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










Tryghedsambassadør Evald Asp fra Bording Lokalråd har henvendt sig til politiet på
Kærshovedgård med en bekymring om uro i forbindelse med Fakta i Bording og beboere fra udrejsecenteret. Der er vejledt om, at indehaveren af Fakta er velkommen til at
kontakte Kenn Hjort Sørensen direkte, hvis han oplever utryghedsskabende situationer,
der kan omhandle beboere fra Kærshovedgård. Er der tale om fx tyveri eller lignende,
så skal politiet, som altid, kontaktes på 114 eller via henvendelse til lokalafdelingen i
Herning.
Evald Asp har ligeledes kontaktet politiet med spørgsmål om efterladte cykler i vejkanten i området omkring Kærshovedgård. Både Kriminalforsorgen og politiet er orienteret
omkring det, og derudover henledes opmærksomheden på politiets app (Politi), hvormed man kan slå stelnummeret op og se, om en cykel evt. skulle være meldt stjålet.
Personale fra en tankstation i nærområdet har henvendt sig til politiet på Kærshovedgård angående et tyveri, hvor man har billeder fra et overvågningskamera. Politiet kan
se, at personerne på billederne ikke er beboere fra centeret, og personalet er blevet
vejledt om at kontakte lokalpolitiet for at oprette en anmeldelse på tyveriet.
Der har været nogle interne episoder med trusler mod de ansatte på centeret. Sagerne
håndteres efter gældende regler.
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 Hjort Sørensen på mail: KHS010@politi.dk
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