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Nyborg den 1. december 2015 

Vedr. muligt asylcenter på Strandvænget 

Kære Kenneth Muhs, efter at have deltaget i borgermødet i skovparkhallen i går, føler jeg trang til at summere 

nogle få ting op. 

 

At der ikke var længere tid til at borgere og politikkere kunne nå at forberede sig, burde alene have fået 

kommunalbestyrelsen til at meddele retur til udlændingestyrelsen, at et så kort varsel, ikke er foreneligt med de 

demokratiske spilleregler og at fristen for indsendelse af indstilling derfor skulle forlænges. 

I forhold til de spørgsmål og svar der fremkom på mødet, kan jeg konkludere flg.: 

 Antallet af asylansøgere, ligger ikke fast. Det fremgik at det som minimum ville blive 500. Da tallet 800 

blev nævnt var der ingen i panelet der følte trang til at korrigere!! 

 Som udgangspunkt er der tale om børnefamilier, men dette kunne ikke fastholdes. Dvs. at de meldinger 

om oplevelserne omkring Sandholmlejren, der netop blev afvist med henvisning til at det i Nyborg var 

børnefamilier, var ganske faktuelle. 

 Det midlertidige asylcenter i Nyborg ændrede sig til at være et asylcenter så længe der er et behov! 

Hvilket vil sige på ubestemt tid. 

 Den omtalte 0-tolerence, blev der spurgt ind til, men der kom aldrig et klart svar på hvad evt. 

konsekvenser ville være når/hvis denne 0-tolerence blev overtrådt. Andre steder kan man jo opleve at 

der ingen konsekvenser er. Uanset om der begås kriminalitet eller de pågældende ansøgere får afslag, så 

kan de jo stadig ikke sendes retur til et land der er vurderet farligt. 

 På spørgsmålet om et mindre antal asylansøgere, blev der svaret at man ikke ville sætte færre ind på et 

så stort område! Til orientering så var der i ”gamle dage” indkvarteret ca. 200 beboere på 

Strandvænget, hvilket det i øvrigt også var beregnet til. 

 Man har ikke haft kontakt til politiet omkring så mange ansøgere i Nyborg. Politiet er hængt totalt op i 

forvejen og har faktisk ikke tid til at tage sig af de sager der pt. Forekommer og da der  jo ikke er udsigt 

til at deres ressourcer forøges, vil det sige at borgerene må klare problemerne selv! Hvad tror du selv 

resultatet vil blive af det? 

Der er rigtig mange tilfælde hvor borgere har ringet efter ordensmagten, men hvor de ikke har haft 

ressourcer til at komme. 

 Hvem betaler for de ting der evt. bliver ødelagt i nærområdet? Her tænker jeg på Skovparkens og 

beboernes ejendom. 

 

 

 

 Med et åbent asylcenter så tæt på et boligområde, må det konkluderes at det ikke bare er Strandvænget 

der inddrages som asylcenter men hele Skovparken, da vi i princippet bor så tæt på hinanden at det er et 

samlet hele. Så Danmarks største asylcenter fremover bliver Asylcenter Skovparken. (”Jeg håber der 

følger løn med”)  
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Til sidst vil jeg gerne konkludere at Nyborg Byråd igennem de sidste år desværre har formået at ændre et af 

Danmarks mest eftertragtede boligområder til at være blandt de mindst eftertragtede. 

1. Nedlæggelse af Skovparkskolen, hvilket betød faldende priser og manglende tiltrækning. 

2. Gennemtvinge en ny unødvendig lokalplan, som betød døden for Skovparkens nærbutik.  

3. Evt. oprettelse af et asylcenter i Skovparken, hvilket klart vil betyde yderligere prisfald og mindre 

tiltrækning på evt. nye borgere.  

Hvornår stopper det? Håbet var at et skift af Borgmester ville betyde en større respekt og inddragelse af 

borgerne her i området, fremfor den åbenlyse manglende interesse vi oplevede under det tidligere byråd. 

Nu er vi så spændt på, om vi i området bliver hørt og taget til efterretning, denne gang, eller om borgermødet 

blot er, som da vi havde borgermøde om Skovparkskolen, et spil for galleriet. 

Skovparken er som helhed formentlig ikke imod, at tage del i ansvaret omkring asylansøgere, men det må være 

et krav at vi som beboere ikke bliver rendt over ende af et så stort antal. Som det fremkom på mødet, ville et 

fornuftigt antal være maks. 200 personer som også vil være et antal som personalet på asylcentret ville kunne 

håndtere og sikre, og som andre aktører rundt i landet anbefaler. 

Jeg opfordrer dig til at bruge dagen i dag på at få besvaret nogle af de spørgsmål der fremkom i går på mødet, 

som i ikke med sikkerhed havde svar på. Det er ikke acceptabelt med svar som: vi håber…, vi tror…, planen er..., 

situationen er ikke som andre steder, lige i første omgang altså…. 

Vi er i Grundejerforeningens bestyrelse klar til at deltage i et seriøst samarbejde med et evt. asylcenter, så vi 

også kan være med til at tage de konflikter der helt sikkert vil opstå, i opløbet. 

 

Med venlig hilsen 

Flemming Hansen 

Formand Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken 
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