KRIMINALFORSORGEN
STATSFÆNGSLET VED HORSERØD
Postboks 532 – 3000 Helsingør
Horserød, februar 2014
Oplysninger til kommende indsatte
Fremmøde
At skulle afsone en fængselsstraf er på mange måder indgribende. Det griber ind i forhold til dig og din familie, dine
boligforhold, dit arbejde, din økonomi og din personlige frihed. Fængslet har stor forståelse for den vanskelige
situation du angiveligt står i, og vil derfor forsøge at hjælpe dig bedst muligt med de praktiske og personlige ting, der
skal løses/håndteres som følge af din afsoning.
Du skal møde i Statsfængslet ved Horserød på det tidspunkt, der står i din indkaldelse. Når du ankommer, skal du
henvende dig hos personalet i fængslets centralvagt.
Ankommer du med bus til fængslet, vil du få refunderet din udgift til billet efter ankomst.
Se evt. www.rejseplanen.dk for rejser med offentlige transportmidler.
Du skal møde til tiden, og må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Møder du for sent eller er
påvirket, kan det få indflydelse på din senere mulighed for at få udgang.
Du skal kunne aflægge en urinprøve samme dag du møder til afsoning. Hvis denne er positiv for f.eks. hash, kan der gå
op til 8 uger før du kan aflægge en negativ prøve, på grund af den lange udskilningstid.
Man kan som udgangspunkt ikke komme på udgang/orlov, før man har aflagt en negativ urinprøve.
Hvis du ikke møder som tilsagt, vil du blive efterlyst hos politiet og efterfølgende anholdt. Du skal i så fald ikke
påregne at få tilladelse til udgang de første 3 måneder, ligesom det kan påvirke mulighederne for din prøveløsladelse.
Du kan evt. læse mere om Kriminalforsorgen og Statsfængslet ved Horserød på www.kriminalforsorgen.dk.
På bagsiden af denne skrivelse kan du se de oplysninger, der i øvrigt er nyttige at have forud for din afsoning.
Du skal dog gøres opmærksom på, at du ved ankomsten til fængslet vil få yderligere information udleveret.

Med venlig hilsen

Statsfængslet ved Horserød

Arbejdspenge

For beskæftigelse i fængslet ydes timeløn for 37 timers ugentlig beskæftigelse.
Arbejdspengene udbetales hver onsdag.

Beskæftigelse

Besøg

2
Du har arbejdspligt i fængslet. Arbejdspligten kan opfyldes ved forskellige
former for arbejde eller undervisning. Du har blandt andet mulighed for beskæftigelse
indenfor bygningshåndværk, snedkeri, metalfag, vvs-arbejde, have, rengøring eller
montering.
Besøg foregår i fængslets besøgsafdeling. Du har mulighed for op til 5 timers besøg
om ugen.
Alle besøgende – også børn (børn under 6 mdr. er undtaget) skal ved besøg fremvise
gyldig billedlegitimation: Gyldigt pas, kørekort, opholdskort/opholdstilladelse eller IDkort (borgerkort). For børn under 6 måneder skal der medbringes fødselsattest.

Boligudgifter

Hvis du ikke selv har midler til at afholde dine boligudgifter under afsoningen, skal du
kontakte din hjemkommune i god tid inden indsættelsen og søge om økonomisk hjælp
til huslejen.

Forplejning

Fængslet har selvforplejning. Det betyder, at du selv skal sørge for indkøb og
tilberedning af alle måltider. Indkøb kan foretages hos fængslets købmand, der
handler med de mest almindelige dagligvarer.

Linned

Fængslet udleverer dyne, pude og sengetøj.

Medicin

Hvis du skal afsone en dom på under 3 måneder, skal du tage egen lægeordineret
medicin med. Hvis du afsoner en dom på over 3 måneder skal du tage medicin med til
1 måneds forbrug. Metadon og Suboxone må du dog ikke tage med.

Penge

Du må højst være i besiddelse af 2.000 kr. i kontanter.

Private ejendele

Det er tilladt at medbringe private ejendele i begrænset omfang. Du må dog ikke
medbringe mobiltelefoner, computere – og andet teknisk udstyr, ipads, ipods med
kamera og videofunktion, foto- og videokamera.

Telefon

Du kan købe en mobiltelefon af fængslet som er fastmonteret på din stue. Du bedes
medbringe dit eget simkort.

TV

Du skal selv medbringe et TV på max 22“. Er der tale om en fladskærm, må det
pågældende TV være max 32“. Det er imidlertid ikke tilladt at medbringe et Smart Tv.

Weekendudgang

Hvis du afsoner en dom på over 30 dages fængsel kan du (som udgangspunkt) efter 30
dages ophold i fængslet få tilladelse til udgang hver tredje weekend fra fredag
eftermiddag til søndag aften.

§ 31-udgang

Derudover kan du få tilladelse til udgang i tilfælde, hvor særligt akutte problemer gør
det nødvendigt, f.eks. ved alvorlig sygdom, begravelse, møde i retten eller for anden
offentlig myndighed, lægebehandling eller lign.

