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Kære Lokalråd og Beboerforeninger.
Måske går I og undrer jer over, hvorfor der er så stille på Kastanjegården,
og derfor får I denne lille status fra mig.
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Den altovervejende grund til at vi endnu ikke har taget stedet i brug er, at
Udlændingestyrelsen har nedskrevet det antal flygtninge, som Slagelse
kommune skal modtage i år fra oprindeligt 225 personer til nu 102
flygtninge.
Det antal flygtninge har vi modtaget, og der kommer derfor ikke flere
flygtninge til Slagelse i år.
I 2017 skal vi modtage 111 nye flygtninge.
Som I måske ved, ankommer flygtningene til Slagelse fordelt hen over hele
året i takt med, at Udlændingestyrelsen beslutter fordelingen af flygtninge til
kommunerne.
Kommunen ved først med ca. 4 ugers varsel, hvornår der kommer nye
flygtninge hertil. Om det bliver i starten af året, jævnt fordelt hen over året
eller i slutningen af 2017 ved vi ikke.
Vi ved ikke, om der kommer få personer eller mange på én gang – eller om
det er mænd, kvinder eller familier med børn.
På grund af det korte varsel for modtagelsen, er det nødvendigt at have et
antal boliger stående klar til indflytning, så vi er sikre på, at vi kan tilbyde
Slagelse kommunes nye flygtninge tag over hovedet.
Men som sagt – indtil videre har vi ikke haft brug for bygningen, fordi vi har
ledig bolig kapacitet andre steder i kommunen, som vi bruger først.
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Det var planen, at klargøringen af Kastanjegården skulle være færdig i
oktober. Da vi fik besked om, at vi skulle modtage et færre antal flygtninge,
tog vi det lidt roligere.
Side2/2

I november fik vi den officielle ibrugtagningstilladelse og i skrivende stund er
6 værelser gjort klar til indflytning med møbler.
Vi er derfor godt forberedt i forhold til de nye flygtninge, som kommer i løbet
af 2017.
Når der er nyt i forhold til, hvornår vi forventer at tage Kastanjegården i
brug, hører I fra os via Benny Ottesen, som har været så rar at tilbyde sig
som ”kommunikations bindeled” mellem lokalråd og kommune.
Lad mig slutte med at benytte lejligheden til at sige jer tak for jeres
imødekommende interesse, og ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
På genhør i 2017.
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