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BEBOERE ER MERE TRYGGE I GREVE NORD
En ny naboskabsundersøgelse tegner billedet af mere tilfredse beboere i Greve Nord. Beboerne ople-
ver større tryghed i området. 

Det er blevet trygt at bo i Greve Nord, og beboerne er 
mere tilfredse med boligområderne end for tre år siden. 
Det viser en større naboskabsundersøgelse, der er ble-
vet gennemført som led i afslutningen af Greve Nord 
Projektets nuværende projektperiode. Det skriver Greve
nord.dk. 

Lille fremgang på alle områder
Der skal stadig arbejdes på at gøre områderne endnu 
bedre og mere trygge, men de positive resultater viser, 
at det går fremad.

NetværksKontoret er lige nu ved at lægge sidste hånd på 
den nye boligsociale helhedsplan, som Brøndby Strand 
i efteråret blev prækvalificeret til.  Planen strækker sig 
over fire år og starter 1. juli 2012. Navnet bliver Brøndby 
Strand for Fremtiden. 

Fem i fokus
Børn og unge, beskæftigelse, netværk, sundhed og 
image er de fem områder, som helhedsplanen sætter fo-
kus på. Sundhed og beskæftigelse er nye områder. Det 
vil beboerne blandt andet kunne mærke gennem sund-

BRØNDBY STRAND FOR FREMTIDEN
Tegningerne til den nye boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand er ved at være på plads. Brøndby 
Strand for Fremtiden byder blandt andet på to nye indsatsområder: sundhed og beskæftigelse. 

hedscaféer og – aktiviteter, og så bliver der startet et 
lommepengeprojekt op for unge. Det skal forberede de 
unge på studie og arbejdsliv og give dem medansvar 
for deres boligområde. 

Blandt de nye projekter er:
•  Et mediefællesskab, der skal skabe nye rammer for fri-

villigt arbejde med fx beboerblad og hjemmeside. 
• Åben rådgivning for forældre på Brøndby skole.  
• Lommepengejobs for de 1317 årige. 
• Øget fokus på sundhed. 

Det bedste med videre
Planen bygger også videre på aktiviteter, som virker 
i Herfra og Videre. ”Vi fortsætter i store træk modellen 
fra Herfra og Videre. Det er jo en chance for at tage det 
bedste derfra og tilføre nye, gode idéer”, fortæller Anette 
Hestlund, der er sekretariatsleder i NetværksKontoret. 

Helhedsplanen er blevet godkendt af Styregruppen. Nu 
mangler kun boligorganisationernes, kommunalbesty-
relsens og Landsbyggefondens endelige godkendelse. 

Forrtsættes på næste side
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STYRKET SAMARBEJDE
BO-VEST lægger nu op til en styrket dialog med 
politiet i Albertslund. Det skal sikre trygheden i 
boligområderne. 

Med et dialogmøde mellem driftsledere og Politiet i Al-
bertslund sættes nu kurs mod et styrket samarbejde om 
boligområderne. Det skal dæmme op for utryghed og 
sikre en direkte dialog mellem ejendomskontorene og 
Politiet. Lignende samarbejde har længe fungeret med 
succes i flere andre områder som Gadekæret, Askerød 
og Brøndby Strand. 

Flere ressourcer i Politiet har skabt grundlag for, at et 
lignende samarbejde også kan etableres i Albertslund, 
hvor en betjent blandt andet patruljerer uniformeret på 
cykel.  Det skal bidrage til at forebygge kriminalitet som 
indbrud og handel med euforiserende stoffer og støtte 
op om beboernes generelle tryghed.  

Det er ikke hver dag, en fremtrædende beboerdemokrat 
fylder 60 år. Det blev derfor fejret med en reception i Cafe 
13 i Kisumparken. Her mødte beboere fra afdelingen, 
beboerdemokrater fra Brøndby Strand og BOVEST samt 
Brøndbys borgmester Ib Terp op for at fejre fødselaren. 
Der blev holdt flere taler i løbet af eftermiddagen. Dor-
the Larsen, formand i Tranemosegård og næstformand 
i BOVEST, Per Larsen fra Antenneforeningen Brøndbys 
bestyrelse (hvor Hugo også sidder), Ole Hegerlund fra 
afdelingsbestyrelsen holdt alle en tale. Til sidst fik også 
Hugo selv sagt nogle ord.  

HUGO THUGE BLEV 60
Der var stort fremmøde, da Hugo Thuge blev fejret ved en reception i Cafe 13. 

 
Fortsat fra forsiden

BEBOERNE I GREVE . . .
 
”Det er godt at se, at der i gennemsnit er en større til-
fredshed med at bo i de tre områder nu end i 2009, hvor 
tilfredsheden med området var 34 pct. mod de nu 41 
pct. i 2012. Naboskabsundersøgelsen har sat fokus på 
blandt andet den generelle tilfredshed med at bo i om-
rådet, hvordan beboerne omgås hinanden, trygheden, 
det fysiske miljø, opfattelsen af ressourcer i områderne 
og accepten af forskellighed, og der er en lille fremgang 
på alle punkter”, siger Bente Larsen, sekretariatsleder i 
Greve Nord Projektet. 

Det sociale fællesskab er blevet bedre
Det er især de sociale dele af undersøgelsen, som nabo-
skab, tryghed og ressourcer i området, der er forbedret 
siden 2009. 

Over halvdelen af beboerne i området er tolerante over 
for eksempelvis beboere med en anden nationalitet, re-
ligion eller politisk overbevisning. Denne rummelighed 
er bestemt et plus.

”Vi er glade for at se, at følelsen af, at områderne er tryg-
ge, er steget med 9 pct. siden sidst, men utrygheden 
fylder stadig meget, og det er noget af det, der fortsat 
skal være fokus på. Dog er følelsen af at have et godt na-
boskab steget med 7 pct., og undersøgelsen viser også, 
at der er mange af beboerne, der gerne vil involvere sig 
mere i beboeraktiviteterne”, siger Bente Larsen.
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Albertslund Syd blev kigget efter i krogene i februar, 
hvor et gårdhus udgjorde rammerne for flere grupper 
arkitektstuderendes arbejde i felten. BOVEST havde lånt 
huset ud til en workshop på Kunstakademiets Arkitekt-
skole. Opgaven var at registrere og opleve hus og byrum. 

De tegnede plantegninger og facader, producerede in-
terviews med beboere, registrerede beplantning, kunst 
og beboernes egne fingeraftryk i uderummene, og gik 
boligen efter for spor efter fraflytningen. 

De studerende udnyttede til fulde muligheden for at 
være i huset. Pizzabakker og store plancher og tegnin-
ger pegede i retning af lange arbejdsdage. Workshop-
pen blev afsluttet med en gennemgang af projekterne 
med lærere, studerende og repræsentanter fra BOVESTs 
byggeafdeling, som kunne fortælle om gård og række-
husene. 

STUDERENDE RYKKEDE IND I GÅRDHUS
Studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole studerede Albertslund Syd. 

I formiddagens workshops arbejdede bestyrelserne vi-
dere med det udkast til frivillighedspolitik, som gennem 
de seneste måneder er blevet til i et udvalg under BO
VEST bestyrelsen. Der var fra alle workshops opbakning 
til at igangsætte et projekt, som skal kortlægge det frivil-
lige arbejde i BOVEST.

På eftermiddagens program var en drøftelse af BOVEST 
bestyrelsens arbejde med at udvikle en ny strategi. 

Astrid Hansen, næstformand i VA, var begejstret for 
konferencen, som hun kalder ”en af de bedste, der har 
været”. ”Der var en livlig og udbytterig debat”, fortæller 
hun, og peger på, at der kom konkrete idéer ud af konfe-
rencen. De drejede sig blandt andet en værktøjskasse til, 
hvordan man helt håndgribeligt kan sætte gang i frivil-
lige aktiviteter. 

KONFERENCE OM FRIVILLIGHED OG STRATEGI
Lørdag den 17. marts 2012 holdt BO-VEST den årlige konference for organisationsbestyrelserne i 
BO-VEST. Temaerne var frivillighed og BO-VESTs nye strategi. 
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Fire boliger i Albertslund Vest har netop fået nye termo-
stater. Gennem det næste år skal det vise sig, om de nye 
elektroniske termostater kan bidrage til at sænke ener-
giforbruget med 23 pct., som Danfoss lover i en massiv 
kampagne. Forsøget er blevet iværksat i et samarbejde 
mellem driftsafdelingen i BOVEST og driftslederen i Al-
bertslund Vest på opfordring af en aktiv beboer. 

”Det er et interessant budskab. Hvem vil ikke gerne spa-
re på både energi og økonomi og samtidig få et bedre 
indeklima? 23 pct. er rigtig meget”, siger Carsten Larsen 
fra driftsafdelingen i BOVEST, og fortsætter: ”Og som 
teknisk interesseret er det en spændende påstand at ud-
fordre”.  

Gennem det næste år bliver resultaterne fulgt nøje, og 
energiforbruget bliver holdt op mod forbruget i tilsva-
rende boliger uden nye termostatventiler. Hvis termo-
staterne viser sig at være en succes, kan de eventuelt 
opsættes i flere boliger og områder.  

VEST AFPRØVER NY TYPE TERMOSTATER
Lavere energiforbrug og sparede kroner er blandt løfterne, når Danfoss lige nu skruer op for kampag-
nen for deres nye elektroniske termostater. Albertslund Vest afprøver nu løftet om 23 pct. i energi-
besparelser.


