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

Slut juli til og med august 2018 — status:

En borger anmeldte, at en gruppe på 3-4 beboere fra centeret var i slagsmål på
Bredgade i Bording. Slagsmålet blev opløst uden andres involvering.

Politiet har været i dialog med en borger fra nærområdet til KHG, som oplyser,
at en gruppe beboere fra centeret har udvist støjende adfærd, når de passerer
hans ejendom.

To kvinder på 18 år tog toget fra Herning til Bording, hvor de blev kontaktet af en
beboer fra KHG. Kvinderne blev utrygge ved beboerens adfærd og kontakter efterfølgende politiet. Der er ikke sket lovovertrædelse i forbindelse med sagen,
og politiet har haft en god dialog med de to kvinder.

En gerningsmand fra KHG bliver opdaget i at stjæler to poser med varer fra Fakta, som han ved konfrontation med personalet afleverer. Ved patruljens ankomst finder man yderligere stjålne cigaretter på gerningsmanden, som bliver
sigtet for butikstyveri.

En borger, som bor i nærheden af centeret, anmelder, at der sidder to beboere
fra KHG i hendes have. En hundepatrulje ankommer til adressen men træffer ingen. Borgeren er vejledt om at holde ekstra øje og ved gentagelse kontakte politiet med henblik på en evt. øget indsats.
Fortsættes på næste side…
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Med dette nyhedsbrev gives en kort, månedlig status på den opgavevaretagelse som Midtog Vestjyllands Politi har i forbindelse med udrejsecenter Kærshovedgård.

Slut juli til og med august 2018 — status fortsat:




Fredag d. 17 august stjæler en beboer fra KHG noget slik i Fakta. Personalet opdager butikstyveriet, og beboeren følger frivilligt med ud i baglokalet. Mens personalet kontakter
politiet, stikker beboeren dog af fra butikken. To dage efter kommer gerningsmanden
igen ind i butikken, og indehaveren henvender sig med krav om betaling for de varer,
som personen havde stjålet. Det ophidser gerningsmanden, som bliver vred og kaster
flere genstande efter indehaveren af butikken. Gerningsmanden er identificeret, men han
er i øjeblikket ikke til stede på KHG, hvorfor han er efterlyst.
En beboer fra KHG har begået butikstyveri hos Ok-Tanken. Episoden er anmeldt, og gerningsmanden er identificeret.

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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