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20160630 Områderåd 
 

Torsdag 30. juni 2016 kl. 15.15-16.45 

Deltagere: Kenneth Muhs,  Marianne Stentebjerg, Christine Stæhr Andersen (afbud),  Jannie 
Staal Andersen, Kim Strømvig (afbud),  Flemming Hansen, Kristina Geert-Jørgensen, Tina 
Meier 
 
 
Status 
467 beboere 
 
Opsamling: 
 

 Der er ro på Skovvænget 

 Fyns Stifstidene har talt med Flemming i anledning af, at centeret har været her ½ år – 
de fik en god historie – der var ikke negativ omtale af asylcenteret og forholdet til 
naboerne. 

 Asylcenterets Åbent hus-arrangement  har været en succes og har givet positiv omtale 
 

 Der har været en historie om 200 flere asylanter på centeret – så der skal være 700 
personer i alt – den historie er ikke rigtig og er blevet dementeret. 
 

 Udfordringer med dyrene i Strandvænget – bure er blevet klippet op, men hærværket er 
sket med stort værktøj (boltsaks eller lign.) 

 Der er et skærpet fokus i forhold til beboerne og dyrene i Strandvænget. 

 Historier om at Strandvænget er blevet mere beskidt – asylcenterets ledelse synes ikke 
det er tilfældet, men der er personer i centerpraktik, som rydder op hver dag. 

 Asylcenterets ledelse har afholdt møde med personale fra afdelingen Vej, Park og Natur 
– der er nu udarbejdet  gode samarbejdsaftaler. Asylcenterets ledelse har fokus på 
omgivelserne og dyrene i Strandvænget 
 

 Det er pt Ramadan – en del forældre sover, og børnene passer lidt sig selv – børnene 
må ikke være på parkeringspladsen – støjgener for naboer (runger i betonen) 

 Ramadanen slutter d. 7. juli 
 

 Udlændingestyrelsen har kontaktet Nyborg Kommune: Der skal ske en 
kapacitetstilpasning fra 500 beboere til 300 beboere (med 200 personer som buffer-
pulje) 

Notat 
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 Udlændingestyrelsen holder ikke sommerferie – de fortsætter arbejdet med 
sagsbehandlingerne. 

 Opmærksomhed på evt. tilpasningsforhold på skoler og i børnehuse. 

 Der skal varsles i så god tid som muligt, hvis vi skal lukke f.eks. en skoleklasse 

 Der afholdes ledelsesmøde og efterfølgende MED-møde på asylcenteret fredag 1. juli. 
Jannie orienterer Marianne og Tina efterfølgende om status 
 

 Biblioteket yder et flot samarbejde med asylcenteret, asylbørnene må låne bøger på 
biblioteket 

 Asylanter, der får ophold i kommunen, er i fokus både i Socialafdeling og på Jobcenter 
samt via frivilligheds-indsats 

 Ved sidste møde blev det drøftet, om asylcenteret skulle ansøge om egen badebro – 
asylcenter vil ikke ansøge om bro pga. sikkerhedsrisiko for børnene. 

 Samarbejdet mellem venligboere og asylcenter er godt. 

 Alarmudfordringer bliver løst nu – ny aftale/alarm 

 Karina Drost Hansen er ansat som stedfortræder for Jannie Staal Andersen, da Jannie 
er blevet distriktschef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Næste møde afholdes 1. september kl. 15.30-17.00 
 


