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SØNDERBORG: Klodens fø-
rende forskere, eksperter
og beslutningstagere inden
for grønt forsvar samles i
dagene 17.-19. februar på
Syddansk Universitet i Søn-
derborg, for at diskutere

mulighederne for at gøre
militæret mere klimavenligt
med alternative grønne
energikilder. 

På workshoppen skal de
60 internationale deltagere
blandt andet diskutere løs-
ninger, der nedbringer ener-
gi- og vandforbrug og gen-
bruger affald i Nato's mili-

tære lejre. Som inspiration
skal de se nærmere på nogle
af Sønderborgs tiltag for at
blive en energineutral kom-
mune. I 2010 var brændstof-
forbruget for eksempelvis
Nato's ISAF-styrker i Afgha-
nistan på en milliard liter, så
der er potentiale for at gøre
en stor forskel for både øko-

nomien og klimaet.
Det er ikke tilfældigt, at

workshoppen netop holdes
i Sønderborg. Blandt andet
er det, fordi Sønderborgs
størrelse og indbyggertal
svarer i grove træk til en stor
Nato-base, så erfaringerne
fra kommunen kan oversæt-
tes til brug i militæret.

Endelig hænger work-
shoppens placering sam-
men med, at Sønderborg
dannede ramme omkring
det sidste store kapitel i
dansk militærhistorie, da
krigen i 1864 blev udkæm-
pet på Dybbøl Banke og på
Als blot få kilometer fra det
nuværende Alsion.

Øko: Selvom man er oppe mod fjenden, skal natur og miljø ikke glemmes. I disse dage er der en stor inter-
national workshop om, hvordan man kan gøre krig mere grøn. Det sker på SDU i Sønderborg. 

Nu skal krig være klimavenlig

Af Christine Aagaard-Kragh,
CAK@jv.dk

SØNDERBORG: Selv om ar-
bejdsdagen for de ansatte
fra Udlændingestyrelsen på
Asylcenteret i Sønderborg
er lidt højere end hos kolle-
gaerne i København, så er
effektiviteten det også. Det
sammenfatter styrelsens di-
rektør, Henrik Grunnet, ef-
ter et besøg på asylcenteret
tirsdag.

– Vi har et meget effektivt
set up her i Sønderborg,

som gør, at vi kan få rigtig
mange sagsbehandlet på én
dag, siger han.

De 9 sagsbehandlere når i
snit tre asylsager om dagen.
Arbejdsdagen er også lidt
længere på en fire-dages ar-
bejdsuge i Sønderborg con-
tra en almindelig arbejds-
uge i København, men her
når en sagsbehandler i snit
kun to asylsager om dagen.

Udlændingestyrelsen har
i cirka et halvt år haft udsta-
tioneret medarbejdere i
Sønderborg, og det kan den

få meget ud af, mener Hen-
rik Grunnet, der har flere
bud på succesen, som han
selv kalder det.

– Medarbejderne er tæt på
det sted, hvor asylansøger-
ne bor, og det gør også, at
man hurtigt kan bytte rundt
på sager, hvis en asylansø-
ger er blevet syg eller på an-
den måde er forhindret.
Samtidig så får medarbej-
derne et socialt liv sammen,
og tilsammen giver det en
særlig gejst. og det skaber
effektivitet. Det kan vi lære

af, og det kan måske også
betyde, at vi skal arrangere
os selv på en anden måde
hjemme, siger han.

Udstationeringen af med-
arbejderne er et forsøg, som
fortsætter så længe, som det
skønnes relevant. 

Der er også ros til Sønder-
borg-området for at tage
godt imod asylansøgerne.

– Det er en ret velsmurt
maskine, der køres her på
den tidligere kaserne, hvor
faciliteterne alt i alt er me-
get gode, mener direktøren.

Asylbehandling på
stedet giver effektivitet
Besøg: Udlændingestyrelsens direktør, Henrik Grunnet, fik mange gode ting med hjem fra sit besøg tirsdag
på Asylcenteret i Sønderborg. Effektiviteten hos de 11 udstationerede medarbejdere er nemlig rigtig høj.

Udlændingestyrelsens direktør, Henrik Grunnet, var tirsdag med på en kigger, da sagsbehandler Begüm Cakmak var i gang med at behandle en asyl-
sag. Direktøren besøgte Asylcenteret i Sønderborg for at se, hvordan hans medarbejdere klarer hverdagen som udstationeret. Foto: Claus Thorsted

Af Morten Jacobsen,
mja@jv.dk
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Styrelsen i Sønderborg
■ Udlændingestyrelsen har udstationeret 11 medarbejder på
asylcenteret i Sønderborg. Der er tale om 9 sagsbehandlere, en
fuldmægtig og en administrativ medarbejder.

En aften 
med fut i
NORDBORG: Der er besøg
hos Veterantogforeningen
"Amtsbanerne på Als" ons-
dag den 25. februar klok-
ken 19.30–21.00. 

- Vi besøger veterantog-
foreningen, hvor vi får en
rundvisning i værksteder-
ne og ser godsvogn og
motortrolje. 

Derefter går vi ind i fore-
dragsrummet og hører om
Die Alsische Kreisbahnen,
senere kaldet E Kleinbahn,
fra starten i 1898 til ned-
læggelsen i 1933 som den
længst fungerende sønder-
jyske smalsporsjernbane,
iblandet flere autentiske
morsomme historier og
også nogle tvivlsomme af
slagsen, skriver Sonny B.
Andersen i en pressemed-
delelse. 

Medlemmer af Historisk
Samfund for Sønderjylland
har gratis adgang. Ikke
medlemmer: 20 kroner.

Åbent hus
hos musikken
SØNDERBORG: En fremtid
som musiker eller sanger
står højt på mange unges
ønskeliste - og nu ligger
muligheden lige for, i det
Musik Akademiet holder
åbent hus i Musikhuset på
Skovvej torsdag den 19.
februar kl. 19. 

Musik Akademiet er en
overbygning på Sønder-
borg Musikskole for elever,
der ønsker at afprøve, om
musik måske er noget, de
kunne tænke sig at gå vi-
dere med. For at komme
ind på Musik Akademiet
skal man bestå en optagel-
sesprøve, men det er ikke
noget krav, at man tidligere
har gået i Musikskolen. 

Til åben hus-dag vil man
foruden informationer om
Musik Akademiet også
kunne høre nogle elever fra
akademiet spille. Ansøg-
ningsfrist til Musik Akade-
miet er den 1. marts og
optagelsesprøverne ligger
den 17. og 19. april. pto

Oplev 
Nørreskoven 
i februar
SØNDERBORG: Lørdag
21.februar klokken 13.00 til
cirka 15.00 kan man opleve
Nørreskoven i februar ved
Nygård, den gamle skov-
fogedbolig i Nørreskoven.

Tidligere skovfoged Leo
Vindahl Olsen, vil med sin
store viden lede en natur-
vandring i vinterskoven.
Der er ingen tilmelding,
man møder blot op. Delta-
gerpris voksne 20 kroner,
børn er gratis. 

Efter naturvandringen er
der mulighed for at købe
kaffe, te og kager. Alle
aldersklasser vil kunne få
udbytte.

Foreningen Nygård ar-
rangerer. /caa


