der 
blev vedtaget på beboermødet i marts 2017.  
Ny asfaltering på alle parkeringspladserne ved 
Gærdehuset og Krathuset.  
Vi havde 2 forskellige selskaber til at udføre op-
gaverne, på grund af hjemtagne tilbud. Vi havde 
fået 3 tilbud i alt.  
Det ene selskab har gjort et rigtig flot stykke ar-
bejde,  og dem fortsatte vi samarbejdet med, men 
det andet firma har desværre vist sig ikke at være  
 

så kompetent. Dette arbejdes der med i skrivende 
stund.  
 
På budgetmødet i september 2017 blev der orien-
teret om 3 forskellige projekter, nemlig ventilation, 
varme samt rapport på vores tage. Der blev af-
holdt et ekstraordinært beboermøde 17.december 
2018 hvor det blev vedtaget at gå videre med pi-
lotprojektet på tagene. 
 
Stamhuset er blevet moderniseret og åbnet mere 
op, hegnet rundt om klubberne er også fjernet,  
hvilket gør det mere indbydende at køre ind i 
Askerød. Der er sat nyt ventilations anlæg op i 
kælderen. 
 
Vi har modtaget nye maskiner til motionsklubben, 
og renoveret lokalet, og håber derfor snarligt at 
åbne op for motionsklub til alle beboere.  
 
Slutteligt kan vi berette at ejendomsleder Ali La-
roub søgte andre græsgange og sluttede i som-
mer, dernæst fik vi ny ejendomsleder som tiltråd-
te 1.oktober, men desværre inden årets afslutning 
efter kun 3 måneder opsagde sin stilling.  
 
Derfor kan vi sige at vi pt. kun er 3 administrative 
medarbejde som varetager afdelingen, Gitte, 
Tommy og Maria. Mens Mike og Michael udgør 
det vi kalder det grønne team, Jens varetager alt 
omkring den blå hal og alle Askerøds maskiner. 
Benny, Torben og Martin varetager beboerser-
vice, indflyt og udflyt.  
 
Derudover passer og vedligeholder de varme-, 
vand og ventilationssystemer og andre tekniske 
anlæg. 
 

Med venlig hilsen 

Maria Gad 

Driftskoordinator 

 

Fra Ejendomskontoret 
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Ejendomskontorets medarbejdere 

Tømrer: 
Benny G. 
Hansen 

Ejendoms- 
mester: 
Tommy 
Jørgensen 

VVS: 
Torben 
Hansen 
 

Mekaniker: 
Jens B.  
Jensen 
 

Gartner  
medhjælper: 
Mike Saaby  
Nielsen 

Gartner: 
Michael 
Mortensen 

Drifts- 
Koordinator: 
Maria Gad 

Syns- 

Medarbejder: 

Martin  
Finnerup  

Driftssekretær: 

Gitte  
Jakobsen  

Vakant  
stilling 
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Klubber/Aktiviteter  i Askerød 

Askerød 
Fiskeklubben 
John Tofteng 

Askerød 
Øl- og Vinlaug 
Finn Nyborg 

Billardklubben  
Annette 
Jørgensen 

Madlavning for 
finere mænd 
Inge Nielsen 

Seniorklubben 
Connie Skovbro
-Rasmussen 

Kurdisk klub 
Sheirko 
Mahmood 

Mens Salon 
Abdulkareem 
 

Motionsklubben 
for Askerødder: 
 

 

Askerød Modeljernbane  
Klub 
Peter Hansen 

Cafè Ask 

 

Café Ask - året 2018-2019 

Igen har vi beholdt alle vores samar-
bejdspartnere som invitere borgere til 
spisning i cafeen. 
 
Vi har nu 4 frivillige cykelbude der køre 
ud med mad til ældre borgere tirsdag 
og torsdag og lidt onsdag, der er blevet 
flere igennem tiden. 
 
Marie kom tilbage i efteråret og Britta 
stoppede i november. 
 
Jeg tror at det har været det mest trav-
le efterår jeg har oplevet i de år jeg har 
været her og det var sjovt. Rigtig man-
ge juleplatter og arrangementer ud af 
huset, men også mange i cafeen. 
 
Vi har holdt fredags arrangementer så 
som udenlandsk aften,  fiskebuffet, 
koldt bord, grill & fredagsbar. 

Desværre var der ikke tilslutning til 
goumetaften. 
 
Vi fik forhandlet ny aftale med Greve 
Kommune, så projektet køre videre. 
 
Det var også året hvor vi fik nye møbler 
og nye gardiner i cafeen, det lysnede 
meget. 
 
Stor tak til de frivillige, dem kan vi ikke 
undvære. 
Tak for 2018. 

 

Med venlig hilsen  
Inge Nielsen, Cafe Ask 
 
 
 

Cafe Leder: 
Inge Nielsen 

Cater: 
Marie Turey 
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Aktivbestyrelsens medlemmer  

 

Aktivbestyrelsens årsberetning  

Formand: 
Charlotte 
Tew 

Medlem: 
Tommy 
Christian-
sen   

Medlem: 
Hanne  
Frederiksen 

I løbet af året har vi afholdt bestyrelsesmøder hver 
måned samt en masse ekstra møder, både med de 
eksisterende klubber og nye klubber. 
Strikke- og hækleklubben blev desværre nedlagt i star-
ten af året på grund af manglende tilslutning. Dog slut-
tede vi et hyggeligt år af med en forsinket, men lækker 
julefrokost. 
 
Den 17. januar holdt vi Nytårskur for vores samar-
bejdspartnere, klubbernes bestyrelser, miljøudvalget 
og administrationen. Det er vores tak til de frivillige for 
året der er gået. Et par hyggelige timer med snak og 
lækker mad leveret af Café Ask. 
 
Foråret gik med mange ekstra møder, hvor vi i besty-
relsen opdaterede de eksisterende klubregler og ved-
tægter, som trængte til en kærlig hånd. Disse blev 
godkendt på beboermødet 19. marts. 
7. april blev der afholdt en god og vellykket Forårsfest 
med lækker mad og husbandet TenFour spillede op til 
dans. Vi havde også planlagt en Vinterfest, men denne 
måtte vi desværre aflyse på grund af manglende til-
melding, hvilket vi var meget kede af. 
 
I juni måned var der desværre vandskade i kælderen, 
dette var 3. gang på et år. Efter mange måneders re-
novering, nye tiltag og fremtidssikring, er vi endelig klar 

til at åbne kælderen op igen og byde 2 nye klubber 
velkommen i de fine ny istandsatte lokaler. 
 
Askerød Model Jernbaneklub kan efter at have ligget 
brak i et års tid endelig starte op i kælderen. 
Også i kælderen starter De unge mænds klub op, de 
holder stiftende generalforsamling i marts måned. 
 
Traditionen tro blev der afholdt kæmpe Børnefest 1. 
september med deltagelse af et par hundrede børn og 
deres forældre. Det var en dejlig dag fyldt med glade 
børn og blandt andet candyfloss, popcorn, is, hoppe-
borg, trylleri og balloner. 
 
Motionslokalet er blevet istandsat, alle maskiner er 
blevet udskiftet med helt nye moderne maskiner og vi 
satser på at holde åbent hus i april måned. Her vil der 
også være mulighed for at melde sig ind. Det er blevet 
et super lækkert lokale og vi håber rigtig mange bebo-
ere vil bruge det i fremtiden. 
 
Der kommer hele tiden nye direktiver for hvordan en 
klub skal drives, hvorfor vi har afholdt et regnskabsmø-
de med klubberne. Vi vil afholde et mere snarest. 
 

Charlotte Tew, formand for Aktivbestyrelsen 

   HØSTFEST 

  B
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Billeder fra året, der gik 
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Miljøudvalgets medlemmer har i 
2018 afholdt møde ca. 1 gang 
månedlig sammen med perso-
nale fra Administrationen. 
 
Møderne er fortsat meget kon-
struktive og vi mødes med stor 
lydhørhed overfor de sager, vi 
bringer på bane, hvoraf mange 
også bliver ført ud i livet.  
 
Vi vil hermed sige tak for et fint 
og konstruktivt samarbejde. Li-
gesom tidligere år har vi i 2018 
beskæftiget os både med det 
fysiske miljø samt trygheden i 
området. 
 
Vi føler, at vi i øjeblikket er inde i 
en positiv periode med mindre 
hærværk og uro, vi håber det vil 
være en permanent tilstand 
fremover! 
 
De nyopsatte skraldespande 
rundt omkring i området, bliver 
flittigt brugt, men der er stadig 
store problemer med dumpet 
storskrald ved molokkerne, af-
fald som burde havne i stor-
skraldsrummet ved den blå hal. 
Desværre er der stadig en del 
beboere, der ikke kan finde ud 
af at aflevere deres skidt og 
skrammel, hvor det retligt hører 
hjemme!  
HVOR SVÆRT KAN DET VÆ-
RE ??? 

Vi kæmper stadig med ulovligt 
ophængte paraboler og ulovlige 
inddækninger af altanerne samt 
haver, der fremstår som regulæ-
re lossepladser med stor tiltræk-
ningskraft for rotter og måger!  
 
Trods skilte/piktogrammer i op-
gangene, er der stadig mange, 
der dagligt efterlader kundevog-
ne, barnevogne m.m. der! 
 
Der er nu opsat askebægre ved 
alle indgangspartier. Det ser, i 
det store og hele også ud til at 
have haft en gavnlig effekt. men 
der er stadig beboere, der bru-
ger græsplæner og andre områ-
der som "det store askebæger", 
vi appellerer endnu en gang  til 
at stoppe med denne uvane. Det 
tager meget lang tid for disse 
cigaretskod at nedbrydes!!! 
 
Miljøudvalget har 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 plant-
ning af nye træer og blomstren-
de buske 
 
Efter at beboermødet vedtog at 
rengøre glasudhængene og få 
klippet hække for bebyggelsens 
regning, fremstår området, også 
på det felt,  på en pæn, ensartet 

og ordentlig måde.  
 
Generelt fremstår de grønne 
områder super pæne, dette skyl-
des i høj grad vores gartner og 
ejendomsfunktionærernes dagli-
ge store indsats. Dette bemær-
kes også af folk udefra!! 
 
Det er dog ofte op ad bakke for 
de ansatte og helt urimeligt, at 
de dag efter dag skal bruge så 
mange ressourcer på unødven-
dig oprydning efter beboere, der 
ikke vil bidrage med en ganske 
normal og  ordentlig adfærd, der 
bruges rigtig mange huslejekro-
ner til dette formål, huslejekro-
ner, der kunne anvendes til bed-
re formål! 
 
Trods alle odds kan vi stadig 
glæde os over at bo i vores dejli-
ge "landsby". Hvis vi alle gør en 
fælles indsats i det daglige, ryd-
der op efter os selv og viser 
hensyn over for hinanden og de 
fysiske omgivelser, kan vi også 
fremover glæde os over at bo i 
en spændende og attraktiv be-
byggelse. 
 
Der er altid plads til forbedringer, 
så, kom ind i kampen og giv DIT 
bidrag til fællesskabet! 
 
På Mijøudvalgets vegne 
Eva Birkved 

 

Miljøudvalgets medlemmer 

 

Miljøudvalgets årsberetning 

Formand: 
Eva 
Birkved 

Medlem: 
Maria  
Bergamo-
Giorgi  

Medlem: 
Inga 
Andersson 

Medlem: 
Finn 
Nyborg 

Medlem: 
Villy  
Madsen 

Medlem: 
Steen Holm 
Hemmingsen  
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Greve Nord Projektets årsberetning 

Året 2018 i Greve Nord Projektet 
 
2018 var præget af travlhed i Greve Nord Projek-
tet. Det var særligt et år, der stod i familierne, de 
unge og børnenes tegn. Samtidig var det også et 
år, hvor projektet udvidede samarbejdet med det 
lokale politi, folkeskolerne og sundhedsplejen. I 
slutningen af året startede Søren Lukassen som 
børn- og unge koordinator i projektet. Midt på året 
var Greve Nord Projektet repræsenteret på Folke-
mødet på Bornholm i en temadrøftelse om værdi-
en af boligsocialt arbejde. Indimellem har der væ-
ret Kulturdag, Sundhedsdag, Bydelsforum om det 
gode naboskab, en genbrugsbutik med faste åb-
ningstider, to beboerferie, temaaftner og kurser 
samt over 1000 individuelle rådgivningssamtaler 
med bydelens beboere om job, uddannelses- og 
familieforhold.    

 
Sjovt og spændende fritidsliv for børn og 
unge  
 
Hele året har Legepatruljen ugentligt arrangeret 
lege for bydelens børn og unge. Legepatruljen, er 
ansat i Greve Nord Projektet og er en gruppe un-
ge mellem 13-15 år, som leger med alle legelyst-
ne børn. I vinterperioden rykkede legepatruljen 
indendørs i videnscentret, mens ellers har lege-
patruljen holdt til på bakken og græsplænen ved 
Agerhuset. Udover de fem unge i Legepatruljen 
var også andre unge ansat i lommepengejob med 
opgaver såsom rengøring, opsætning af opslag i 
opgange og børnepasning. 

I efterårsferien havde Greve Nord Projektet for 
første gang aktiviteter for unge i hele ferien. Hver 
dag kunne børn og unge være aktive i lokale 
idrætsforeninger, kreative værksteder, debatafte-
ner og oplevelsesturer sammen med forældrene.  
Formålet var at give områdets børn og unge en 
aktiv efterårsferie, skabe netværk på tværs af by-
delen samt ikke mindst, at introducere børn og 
unge for en række af de mange fritidsmuligheder, 
som Greve har at byde på.  Over 100 børn og 
forældre havde glæde af aktiviteterne i løbet af 
ugen, der sluttede af med en stor skattejagt i 
Askerød, cupcakeværksted i Café Ask og fernise-
ring af de flotte kunstværker, som børnene havde 
lavet tidligere på ugen. 

 

Dialog og støtte til forældreopgaven 
 
Det i forvejen tætte samarbejde med bydelens 

børneinstitutioner blev i 2018 yderligt udvidet med 
en løbende dialog om, hvordan vi sammen bedst 
kan støtte områdets forældre i at støtte op om 
deres børns opvækst. Der blev blandt andet af-
holdt en temaaften i Nova, hvor Faisal Saleem, 
psykolog i København Kommune holdt oplæg om 
børns udvikling i 0-6 års alderen, 50 forældre del-
tog i arrangementet.  

I i 2018 var der hver uge Babygruppe (0-2 år) i 
Beboerhuset i Thors Kvarter 62 med leg og læ-
ring for alle forældre i bydelen. Som et nyt tiltag 
var der skiftende temaer i babygruppen, hvor en 
fagperson fortalte om fx førstehjælp til børn, tand-
sundhed eller overgangen til vuggestue. Baby-
gruppen og de faglige temaer, der tages op her, 
er arrangeret i tæt samarbejde med Greve Kom-
munes Sundhedspleje. 

Som optakt til den store årlige uddannelsesmes-
se på Greve Gymnasium holdt Greve Nord Pro-
jektet en række arrangementer, hvor forældre og 
unge kunne høre mere om indholdet i de forskelli-
ge uddannelser samt tale om vigtigheden i at sø-
ge en uddannelse, der både fanger ens interesse 
og passer til den enkeltes kvalifikationer.  Aftner-
ne blev arrangeret i samarbejde med UUV, Are-
naskolen og Krogårdsskolen.  

Udover ovenstående aktiviteter havde projektet 
også en række forældrekurser, en fast 
fædregruppe samt cykelkursus og temadag og 
iværksætteri.   

 

Hjælp til beboere med psykiske lidelser 
 
Greve Nord Projektet afholdte i 2018 et kursus for 
driftsledere og ejendomsfunktionærer om borger 
med psykiske lidelser. Alle fire ejendomskontorer 
fra Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne 
og Klyngen deltog i kurset, der bestod af faglige 
oplæg og erfaringsudveksling. Kurset blev arran-
geret i samarbejde med Greve Kommunes PPV 
(Pædagogisk Psykologisk Vejledningscenter) og 
ejendomskontorerne. Baggrunden for kurset er at 
personalet på ejendomskontorerne efterspurgte 
mere viden og debat om, hvordan personalet 
bedst håndtere og hjælper beboere med psykiske 
lidelser og naboer til disse.  

Greve Nord Projektet har samtidig afholdt en ræk-
ke tryghedssamtaler med både de udsatte beboe-
re og deres naboer, der enten ønskede støtte til 
at komme videre eller bare havde behov for soci-
alt samvær.  
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Sekretariatsle-
der: 
Majken Rhod 
Larsen 

Aktivitetskoor-
dinator: 
Suzanne  
Magelund 

Vejleder: 
Kadija Al 
Mohammedi 

Kommunika-
tionsmedarb.: 
Sarah Z. 
Ehrenreich 

Familie- 
vejleder: 
Gitte 
Henningsen 

Projektmed-
arbejder: 
Nadia Ismail 

Fritids- og lomme-
pengejob vejleder: 
Lone Holm Clausen  

Projektkoor-
dinator: 
Dorthe Kors-
høj 

Børne- og ungemed-
arbejder: 
Søren Lukassen 

 

Greve Nord Projektets medarbejdere 

 
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 Andelsbolig-
forening, SYD-BO og Greve Boligselskab 

Greve Nord Projektet styres af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra afdelingsbesty-

relserne i Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen, organisationsbestyrel-

serne og administrerende direktører i VA, SYDBO og Greve Boligselskab, Greve Byråd 

samt direktør i Greve Kommune. 

Samarbejde om trygheden 
 
Desværre var der i efteråret et par skudepisoder i 
bydelen som betød, at politiet måtte oprette visita-
tionszoner. Greve Nord Projektet var gennem he-
le forløbet i tæt dialog med politiet for bedst muligt 
at kunne støtte og informere bydelens beboerne. 
I perioden mødtes parterne ugentligt med Klub 
Godset, områdets folkeskoler, ejendomskontorer-
ne, afdelingsbestyrelserne og Shoppingcenter 
Waves for at blive oplyst af politiet, følge udviklin-
gen, erfaringsudveksle og planlægge kommuni-
kationen til bydelens beboere. Derudover samar-
bejder Greve Nord Projektet også med politiet om 
den mobile politistation 

 

Fest og glade dage  
 
I foråret afholdt Greve Nord Projektet traditionen 

tro en Sundhedsdag, hvor borgere blandt andet 
kunne få målt blodtryk, fedtprocent etc. Mange 
foreninger var mødt op, og der var en liflig debat 
og konkurrence, om hvilke madprodukter, der var 
mest sunde, og hvad der skaber en sund livsstil.  
Greve Nord Projektets årlige Kulturdag blev holdt 
udenfor og indenfor på biblioteket med masse af 
sjove aktiviteter.  Også Kulturdagen var velbe-
søgt, og mange fik et nyt indblik i, hvad biblioteket 
også kan bruges til. Kulturdagen blev arrangeret i 
samarbejde med Greve Bibliotek, Hundige Kirke 
og en række organisationer og foreninger, der 
bidrog aktivt til, at det blev en dejlig dag.  

Greve Nord Projektet takker alle de beboere og 
samarbejdspartnere, der har deltaget i projektets 
mange aktiviteter, og vi ser frem til forsat godt 
samarbejde med beboere, foreninger, kommuna-
le institutioner, politi og Greve Kommune.   
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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 
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 2019 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 AKTIV-
BESTYRELSEN 
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 nye Greve Nord Projekt løber fra 2016 - 2020.  

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. 

 

SAMARBEJDE MED POLITIET 
Den nye ledelse i Midt– og Vestsjællands politikreds 
har udvist stor interesse for at servicere Greve Nords 
og Askerøds beboere. 

 

Vi vil fortsætte vores samarbejde med politiet i 2019 

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 Ejendomskontoret bliver der udar-
bejdet en ny hjemmeside. 

 
 

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 


