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 Udrejsecenter Kærshovedgård 
Nyhedsbrev 03 / 2016 

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende              

nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre inte-

resserede en gang pr. måned. 

Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger 

ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk  

Invitation til Borgermøde 
Vi inviterer til borgermøde på Udrejsecentret 

den 30. august 2016 fra kl. 19.00 – til kl. 21.15.  
Der vil være en kort præsentation/ oplæg 

fra  udlændingestyrelsen, politi, Røde Kors, og 
Kriminalforsorgen m.fl.  Indlægsholderne vil efterføl-

gende tage opstilling i hver deres Café / stand. 

Borgene kan derefter søge hen til de respektive  
stande for at få svar på evt. spørgsmål. 

Samtidig vil der løbende være rundvisning i Centret. 

Her bliver den nye hovedindgang for gående placeret 

Her er en skitse af den nye indgang for gående. 

Der bliver i forbindelse med indgangen etableret 

elektronisk adgangskontrol. 

Beboerne bliver registreret når de kommer, og når de 

forlader centret. 

 

Indhegning og adgangskontrol 
Den ydre indhegning er snart færdigetableret. Den 

indre indhegning er også snart på plads. 

Adgangen for gående bliver etableret der hvor den 

gamle hovedindgang var da Kærshovedgård var 

fængsel. 

Det bliver en helt nyt adgangssystem. Der vil være 

en type karruseller som mange kender fra sportsare-

naer. 

Den indre indhegning er også ved at være på plads. 

Der vil blive et fysisk hegn mellem de forskellige 

kategorier af beboere på centret. 

De 3 kategorier af beboere der fremover skal bo på 

Udrejsecenter Kærshovedgård er: 

 

Voksne asylansøgere, der har fået endeligt afslag på 

asyl.  

Personer udvist ved dom.  

Personer på tålt ophold. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye pavilloner på fodboldbanen 
Arbejdet med at få etableret de nye pavilloner er nu 

gået i gang, der er foretaget udgravninger, og snart 

påbegyndes de tekniske installationer. 

Der bliver opsat 3 pavilloner, de er  alle i 2 plan. 

Det nye cafeteria snart klar til indvielse 

Arbejdet med det nye cafeteria skrider hurtigt frem. 

Det var været et større arbejde at ombygge det  

gamle snedkeri til et moderne cafeteria. 

Der er lavet nye tekniske installationer, nye indgan-

ge, der er opsat fliser og nyt inventar i køkkenområ-

det. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer den 1 oktober 2016  

Udrejsecenter Kærshovedgård   
Den 27.08.2016 

Gert Mikkelsen  


