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20160826 Områderåd 
 

Fredag 26. august 2016 kl. 14.15-15.45 

Deltagere: Kenneth Muhs,  Marianne Stentebjerg, Jannie Staal Andersen, Ole Wisbech, Henrik 
Bjørch, Kim Strømvig (afbud), Flemming Hansen, Kristina Geert-Jørgensen, Tina Meier 
 
 
Status 
359 Beboere. Ved Udlændingestyrelsens kapacitetstilpasningen pr. 1/10 vil der være 330 
beboere 
 
 
Opsamling: 
Evaluering af aktionen omkring bombetruslen d. 10. august 

 Politi: Der var ro på forløbet, god kontakt mellem beredskab og personale. 

 Det er beredskabet, der styrer forløbet/der kommunikerer til omverdenen, Asylcenteret 
kan ikke separat give orienteringer. (naboer ville gerne have været orienteret om truslen 
noget hurtigere) 

 Der har efterfølgende været afholdt nabomøde (få mødte op) 

 

Politiet og asylcentret har et godt samarbejde. Der foregår også forebyggende arbejde. 

Der kommer videoovervågning på området 

Alarmerne er desværre stadig ikke helt i orden – der arbejdes videre med det i uge 35 

Pr. 14/9 2016 vil der ikke være vagter på centret efter kl. 16.00 (kun tilkaldevagt/vagttelefon), og 
der vil ikke være personale i weekenden. Ved specielle udfordringer kan man søge om fast 
vagt. 

DR1’s programserie Langt fra Borgen har besøgt asylcentret. Der har været besøg af Venstres 
integrationsordfører Marcus Knuth og Leder af det Radikale Venstre Morten Østergaard. 
Programmet vises i efteråret. 

Venligboerne: der arbejdes med genbrugsbutikken og klubben – og cykelværkstedet er ved at 
være klar 

 

Notat 

mailto:sikkerepost@nyborg.dk


Kapacitetsnedgangen på asylcenter pr. 1. oktober 2016 medfører også, at på skoleområdet 
lukkes asylklassen på Vibeskolen - afd. Aunslev, og på Danehofskolen - afd. Vindinge, så 
kommunen fremover kun tilbyder undervisning på 4kløverskolen - afd. Frørup, Nyborg Friskole 
og i Ungdomsskolen. 
På dagtilbudsområdet lukkes gruppen med asylbørnene i Børnehuset Aunslev, så kommunen 
pr. 1. oktober 2016 kun tilbyder pasning af asylbørn i Børnehuset Skattekisten og i Børnehuset 
Taarnborg. 

Processen bliver desværre kort, men der er aftalt overlevering skolerne i mellem. 

 

Beboere, som modtager undervisning på asylcenteret (voksenskolen), er glade for 
undervisningen. 

 

 

Næste møde: onsdag 2. november kl. 15.30-17.00 

 

 

 

 


