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Portræt: Storfamilie sætter fællesskabet højt

Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

I Gersagerparken bor der en særlig familie, som på rigtig mange måder er helt sin egen. Coban-
familien består nemlig af 15 familier, der er fordelt på omkring 20 lejligheder, der alle ligger i Greve 
Boligforenings afdeling.

Sammenlagt tæller klanen over 50 personer, der alle holder meget af at bo i Gersagerparken, hvor de 
er med til at holde orden. For uro og ballade vil de ikke finde sig i, der hvor de bor.

"Vi er rigtig glade for at bo her, og rigtig mange af os har slet ikke boet andre steder. Det er helt 
bevidst, at vi næsten alle sammen bor her, for det er dejligt at have familien tæt på. Vi holder 
sammen", fortæller Koray Coban.

Han tilhører en af de yngre generationer, og vil sammen med sin fars onkel Ziya Kart – som han også 
selv kalder onkel, og Mehmet Coban, der er hans fars bror, gerne fortælle om, hvad de synes, der gør 
til Gersagerparken til sådan et dejligt sted at bo.

En stor Hundige-familie

"De første familiemedlemmer flyttede ind i Gersagerparken i midten af 1980'erne, og næsten alle de 
yngre generationer er opvokset her og har efterfølgende selv fået en lejlighed sammen med deres 
familier her også. Det var min søster – der også er Mehmets mor –, der først flyttede sammen med sin 
familie hertil fra Tyrkiet. Vi har altid været glade for at bo her. Her er stille, og det er nogle gode 
lejligheder", siger Ziya Kart.

Coban-familien er kendt i hele Gersagerparken, både fordi det er en stor familie, men også fordi de 
alle går meget op i, at det skal være et rart sted at være. Derfor ved de ofte altid, hvad der sker, og 
de deltager i mange af aktiviteterne i bebyggelsen.

"Vi har mere familie uden for Gersagerparken også. Min søster bor i Askerød, og Ziyas datter bor i 
Hegnshusene. Og vi har også familie i Ishøj, Ballerup, Herlev og Farum", fortæller Koray Coban, og 
Ziya Kart supplerer: "Mange af dem vil også gerne flytte til Gersagerparken, fordi det er sådan nogle 
fine lejligheder. Men vi er glade for, at vi er så tæt på hinanden".
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