
ÅRSRAPPORT 2020 – BOLIGSOCIAL INDSATS I FRØGÅRDEN 
Formålet med den boligsociale indsats er at stimulere boligområdets ressourcer og potentialer, så 
flere bliver aktive og i stand til at tage hånd om eget liv og tage ansvar for hinanden og 
boligområdet. 

Vi fortsætter vores indsats for at styrke beboernes fællesskabsfølelse og børnefamiliernes trivsel 
således, at kriminalitet og hærværk fortsat er lav i Frøgården, at det lokale image stadig styrkes, og 
at der fortsat er få husordenssager og nabostridigheder i boligområdet.  

Vi har haft et roligt år, men lige som næsten alt andet har indsatsen også været påvirket af Corona-
situationen. I flere perioder har vi måttet lukke aktiviteter, men vi har dog kunnet holde fast i de 
fleste og også udviklet nye aktiviteter, der bedre passede til situationen. 
Vi har haft fokus på at begrænse smitten i boligområdet gennem oplysning til vores beboere på 
flere sprog – og taget kontakt til smittede familier. 
 
Beboersammensætning – vi har sammenlignet de boligsociale nøgletal for hhv. 2020 og 2015, hvor 
vi kan se, at den store forskel er, at antallet af beboere med anden etnisk baggrund end dansk er 
steget forholdsvis mere i Frøgården end for kommunen og øvrige almene boligafdelinger i 
kommunen. I 2020 var andelen af etniske danske beboere således nede på 54,5% i Frøgården. Til 
sammenligning er andelen i Faxe Kommune 91,5 % og i de øvrige almene 81%. 
Der bor 22 forskellige nationaliteter i Frøgården. 
Udfordring: Sker der ikke en opbremsning i tilgangen af indvandrere og flygtninge i afdelingen i 
nærmeste fremtid, vil det blive stadig sværere at integrere disse beboere i det danske samfund. Der 
skal være en dansk majoritet i området for at, indvandrere og flygtninge kan få en forståelse for, 
hvordan det danske samfund fungerer. 
Lejerbo har kun mulighed for at regulere tilflytningen via fleksibel udlejning, så vi håber på at kunne 
få en dialog med kommunen om, hvordan vi håndterer den stigende tilgang af flygtninge til 
boligområdet. 
 
Beskæftigelse & uddannelse 
Når vi ser på borgernes socialøkonomiske status, kan man aflæse, at kravet om, at tilflyttere skal 
være i arbejde, har slået igennem således, at procentsatsen for beboere i beskæftigelse er steget 
fra 48 % til 53%. Hvis man ser nærmere på tallene, er antallet af etnisk danske i arbejde dog faldet 
fra 36% til 32%. Det er således beboere med anden etnisk oprindelse end dansk, der har stået for 
stigningen. De er således gået fra 12% til 21%. 
Antallet af beboere med uddannelse et steget svagt, men det kan være svært at tolke på tallene, da 
der er så små marginaler. 
 
Tryghed, Kriminalitet & Hærværk 
Langt de fleste beboere oplever, at det er trygt at bo i Frøgården. I 2020 har vi gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne. 83% svarede, at de var trygge ved at bo i Frøgården, 
og 86% svarede, at de var trygge ved at færdes i Frøgården. 
Når vi ser på kriminalitet, er det glædeligt, at alle tallene i Frøgården har været faldende i perioden 
2015-2020, mens der har været små stigninger i antallet af domme og dømte i Faxe Kommune som 
helhed. Det er nok også værd at bemærke, at der har været stigning på alle felter i de øvrige 
almene boliger. 
Meldingen fra SSP er, at det sjældent at unge fra Frøgården optræder på politiets lister. 
Der er næsten ingen hærværk i Frøgården.


