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Udrejsecenter Kærshovedgård
Nyhedsbrev 02 / 2016
Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende
nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre interesserede en gang pr. måned.
Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger
ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk

Store udfordringer
Der har været mange, og store udfordringer for
centrets ledelse, personalet og beboerne siden
centret tog imod de første beboere den 21 marts
2016.
Det var ikke et færdig center der tog imod de første
beboere, det var et center der var, og stadig er under
opbygning. Der har været forsinkelser undervejs i
etableringsforløbet. Der har været uforudsete udfordringer og problemer undervejs, men der har været
en linje i forløbet. Det forventes at hovedparten er
færdig etableret i løbet af efteråret.

Enkelte episoder

Byggeri og omforandringer

Udrejsecenter Kærshovedgård er et minisamfund i
samfundet. Når mennesker er samlet på et sted kan
der nemt opstå problemer, store som små. Der er
udrejsecentret ingen undtagelse.
Der var været en del uro og der har været hærværksepisoder.

Der er stadig væsentlige omforandringer og istandsættelser i gang på Udrejsecenter Kærshovedgård.
Der er gang i etableringen af centrets nye cafeteria
der forventes at kunne tages i brug omkring den
01.10.2016.

Politiets lokaler på Kærshovedgård
Bygningen der bliver arbejdsplads for politiets personale er også ved at blive gjort færdig, der er lagt nye
gulve, opsat skillevæge, tekniske installationer mm.

Tre hændelser udspiller sig dog noget ud over det
der er på nogen måde er accepttabelt. En enkelt
beboer tegner sig for disse udfald. To gange har han
angrebet centret med stenkast og andet kasteskyts,
disse angreb mod personalets vagtlokale resulterede i
adskillige knuste ruder. Heldigvis ramte ingen af
stenene personalet.

Sidste hændelse som beboeren menes at være gerningsmanden til er brandstiftelse. Der blev om natten
den 22 juli forsøgt at sætte ild til et af centrets bygninger, personalet fik ilden slukket inden den fik rigtig
fat.
Beboeren er sigtet og varetægtsfængslet.

Kærshovedgård snart bag hegn
Opsætning af hegn omkring Kærshovedgård skulle
efter de oprindelige tidsplaner være afsluttet i uge
27.
Som ved mange tidsplaner kan der ske ændringer,
der er nu gang i opsætning af hegn. Når hegnet er
opsat vil der blive etableret porte til kørende trafik,
og mindre ind og udgangsveje til gående.
Foto: Udrejsecentrets Servicecenter

Kontrakt med Røde Kors
Der er nu lavet endelig kontrakt med Røde Kors.
Dette medfører at der bliver flere Røde Kors medarbejdere på Udrejsecenter Kærshovedgård. De nye
medarbejdere vil hovedsagelig blive beskæftiget med
fritidsaktiviteter, undervisning og beskæftigelse af
centrets beboere.

Foto: Mange beboere har anskaffet sig en cykel

Borgermøde på Udrejsecentret
Som vi tidligere har annonceret vil det kommende
borgermøde blive afholdt på Kærshovedgård.
Mødet bliver afholdt den 30 august fra kl.19:00 til
kl.21:00.
Der vil blive rundvisning på centret. Derudover vil der
blive oprettet små stande / cafeområder hvor der vil
blive mulighed for at få yderlige oplysninger, få svar
på mange af de spørgsmål som mange sikkert har til
centrets aktører og beboere.

Foto: Alle afdelinger er snart klar til at modtage nye
beboere.

Næste nyhedsbrev udkommer den 1 september 2016
Udrejsecenter Kærshovedgård
Den 01.08.2016
Gert Mikkelsen

