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Giver kritisk røst mod
ny asylliga delvis ret
ASYLLIGA: Per Bjerregaard siger dog,
at klubber ikke selv
kan klare at integrere meget stor
gruppe af asylansøgere selv. Her kan
asylliga hjælpe, men
FC Storebælt, hvor
kritiker kommer
fra, er vanskelige
at få samarbejde i
gang med.

Der er sat nye skilte op ved toiletterne, så man kan melde om fejl og
mangler.
Foto: Slagelse Kommune

Bedre overblik over
offentlige toiletter

søgere på centret i Korsør,
som er i vores målgruppe,
men det kan jo skifte fra dag
til dag. Derfor vil vi gerne
have et samarbejde i gang,
så der kan komme et hold op
at stå, siger Bjerregaard.

SLAGELSE: Borgere og turister kan nu nemmere finde de offentlige toiletter i kommunen.
Det skyldes, at Slagelse Kommune er kommet med i app’en
FindToilet til smartphones.
FindToilet er en gratis app, der kan downloades både til
Android og iOS.
App’en viser et kort med kommunens offentlige toiletter,
og da hvert toilet er tilføjet med en adresse, kan man få vist
en rutevejledning til toilettet, uanset om man er kørende,
gående eller med offentlig tranport.
Der er samtidig billeder af toiletbygningerne, som gør det
nemmere at finde dem.
For hvert toilet kan man se, hvornår toilettet er åbent i løbet af året, og om det er handicapvenligt.
- Vi håber, at borgere, turister og andre besøgende i vores
kommune vil synes godt om vores deltagelse i app’en, fortæller driftsplanlægger Inga Rós Eiríksdóttir, Slagelse Kommunes Entreprenørservice i en udsendt meddelelse.
Man behøver ikke have en smartphone for at finde de offentlige toiletter. Kortet kan også tilgås fra en pc eller tablet.
På kommunens hjemmeside er der link til download af
app’en og til kortet. Se slagelse.dk/toilet

Ikke bare gratis

Meld fejl og mangler

Flemming Corvinius kritiserer også asylliga-projektet
for at sponsorere spillertøj
til asylansøgerne og for at
stille med berømte trænere
som Morten Olsen til en enkelt træning.
- Alt hvad vi indsamler af
spillertøj og støvler med
mere sendes direkte til
Asylcenter Korsør, hvor de
for et beskedent beløb kan
købe dette. Hermed får de
ikke opfattelsen af, at man
i Danmark blot får ting gratis, men at man skal bidrage
og dermed gøre sig fortjent
til det, man ønsker sig. Vi
har op mod 30 glade drenge,
der træner to gange ugentligt. De er allerede gode til
danske sprog, de møder
danske drenge og lærer om
klublivet med mere, skriver
Flemming Corvinius på Facebook.

De offentlige toiletter har alle fået opsat nye skilte, så man
på stedet kan se åbningstiderne.
På skiltet er der samtidig info om, hvordan man melder
eventuelle fejl og mangler ind til kommunen. For eksempel
hvis der er begået hærværk.
Det gøres nemt og hurtigt via selvbetjening.
arne

Af Arne Svendsen
SLAGELSE/KORSØR: Det er
ikke alle, der klapper i hænderne over den nye asylliga,
som tirsdag blev præsenteret på Vilcon i Sørbymagle
af blandt andre tidligere
formand for Brøndby IF, Per
Bjerregaard.
Planerne kritiseres således af Flemming Corvinius
fra fodboldklubben FC Storebælt i Korsør.
- Hvad skal vi med en
asylliga i Danmark? I FC
Storebælt arbejder vi med
integration, for alle asylansøgere der ønsker at spille
fodbold, skal naturligvis
spille på de årgange de tilhører. Dermed integreres de jo
netop med børn og unge på
deres egen alder. De lærer
sproget, vores værdier, normer og ikke mindst begrebet
frivillighed. Gennem fællesskabet med fodbolden i centrum, bygger vi broer mellem vores kulturer, skriver
Flemming Corvinius blandt
andet på Facebook.

- Han har jo sådan set ret
Flemming Corvinius har
også på TV2 News kritiseret
initiativet, som ellers støttes af både Røde Kors, DBU,
UEFA og Trygfonden.
Til News siger han, at han
ikke kan se, at der er den
store integration ved at lave
hold, hvor spillerne kan
snakke arabisk sammen.
Forelagt den kritik siger

Flemming Corvinius fra FC Storebælt (billedet) kan ikke se, hvad man skal med en asylliga i Danmark. Initiativtagerne til asylligaen har da også meget svært ved at få et samarbejde i gang med FC Storebælt,
som de ellers har fået anbefalet af borgmester Stén Knuth (V).
Foto: Anne Vegeberg Hansen

»

Hvad skal vi med
en asylliga i Danmark? I
FC Storebælt arbejder vi
med integration, for alle
asylansøgere, der ønsker
at spille fodbold, skal
naturligvis spille på de
årgange, de tilhører.
Flemming Corvinius,
FC Storebælt

Per Bjerregaard, at Corvinius jo sådan set har ret - men
så ikke helt alligevel.
- Når det kan lade sig gøre
at lave integration i Korsør,
skyldes det, at man ikke har
noget stort antal asylansøgere i den gruppe, som er
vores målgruppe. De andre
steder har man så stort et
antal asylansøgere, at det
vil være umuligt for klubberne at optage dem direkte.
Derfor løsningen med asyl-

ligaen, hvor asylansøgerne
kan komme ind og blive en
del af klubberne med støtte.
Det er step 1, men step 2 er
naturligvis, at de skal med
i klubberne på lige fod med
de øvrige medlemmer, siger
Per Bjerregaard.
Han påpeger, at asylansøgerne slet ikke er vant til den
danske foreningskultur i
deres hjemlande, så den skal
de lige vænnes til.

Har problemer
med Korsør
Som det også blev nævnt på
pressemødet, så har folkene
bag den nye asylliga ikke
kunnet lave nogen aftale
med FC Storebælt. Hvilket man ellers har kunnet
i Avnstrup, Kalundborg og
Dianalund.
- Vi har noget svært ved
at kommunikere med FC
Storebælt, selv om det er en
klub, som vi fik anbefalet
af borgmester Stén Knuth
(V). Vi får ikke svar på vore
henvendelser, og overvejer
da, om vi skal finde en anden
klub at samarbejde med i
området. For ganske vist er
der i øjeblikket ret få asylan-

Tak til Villum
Debat
SLAGELSE: Normalt er det
med fokus på lokalplaner,
kloakering og vækst, at
den lokale byrådspolitikker Villum Christensen
(LA) gør sig bemærket i
Slagelse Kommune.

Nu er han på banen, som
en af bagmændene i en hel
ny form for lokalplan - den,
der beskæftiger sig med
god integration for asylansøgere, og de, der opnår opholdstilladelse. Asylligaen
er nu en realitet, hvor asylcentret i Korsør også skal

være med til at give erfaringer med integration.
Jeg hilser med glæde dette nye tiltag velkommen
og tror på, som Villum, at
sporten, her fodbolden,
kan medvirke til, at opbygge netværk og give jobadgang.

Godt gået, Villum - og god
fornøjelse til alle deltagerne.
Niels Christian Nielsen (S)
byrådsmedlem
Tystoftehusevej 21
Skælskør

Den rigtige melodi i kirken
SLAGELSE: Hvad gør en melodi god? Er det nok, at den er
smuk og sangbar, eller skal der også være overensstemmelse mellem tekst og musik?
Sådan lyder spørgsmålene forud for en koncert, hvor svarene leveres med både solosang, korsang og fællessang i Sct.
Mikkels Kirke onsdag 15. juni klokken 19.30.
Et udvidet Sct. Mikkels Kirkekor under ledelse af organist
Torben Bech Schnedler vil vise, hvordan tradition nemt bliver til vanetænkning.
Det sker ved at præsentere nogle af de melodier, der nok
står i melodisamlingen til salmebogen,
men som sjældent
bruges.
Her vil publikum
sandsynligvis opdage, hvordan tekst og
melodi ofte er groet
sammen i vores bevidsthed, og hvordan en ny og anderledes melodi farver
og ændrer vores oplevelse af en salme.

Orglet i Sct. Mikkels
Kirke spiller nye
melodier.

