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Status fra Kærshovedgård
Februar 2017

Med dette nyhedsbrev gives en kort, månedlig status på den opgavevaretagelse som Midt
og Vestjyllands Politi har i forbindelse med udrejsecenter Kærshovedgård.
Februar 2017 — status:

Kenn Hjort Sørensen er blevet gjort opmærksom på, at der via blandt andet facebook har
været en del dialog omkring stjålne cykler i Bording mm. Kenn har derfor været i kontakt
med tryghedsambassadør Evald Asp fra Bording Lokalråd, som kan bekræfte, at der er
dialog omkring flere problemer med relation til beboerne på Kærshovedgård. Lokalpolitiet stiller gerne op til et uformelt møde med borgere fra lokalsamfundet, hvor det vil være
muligt at drøfte evt. problemstillinger, og Evald har forhørt sig i forhold til interessen. Der
har umiddelbart ikke været interesse for et møde, men evt. interesserede er altid velkomne til at tage kontakt til enten Kenn eller Ane fra politiet eller de forskellige tryghedsambassadører.

Der har været politianmeldte sager på centeret i løbet af februar—som alle har fundet
sted internt på centeret, og som er blevet håndteret af politiet på stedet.

I forhold til uro og sager, så er det generelt nogen få beboere, som fylder meget, og som
der derfor er en særlig opmærksomhed omkring fra personalets side.

Som et led i Udlændinge og Integrationsudvalgets fokus på flygtninge– og asylsituationen i Danmark besøgte udvalget Kærshovedgård fredag d, 3 februar. Udvalget fik en generel orientering om centeret og en rundvisning, ligesom de havde mulighed for at rette
spørgsmål til de forskellige aktører på centeret—herunder lokalpolitiet.

Vi anbefaler fortsat, at man tager kontakt til politiet på Kærshovedgård, hvis man har
spørgsmål, eller der er opstået utryghed i forhold til udrejsecenteret og dets beboere—
mens lokalpolitiet skal kontaktes i forbindelse med konkrete episoder og anmeldelser.
Oplever man som borger noget mistænkeligt, skal man altid kontakte politiet på tlf: 114—
og ved en akut situation 112. Er der spørgsmål til politiets rolle på Kærshovedgård, kan
man kontakte Kenn Sørensen på mail: KHS010@politi.dk eller Ane Friis på mail:
afc002@politi.dk
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