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Pressemeddelelse fra MønNU: 

 
Vi må have borgermøde om utrygheden ved Lindholm som udrejsecenter 
 
Paraplyorganisationen MønNU vil straks i det nye år invitere borgere, forretningsliv, 
videnspersoner, kommunen m.fl. til et høringsmøde om etableringen af udrejsecenter på 
Lindholm.  
Ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i uge 49 har bestyrelsen for MønNU besluttet at nedsætte et udvalg, der skal 
arbejde målrettet for – i første omgang – at borgere og forretningsliv bliver hørt vedr. regeringens planer om et 
udrejsecenter på Lindholm. 

”Det er vores opfattelse, at borgerne i lokalområdet omkring Kalvehave og på Møn bliver ladt i stikken i den 
verserende debat om folkeret og medmenneskelighed”, udtaler Flemming Tejmers, talsmand for Lindholm Udvalget 
under MønNU.  

”De kommunikerede rammer for et sådant udrejsecenter virker utroligt angstprovokerende på os, der lever i et 
økonomisk sårbart turistområde”, fortsætter Flemming Tejmers og peger på, at Kalvehave og Møn med Lindholm 
som udrejsecenter har udsigt til, at Folketinget blot flytter kriminalitet fra Ikast-Brande Kommune til Sydsjælland. 

Første skridt er sandfærdig information 
I oktober kunne man læse i medierne, at man i Bording var plaget af stærkt øget vold, butikstyverier og generel 
utryghed som følge af udrejsecenteret på Kærshovedgård. Skal man tro medierne, vil Kalvehave og Stege på Møn 
være i fare for at opleve det samme. 

”Tilsyneladende er politikere for nyligt blevet fanget i usandheder i argumentationen for flytning af udrejsecenteret 
til Lindholm ved Kalvehave. Det må i givet fald ses som et bevidst forsøg på at nedtone de risici, som et 
udrejsecenter udgør for naboerne”, understreger Flemming Tejmers. ”Det er helt uacceptabelt, at vi ikke kan stole 
på vores folkevalgte politikere i denne sag. Derfor ønsker vi at adressere den resulterende utryghed ved selv at 
skaffe lokalbefolkningen klarhed for fakta”. 

Et borgermøde i januar skal belyse Lindholm-problematikken 
Lindholm Udvalget i MønNU er nu gået i dialog med Kalvehave Lokalråd, Stege & Omegns Lokalråd, 
Handelsstandforeningen i Stege, Vordingborg Kommune, Folkemøde Møn m.fl. for at man i fællesskab kan indkalde 
til et borgermøde, som formentlig kan finde sted allerede i januar. 

”Vi er i gang med at invitere videnspersoner fra bl.a. kommune og politi, så de ved et borgermøde kan oplyse os om 
realiteterne omkring Lindholm. Forhåbentlig kan vi også få fat i en talsperson fra Bording, som kan fortælle om sine 
oplevelser som nabo til det nuværende udrejsecenter”, fortæller Flemming Tejmers. 

”Vi har ingen forventning om, at et borgermøde løser problemerne, men vi tror på, at retvisende information vil 
afklare, hvor vi står i sagen. Desuden skal vi sikre os, at borgere og forretningsliv i lokalområdet bliver hørt af de 
involverede politikere. Og i den sidste ende vil mødet danne udgangspunkt for vores beslutning om næste skridt. For 
der er nok ingen tvivl om, at borgerne i Kalvehave og på Møn vil samles og kæmpe med alle lovlige midler for at sikre 
lokalområdernes tryghed”, konkluderer Flemming Tejmers, MønNU. 
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(Pressekontakt: Lars JS. Opsahl , e-mail lars@opsahl.dk , tlf. 27 29 36 40.) 
 
Om MønNU og erhvervsnetværket: 
Foreningen MønNU er netværk for gode ideer og initiativer på Møn. Vi er en forening og et fællesskab for både erhvervsdrivende og private borgere. I MønNU 
arbejder vi ud fra en overordnet målsætning om at sikre et bæredygtigt og levende samfund på Møn – nu og i fremtiden. 
Erhvervsnetværksmøderne under MønNU har til formål at udbrede kendskab til det mønske erhvervsliv på tværs af vores medlemsskare og sikre 
gensidig kontakt mellem erhvervslivets interessenter på Møn og i vores kommune. Se mere på www.møn.nu ! 


