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20170130 Områderåd (afsluttende møde) 
Mandag 30. januar kl. 16.00-17.00 

Deltagere: Kenneth Muhs, Marianne Stentebjerg, Flemming Hansen, Kristina Geert-Jørgensen, 
Jannie Staal Andersen, Kim Strømvig, Tina Meier 

 

Status: 

Asylcenteret lukker ved udgangen af februar måned 2017 

Der er 238 beboere dags dato.  115 personer  fraflytter d 6/2.  Det forventes at resten af 
beboerne fraflytter d. 13/2. 

 

Opsamling: 

 Det at have et asylcenter i byen har været tacklet godt som by og kommune. Tak til alle 
samarbejdspartnere ved bordet (Kenneth Muhs) 

 Børnehaver og skoler samler børnene i de sidste uger. 

 Der er meget stille i området ved Strandvænget, mange er kede af det. 

 Alt det frivillige arbejde er ved at være lukket ned og ryddet væk. 

 

 Udlændingestyrelsen har været på tilsyn på asylcentret i sidste uge (uge 4). Man 
snakkede både med beboere, medarbejdere og ledelsen. 

 Alt i alt var det hele ok, der var kun én anmærkning – der manglede en telefon til 
beboerne om natten/efter alm. arbejdstid med henblik på evt. alarmopkald om natten 
eller lign. Der var ros til personalet for at være inde i procedurerne mm. 

 Udlændingestyrelsen bemærkede Nyborgs mødeforum - områderådet – med henblik på 
at udbrede dette. Et lignende mødeforum kendte de ikke fra andre kommuner. 

 Jobcenter laver en samlet indsat og understøttelse af personalet, der nu er opsagt. 

 Langeland kommune understøtter også personalet i opsigelsesperioden (kursusforløb 
mm) 

 Der er pt ca. 25. medarbejdere på asylcentret  

 Alt personale er opsagt pr. 30/4 – der vil blandt andet foregå oprydning, efter de sidste 
beboere er rejst. 

Notat 
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 Der har været stor interesse for centeret i offentligheden – der har været ca. 2 
rundvisninger på centret om ugen. 

 Der har været et rigtig godt samarbejde mellem politi og asylcentret. 

 De frivillige tilbyder fortsat at hjælpe og ønsker kontakt til kommunens integrationsråd. 

 Det har været en positiv oplevelse at have centeret i byen. Når det blev besluttet, at det 
skulle placeres i Nyborg, så skulle vi også have det bedste ud af det. 

 

 


