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Omdannelsesområder (blev tidligere kaldt
hårde ghettoer)
Parallelsamfund (blev tidligere kaldt
ghettoområder)
Udsatte boligområder (hed også tidligere
udsatte boligområder)
Forebyggelsesområder (ny kategori)

DE ØVRIGE KATEGORIER
Siden den første aftale om parallelsamfund
blev indgået i 2018, har der eksisteret
forskellige kategorier af udsatte
boligområder. Med loven fra 2021 kom der
en fjerde kategori til, nemlig
forebyggelsesområder. Samtidig har et par af
de gamle lister skiftet navn: 

Den 1. december 2023 blev regeringens årlige liste over udsatte boligområder offentliggjort. Askerød
er kommet på listen af det, man kalder for parallelsamfund.  

Flere beboere udtrykker bekymring over, hvad det betyder, og om de kan risikere at skulle flytte. Vi
skriver her for at berolige jer og fortælle, at det ikke er tilfældet. 

At et boligområde betegnes som et parallelsamfund har ikke betydning for den lejeaftale beboere,
der allerede bor i afdelingen, har. Det har dog betydning for nye beboere, der ønsker at flytte til
afdelingen. 

 
HVAD ER KRAVENE TIL BOLIGSØGENDE I PARALLELSAMFUND I GREVE KOMMUNE?
For at understøtte en positiv udvikling i beboersammensætningen, skærper vi den udlejningsaftale,
der er mellem Vridsløselille Andelsboligforening og Greve Kommune. Det betyder, at der nu vil blive
stillet krav til alle tilflyttere om, at hele husstanden skal være i arbejde eller under uddannelse.
Herudover må tilflyttere ikke have begået kriminalitet de seneste to år.   

DET ARBEJDER VI OGSÅ MED
Den boligsociale helhedsplan, Greve Nord Projektet, arbejder sideløbende med at styrke
beboersammensætningen, så afdelingen i fremtiden vil komme af listen som parallelsamfund. Greve
Nord Projektet har blandt andet en række forskellige indsatser i gang, som skal bidrage til at styrke
beboernes muligheder for inden for job og uddannelse samt forebygge kriminalitet og øge trygheden i
området. 

KÆRE BEBOERE

Med venlig hilsen,

Vinie Hansen
Formand for VA
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BAGGRUND FOR PARALLELSAMFUND
Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2021
en ny aftale, der er blevet til lov. Aftalen
hedder ”Blandede boligområder - næste
skridt i kampen mod parallelssamfund”.
Lige som i de tidligere parallel-
samfundsaftaler sættes en række almene
boligområder ind på nogle lister, som
betyder, at der gælder nogle særlige
kriterier for, hvem der kan flytte til netop
de boligområder. Der sker, fordi
Folketinget vil ændre beboersammen-
sætningen og undgå, at endnu flere
boligområder udvikler sig til parallel-
samfund. 

Læs mere om parallelsamfunds-
aftalen og hvad det indebærer at
bo i et parallelsamfund på BL's
hjemmeside: www.bl.dk


