
Aktivt foreningsliv 
Vi er en af de kommuner i Danmark, 
som har flest aktive foreninger med 
110 idrætsforeninger og over 25.000 
medlemmer. Det er faktisk hver anden 
i Greve, der er aktiv i en forening. 
Vi prøver at have nogle fornuftige 
rammer for foreningerne, for det er jo 
godt for en kommune, når folk enga-
gerer sig som frivillige. Når man enga-
gerer sig i det frivillige foreningsliv, 
så bliver man mere selvhjulpen, man 
får et større socialt netværk, og man 
tager mere ansvar for sit samfund. 

Fedtegreven 
Vi har i årevis arbejdet med fedtemøg. 
Fedtemøg er alger, der ligger nede i 
vandkanten og rådner og forhindrer 
folk i at få en god badeoplevelse. Nu 
har vi fundet en metode at rense 
stranden på, som har gjort, at den er 
blevet et attraktivt sted at være. Vi har 
en maskine, der kører rundt nede på 
stranden, som borgerne har navngivet 
’Fedtegreven’. Den skaber stor aktivitet 
på de sociale medier – der er mange 
følelser i fedtemøg i Greve. 

Borgmester (V) i Greve siden 2014.
Født: 1973

Hjemby: Opvokset i Ishøj Kommune og flyttede til Greve for 18 år siden, hvor hun bor  
i dag med sin familie.  

Uddannelse og civilt erhverv: Uddannet social- og sundhedsassistent og leder på 
 ældreområdet i forskellige kommuner gennem cirka 17 år.

Tilflytning 
Folk vil rigtigt gerne bo i Greve, og vi 
har stor tilflytning. Det skyldes bl.a., at 
det er blevet for dyrt at bo i Køben-
havn. Vi ligger infrastrukturmæssigt 
så godt i forhold til storbyen, at man 
godt kan arbejde i København og bo 
i Greve. Og så er der borgere, der har 
fået øje på, at vores skatteprocent er 
voldsomt lav, og at de kan få en mar-
kant større bolig i Greve, end de kan 
i andre kommuner. Vi har lige revur-
deret vores lokalplaner for en stor del 
af vores Strandvej i håb om, at vi kan 
lempe reglerne en lillebitte smule, så 
man kan bygge noget mere. 

Pernille Beckmann

Hot or not i Greve
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Forfaldne bygninger  
Vi har et stort efterslæb på vores 
kommunale bygninger, broer og 
veje. Kommunerne har jo altid skullet 
være så billige som muligt, så man 
har i mange år ikke sat de nødven-
dige midler af til bygningerne, og så 
forfalder de jo bare stille og roligt. Det 
fylder rigtigt meget i samtalerne med 
borgerne. Vi prøver nu at optimere og 
renovere bygningerne, og skolerne er 
klart det, vi prioriterer højest, for der 
går jo de børn, som er vores fremtid. 

De store kommuner
Jeg kan nogle gange godt være misundelig på de kommuner, som ikke 
skal spare, og som har mulighed for at udvikle på en anden måde med 
moderne bygninger og servicetilbud. Jeg er særligt misundelig på de 
kommuner, som kan levere nogle tidssvarende folkeskoler. Hvis bare vi 
havde den udviklingskraft, de store kommuner har: Aarhus, København, 
Odense. Men det kommer vi aldrig til. Vi er en forstadskommune. 

Støjzone  
Vi har en landsby, Tune, som ligger 
tæt på Roskilde lufthavn. Halvdelen 
af landsbyen er af Erhvervsministeriet 
underlagt det, der hedder en støjkon-
sekvenszone, og det betyder, at vi har 
fået afslag på at bygge. De siger, at der 
er for meget larm til at bygge, men vi 
er uenige i den vurdering. Vi havde 
en god dialog med den tidligere 
erhvervsminister om det, og nu prøver 
vi at få den nye erhvervsminister med. 
Helt konkret står vi og vil gerne bygge 
et plejehjem.

Større gruppe ældre
Mange af vores parcelhusområder 
i Greve er udstykket og bygget op 
inden for den samme årrække. Og 
mange af dem, som flyttede herned 
og byggede byen op dengang, de bor 
her stadig. Så vi har en stor gruppe 
borgere, som nu bliver ældre samti-
dig. Vi er rigtigt glade for vores ældre 
medborgere, for de har jo være med 
til at skabe det samfund, som vi er en 
del af, men økonomisk udfordrer det 
os som kommune. Vi prøver at effekti-
visere, men det er en større opgave. 

Bare det var mig ...
Af journalist Emilie Koefed

Fotos: Greve Kommune
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