Fredag den 2. oktober 2020

Til
Hobro Boligforening
Att: Direktør Anders Kjær & Driftchef Lisbeth Pind
Smedevej 28
9500 Hobro

Mandag den 28 september 2020 oplevede jeg en episode omtalt og beskrevet i mail af samme dag
til jer i ledelsen for Hobro Boligforening. Episoden er langt fra enkeltstående. I har fået flere
henvendelser fra mig igennem årene fra vi flyttede ind i juni 2011 og frem til nu, om lignende
episoder, omhandlende hvordan nogle beboerne mener de kan bestemme over andre beboerne, om
chikane og ondskabsfuldt bagtaleri herunder opfindelse af historier: alvorlig løgn om hvad andre
beboere skulle foretage sig og hvordan de er.
I et længere brev til jer fra 2012 [!] fortæller jeg flere problematiske forhold herom. I det brev er
bl.a. beboer A. interessant nok også omtalt. Hun er et menneske jeg altid har undret mig stærkt over:
tilsyneladende en utrolig sød og venlig ældre dame i samtaler med hende, hvor hun tilmed kan betro
sig om dette og hint, hvorefter hun bliver særdeles giftig og ondskabsfuldt bagtalende omkring de
selvsamme hun netop har talt med. Hun er ondskabsfuld i et omfang man ikke forstår. Hendes
familie har altid hilst venligt på os og vores hunde, og derfor er sådan en adfærd meget uforståelig.
Nu har hun fået sig en endog endnu mere ondskabsfuld medsammensvoren i beboer K. Hende har
jeg også omtalt i henvendelser til jer. Denne K har, som jeg har fortalt jer, en chikanerende adfærd.
Om det kan I læse i omtalte henvendelser fra 2019 og 2020. På trods af min anmodning om at I får
dette menneskes chikanerier stoppet, fortsætter hun sin mærkværdige dagsorden. Senest i sommer
hvor hun var i færd med at starte sin vasketid før kl. 15, da jeg kommer ned for at hente tøj i
tørretumbleren. Jeg går op med tøjet og går ned lige efter for at rense filteret til tørretumbleren. K
har netop da låst sig ud af vaskerummet. Jeg ser at filtret er renset!, men senere finder jeg resterne i
min postkasse. Jeg bliver meget vred, for ikke nok med at jeg har bedt jer om at stoppe hendes syge
adfærd, hvilket I tilsyneladende ikke har gjort, så starter hun endnu engang sin vask i min vasketid,
og er tilmed så grov at putte resterne fra filteret i min postkasse, inden jeg selv får mulighed for at
fjerne det fra filtret. Jeg banker på hendes dør og ringer på da jeg opdager det. Enten er hun ikke
hjemme, eller også åbner hun med vilje ikke døren. Jeg putter disse rester tilbage i hendes
postkasse, og næste dag knækker jeg et par stilke fra nogle planter hun har i altankassen.

Dette sker på baggrund af meget stor frustration og magtesløshed i forhold til ikke bare hendes
særdeles syge adfærd, men også alle de uretfærdige og skadelige oplevelser vi har haft her i
boligforeningen.
Vi har lov til at leve og bo her i fred og ro! Vi generer ikke andre mennesker!! Forstår I det!!
Om formiddagen møder jeg en rygende K i opgangen og et ansigt fortrukket i raseri imens hun taler
i telefon, hvor hun går ned og kigger på min postkasse. Hun kalder mig bl.a. kælling, som hun før
har gjort. Og ikke længe efter denne hændelse får jeg en advarsel nr. 2! fra jer som
boligselskab! En advarsel med løgnhistorier om at jeg banker- og ringer på hos flere beboerne og
putter ting i deres postkasser, og kalder dem grimme navne.
Efter hendes udbrud og brug af ordet kælling denne formiddag, sagde jeg til hende, at hun efter min
mening var en ondskabsfuld, grim, gammel pukkelrygget heks.
Bekræftelse på at I som boligselskab har del i disse ufatteligt grove chikanerier fik jeg omtalte dag
den 28 september (men selvfølgelig også i jeres svar på mine henvendelser igennem årene) for der
så jeg jo beboer og repræsentantskabsmedlem K i fuld aktion, og kunne lykkeligvis dokumentere
hvordan hun og I arbejder! Hun har et papir i hånden som hun vil aflevere til naboerne L&S, og på
dette papir er Hobro Boligforenings logo! En ny underskriftindsamling til en fælles klage og flere
advarsler og trusler om udsættelse af bolig?!
I samtalen hun har med S, i vaskerummet kort tid efter (beskrevet i henvendelse af 28 september
2020 til jer), taler hun om et møde I har haft i boligforeningen, hvor I har talt om at få sensor på
lyset i dette vaskerum. Det er utroligt morsomt at erfare sådan en optagethed, nærmest besættelse,
både K og I har i forhold til dette tændte lys. Det er decideret sært! K omtaler det hhv. som følgende
”jo fordi der står konstant lys hér” og ”det står tændt 24-7”. Endnu en af hendes mange
løgnhistorier. Der er 18 lejemål i bebyggelsen, så selvfølgelig er lyset ofte tændt i vaskerummet (for
fanden!).
Det er virkelig sært, men især alvorligt og tragisk når man tænker på at beboere Jernbanegade
55A-C igennem mange år har været udsat for dødeligt asbeststøv direkte forekommende på
tørresnore som de (og jeg i 2011/2012) har hængt deres tøj på (og fortsat gør det). Sandsynligheden
for at asbeststøvet er forekommende i hele resten af kælderen er desuden stor! Dette forhold har I
som boligforening med vilje holdt skjult! Endvidere brænder lamper i mange timer hvert døgn foran
de tre hovedindgange på trods af fuld gadebelysning. Hvorfor ikke få sensorer på disse?? Og
samtidig har jeg, selv for flere år siden til T(servicemand), men også i skriftlige henvendelser til jer,
nævnt dette forhold: at nogle beboerne har frysere og køleskabe i deres kælderrum, hvor el-

tilslutningen går over fælles betaling!! Jeg har nævnt det fordi der er tale om svært hykleri når man
samtidig klager over at lys er tændt i vaskerummet i kælderen. Jeg har intet imod at betale over
fælles el for andre beboeres strøm i deres kælderrum for som jeg skriver i brev af maj 2012:
”Jeg er ked af at sige det, Steen Nørgaard, men vi, mine børn og jeg, overholder alle regler. Vi
pakker skrald ordentlig ind, vaskerum og tørrerum efterlader vi i fineste orden, og frem for alt
generer vi ingen andre mennesker. Vi bærer over med folk hvis hunde gør meget (inkl. A's), vi
bærer over med folk der holder fester etc. Kort sagt, så anerkender og respekterer vi, at vi bor i et
lejlighedskompleks og i en boligforening, hvor der skal være plads til forskellighed. Vi befinder os
alle på forskellige stadier i livet, og folks behov, herunder benyttelse af vaskeri, vand og varme, er
derfor naturligvis forskelligt.”
Vi vasker eksempelvis mere end en enlig beboer gør. Enlige beboere der måske selv har haft både
samlever og børn engang eller med tiden får det: behovene og forbrug ændrer sig naturligt. Og jeg
har aldrig brudt mig om nærighed og nøjeregnende mentalitet.
Ganske nyligt indflyttede L&S: jeg undrende mig bl.a. over at havemøbler (til altan?) længe stod på
afsatsen oppe ved vores fælles indgangsparti, sådan at vi eksempelvis måtte gå lidt til venstre for at
komme forbi. De første dage tænkte jeg, at hun nok ikke havde haft tid til at flytte dem ind, selvom
det ikke kan tage mange minutter at gøre, men efter en weekend fik jeg en formodning om at det
kunne være en slags provokation. Den formodning blev bestyrket fordi hun en dag bruger
tørretumbleren da jeg har vasketid, med hendes ytring om at hun ikke regnede med det ville gøre
noget. Da tænker jeg, lagt sammen med bl.a. altanmøbler (og sko over det hele i de første måneder)
at det kunne tyde på at hun har haft sig en lille ondskabsfuld hyggesladder med K (og A)! Og det
bekræfter L selv på omtalte dag den 28 september 2020, som jeg har fortalt jer i henvendelse af
samme dato.
Vedrørende de brugte bleer i plasticposer, de lægger ud på opgangen (se beskrivelse af 28
september 2020), da spørger jeg hendes veninde om der var en grund til at de poser lå ude på
opgangen. Veninden siger at det er fordi de skal ned i affaldsbeholderne. Og jeg svarer at de jo
netop ikke kommer derned, men ligger i opgangen i flere dage. Denne episode beskriver (godt
omskrevet) samleveren (S) som sagt også i samtalen med K og han benægter de skulle lugte,
hvortil K svarer at det ville jo være noget andet hvis der var tale om en toiletspand. Samtalen
begynder de, fordi K taler om vinduer der står på vid gab og at det skaber træk ”ad pommeren til
hos os i (X)”. Samleveren (S) siger om røgelsen ”hvad satan sker der”. Så evig cigaretrøg på altanen

fra storrygende L og bleer med afføring i plastposer (der stadig lugter!) og mange andre ting er fint
og helt efter bogen, men ikke røgelse? Hvor er det komisk! Og vinduer på vid gab er jeg også stadig
skyld i? … Hvem er i øvrigt denne samlever?? der ingen problemer har med at lyve om andre
beboere og forsøge at skade dem - heriblandt medvirke til advarsler og trusler om udsættelse af
bolig!!!. Hvilken ufattelig syg og farlig mentalitet og adfærd!
Det er ikke småting K, men også I, tillader når det gælder andre. De talte endda sammen i Ks
vasketid, hvor samleveren stadig var i gang med vasketøj!. L&S kunne jo have benyttet deres
vaskelås, da de vaskede ind i vasketiden 11-15 som jeg bookede (ca.10.35).
”Det skal gerne være sådan i en boligforening, at alle er ’lige for loven’, og at alle beboeres
henvendelser til boligselskabet tages alvorligt og behandles objektivt. Det mener jeg er en
boligforenings fornemmeste opgave!” (2012).
Citater som disse går igen og igen i mine efterhånden mange henvendelser til jer. Citater fra
samtalen imellem beboer K og L's, samlever (S), 28 september 2020, vaskerummet under
Jernbanegade 55C:
”men-øhh nu får hun... ”(K)
”nu får hun jo lige en klage én gang mer” (S)
”én gang mer” (K)
”og laver hun noget mer' så får hun én mer' (S)
”simpelthen ja, vi blir' bare ved...” (K)
”ja, ja, helt klart (S)
”altså...for vi vil ikke ha' det skal være så'en” (K)
”nej” (S)
(...)
”nå jamen-øhh...”(K)
”så får vi også lidt underholdning - haha” (S)
”haha – præcis!” (K)
”man får da lært naboerne at kende - vi får da snakket lidt mer'” (S)
”ja haha det er rigtigt!” (K)

Disse uhyrer betragter det som underholdning??!
Mit yngste barn var 7 år da vi flyttede ind og det er utilgiveligt at I har været med til at behandle en
familie - lejere i jeres boligforening – sådan: med chikanerier og grove løgnhistorier, der tilmed
deles vidt og bredt rundt omkring så det tangerer det bestialske! En middelalderagtig mentalitet
har I, hvor man brænder uskyldige på bålet. I er ækle!
Iben Schartau Schow
Jernbanegade 55A, 2.tv
9500 Hobro

