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Status fra Kærshovedgård
Juli 2018

Med dette nyhedsbrev gives en kort, månedlig status på den opgavevaretagelse som Midtog Vestjyllands Politi har i forbindelse med udrejsecenter Kærshovedgård.

Juli 2018 — status:






I starten af juli bragte pressen en historie om, at der snarest ville blive fyldt op med det
maksimale antal beboere på Kærshovedgård. Det gav naturligvis anledning til bekymring
i lokalområdet og også undren over, hvorfor vi i politiet ikke havde oplyst om dette. Vi
måtte oplyse, at ”politiet er ikke bekendt med, at der vil være en stigning, som adskiller
sig fra normalbilledet. Vi har hele tiden vidst, at det er en politisk ambition, at centeret på
sigt når op på de ca. 400 beboere, som der er plads til, men vi er ikke orienteret om, at
der indenfor nærmeste fremtid vil ske markante ændringer i antallet af beboere på centeret. Vi kan derfor desværre ikke bidrage med mere information på nuværende tidspunkt, men vi vil orientere jer, såfremt vi får yderligere oplysninger”. Vi har ikke på nuværende tidspunkt yderligere oplysninger, men vil fortsæt orientere jer, såfremt det ændrer
sig.
På grund af det gode vejr er der blevet antruffet en del beboere ved fiskesøen tæt på
centeret. Politiet har været kontaktet i flere tilfælde for at skabe ro og orden og bede de
antrufne om at forlade stedet.
Fra tid til anden gennemføres koordinerede aktioner, hvor der bliver ransaget med narkohunde på centeret. Der har været gennemført et par aktioner i juli, og nogle beboere er
blevet sigtet for besiddelse af narkotika til eget forbrug.

Hvis man som borger oplever noget mistænkeligt eller utryghedsskabende, skal man altid
kontakte politiet på tlf: 1-1-4—og ved en akut situation tlf:1–1- 2.
Det er også muligt at sende en mail til politiet på Kærshovedgård via
mailadressen: mvjyl-kaershovedgaard@politi.dk
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