Flygtninge til Horsens 1
Horsens kommune
skal finde plads
til to asylcentre
Af Hans Ehrhardt
HORSENS - Horsens står nu for tur
til at tage en del af de godt 10.000
asylsøgere primært fra det tidligere
Jugoslavien, som næste år skal fordeles ud over landet.
Hidtil har kommunen ikke modtaget personer fra den aktuelle strøm af asyl-søgere. Men
med et brev fra Indenrigsministeriet, der øn-

sker bud på placeringen af to flygtningecentre
eller -landsbyer i Horsens, er der nu bud efter
Horsens i flygtninge-spørgsmålet.
- Staten har et stærkt og akut behov for nye
pladser til asylansøgere og eks-jugoslaver med
midlertidig opholds-tilladelse. 90 kommuner er
blevet udvalgt med baggrund i det eksisterende
forhold mellem udlændinge/danskere , og her
er Horsens altså med. Vi vii gerne igang i Horsens meget hurtigt næste år, hvis der kan findes egnede placeringer, siger kontorchef Per
Hansen, Indenrigsministeriet.
Ministeriet ser helst centre i eksisterende
bygninger, men der opereres som alternativ
med de mere midlertidige flygtninge-landsbyer. Begge dele bygges i to størrelser, nemlig til
enten 175 eller 350 personer, oplyser Per Hansen.
Med ønsket om to placeringer i Horsens kan
kommunen komme til at huse op til 700 nye,
udenlandske indbyggere.

Sagen blev i gar behandlet af økonomiudvalget. Ministeriet har bedt om svar inden udgangen af februar, og derfor har økonomiudvalget
sat udvalgene for teknik/miljø og
sundhe/ocialvæ
til
i ekspres-fart at undersøge placeringsmuligheder.

Laver katalog
- Jeg tolker henvendelsen sådan, at det umid-

delbart efter svarfristen bliver en realitet, at
Horsens skal modtage et antal asylansøgere,
siger borgmester Henning Jensen (S), Horsens.
Indenrigsministeriet er prim rt interesseret i ledige kommunale bygninger eller arealer.
Men også private bygninger har interesse, og
kommunen vii nu lave et katalog med mulighederne.
- Vi vii gerne hjælpe med at tage vores del af
asylansøgerne, men vi vii fra kommunens side

have indflydelse på, hvordan og hvor det sker.
Også selv om man måske finder en løsning i
privat regi. Det er meget vigtigt, at vi finder de
rigtige placeringer, siger Henning Jensen.
Han mener, at en del af de bryderier, asylansøgerne har medført andre steder, skyldes, at
beslutninger er blevet hastet igennem uden
tilstrækkelig information til offentligheden.
- I Horsens vii vi spille ud i god tid for de
personer, der kommer til at bo tt på
.asDyelrfnoø-gjtikpå,avn
undgå de meget skarpe reaktioner, der er set
andre steder, siger borgmesteren.
Af arealer har Torsted Vest vret nævnt, og
blandt ledige bygninger har man tidligere
snakket om den gamle Kirk-fabrik på Ane
Stauningsvej, JA Byg's industribygning (kulsyrefabrikken) på Schuttesvej og det tidligere
Østergårds Frøavl i Stensballe.
- Men der er ikke truffet nogen beslutninger
endnu, understreger borgmesteren.

