
14 december 2020/4 januar 2021

Yderligere oplysninger og påstande i sagen BS-47179/2020-ALB 

Punkt 1:

I klage og indbringelse til Boligretten, af 1 december 2020, s. 1,  under seks punkter, begrunder jeg 

ønsket om at få sagen prøvet ved Boligretten.

Modparterne i sagen fremsætter usande beskyldninger heraf flere af grov karakter, der kan 

dokumenteres som usande. 

Modparterne i sagen har ikke skulle dokumentere beskyldningerne de fremsætter. 

Modparterne i sagen skriver under på usande beskyldninger, heraf flere af grov karakter, der kan 

bevises som usande. At sætte sin underskrift bør ikke være ansvarsfrit. En underskrift bør være 

juridisk gældende. 

”Skal klagen have juridisk virkning, skal klagen underskrives af flere personer, som har oplevet eller 

været vidne til episoden” (https://www.hobroboligforening.dk/info/n%C3%A5r-du-bor-i-

boligen/klager)

Når man bekræfter via afkrydsning og underskrift, at man har overværet og været vidne til det man 

skriver under på, uden at det er rigtigt, med det formål at skade andre, er det alvorligt og bør ikke 

være ansvarsfrit. 

At lyve om andre er en alvorlig og grov forseelse, efter min mening, fordi det kan få uoverskuelige 

konsekvenser hvad angår socialt liv, bolig, arbejde og jeg som forsørger overfor et hjemmeboende 

barn.

At handle sådan bør ikke være ansvarsfrit.

Mine forklaringer, og den dokumentation jeg har, er der ikke taget hensyn til, på trods af at det er 

overordentlig væsentligt og taler til min fordel. 

Mit lejemål er gjort betinget på baggrund af usande beskyldninger herunder flere af grov karakter, 

der kan bevises som usande.  

For flere modparter i sagen, herunder Hobro Boligforening, gælder det, at de udover at lyve, som 

forklaret i sagen, også har medvirket i en avisartikel under samme forhold: usande og grove 

BS-47179/2020-ALB                                        1

https://www.hobroboligforening.dk/info/n%C3%A5r-du-bor-i-boligen/klager
https://www.hobroboligforening.dk/info/n%C3%A5r-du-bor-i-boligen/klager


beskyldninger, for at fremme egen sag, inden der var truffet afgørelse i Beboerklagenævnet. 

Modparten Hobro Boligforening og modparterne, er gået sammen om at få mit lejemål ophævet 

baseret på usande og grove beskyldninger, der kan bevises som usande, og det bør ikke være lovligt.

Modparterne har da fremover frie beføjelser til at fortsætte de alvorlige handlinger og adfærd som 

beskrevet, hvis ikke det bliver påtalt og de bliver stillet til ansvar. 

At en boligforening optræder og handler sådan overfor lejere er særdeles alvorligt. Det samme 

gælder når lejere optræder og handler sådan overfor andre lejere. Det bør ikke være lovligt. 

Under sådanne forhold kan hverken jeg eller andre lejere vide sig sikre og være trygge i noget der er

så fundamentalt som en bolig.

Det er de beskrevne forhold, og sagen som et hele, jeg ønsker prøvet ved Boligretten, og ikke kun 

§106 i almenlejeloven. Jeg er klar over at §106 stk 3 handler om overtrædelse af betingelser:

”Stk. 3. Ved behandling af sager om opsigelse eller ophævelse som følge af overtrædelse af betingelser i 

tilfælde, hvor lejeforholdet er gjort betinget efter § 82, stk. 1, nr. 1, eller, hvor beboerklagenævnet har 

meddelt en advarsel efter § 82, stk. 1, nr. 2, kan boligretten foretage en fuldstændig prøvelse af 

beboerklagenævnets afgørelse medmindre sagen tidligere er afgjort af boligretten” 

men fordi denne sag er som beskrevet, ønsker jeg sagen prøvet ved Boligretten, om det er muligt. 

 

Hvis I tillader sagen at komme for Boligretten, beder jeg om, hvis det er muligt, at I kan være 

behjælpelige med at udpege en advokat til at bistå mig. 
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Punkt 2:

Hobro Boligforening: 

– deltager aktivt i at få mit lejemål opsagt på særdeles uærlig og alvorlig facon

– fremsender klager der samtidig fungerer som advarsler, uden at jeg har haft mulighed for at 

forholde mig til klagerne

– deltager aktivt i chikane ved ikke at stoppe lejere Lise Hansen, samlever og Karen Lis 

Hvarres chikanerier, en adfærd der derfor og tilmed accepteres 

– har aldrig inddraget mine forklaringer og bemærkninger heraf dokumentation til min fordel

– kommer med falske forklaringer 

– kommer med usande beskyldninger, heraf flere af grov karakter

– underskriver brevdokumenter hvor der optræder usande beskyldninger, heraf flere af grov 

karakter

– underskriftforfalskning? (har en medarbejder underskrevet klagerne i andre modparters 

navne?)

– forsøger bevidst at gøre skade med omtalte handlinger og adfærd

Der bør nedlægges påstand om straf for at handle således som udlejer af almene boliger, Hobro 

Boligforening, har handlet overfor lejer, jeg, og lejers, min, hjemmeboende familie, i denne sag da 

det kan have vidtrækkende konsekvenser for lejer, jeg, men også for lejers, min, hjemmeboende 

familie, både hvad angår socialt liv, bolig, arbejde og jeg som forsørger overfor et hjemmeboende 

barn.

Ingen udlejere af almene boliger bør have lov til at handle sådan ustraffet, da der både er tale om 

grove forseelser fra Hobro Boligforenings side, men også fordi det fjerner den retssikkerhed jeg og 

andre lejere måtte have, hvorved det gør jeg og andre lejere særdeles udsatte. 

 

Der bør nedlægges påstand om straf for at forhindre at Hobro Boligforening fortsætter sådanne 

grove forseelser overfor lejer, jeg, og lejers, min, hjemmeboende familie, samt som præventiv 

foranstaltning at forhindre at andre lejere bliver udsat for samme behandling i fremtiden, både hvad 

angår lejere under Hobro Boligforening, men også når det gælder lejere i resten af Danmark. 
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Eksempelvis følgende paragraffer i lejeloven og straffeloven: 

Almenlejelovens  kapitel 13 (samme regler for udlejer?)
§ 81 
3) Når lejerens (udlejer) adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse 
af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren (udlejer), uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

Straffelovens kapitel 17 og 27 og evt. 19
§ 160
Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være 
strafbart efter § 158 eller § 159, stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

§ 162
Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke 
han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

§ 171. 

Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet 
tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.
Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et 
indhold, som ikke hidrører fra denne.

§ 268.  
1) en alvorlig beskyldning er usand eller

2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til 
væsentligt at skade den forurettede.
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Karen Lis Hvarre:

– deltager aktivt i at få mit lejemål opsagt på særdeles uærlig og alvorlig facon

– er aktivt deltagende i chikane

– kommer med falske forklaringer

– kommer med usande beskyldninger, heraf flere af grov karakter

– underskriver dokumenter, i form af klageformularer, hvor der optræder usande 

beskyldninger, heraf flere af grov karakter.

– underskriver sig som vidne til episoder hun ikke har været vidne til

– underskriftforfalskning (hvem er indehaver af håndskrift og underskrifter der optræder på de

tre klager?)

– forsøger bevidst at gøre skade med omtalte handlinger og adfærd

Der bør nedlægges påstand om straf for at handle således som lejer- og beboer Karen Lis Hvarre har

handlet overfor lejer, jeg, men også lejers, min, hjemmeboende familie, da der er tale om grove 

forseelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for lejer, jeg, men også for lejers, min, 

hjemmeboende familie, både hvad angår socialt liv, bolig, arbejde og jeg som forsørger overfor et 

hjemmeboende barn. 

Der bør nedlægges påstand om straf for at forhindre at lejer- og beboer Karen Lis Hvarre fortsætter 

de grove forseelser både overfor lejer, jeg, lejers, min, hjemmeboende familie, og overfor andre 

lejere i afdelingen, således at det får præventiv virkning i hensynet til lejer, jeg, og lejers, min, 

hjemmeboende familie, samt andre lejere i afdelingen og generelt lejere af lejeboliger i Danmark.

Eksempelvis følgende paragraffer i lejeloven og straffeloven: 

Almenlejelovens kapitel 13  
§ 81 
3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af 
ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

Straffelovens kapitel 17 og 27 og evt. 19
§ 160
Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være 
strafbart efter § 158 eller § 159, stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

§ 162
Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke 
han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 
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§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet 
tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.
Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, 
som ikke hidrører fra denne.

§ 268
1) en alvorlig beskyldning er usand eller

2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til 
væsentligt at skade den forurettede.
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Lise Hansen:

– deltager aktivt i at få mit lejemål opsagt på særdeles uærlig og alvorlig facon

– er aktivt deltagende i chikane

– kommer med falske forklaringer

– kommer med usande beskyldninger, heraf flere af grov karakter

– underskriver dokument, i form af klageformular, hvor der optræder usande beskyldninger, 

heraf flere af grov karakter.

– Underskriftforfalskning? (er hun indehaver af underskriften på klageformularen af 29 

september 2020?)

– forsøger bevidst at gøre skade med omtalte handlinger og adfærd

Der bør nedlægges påstand om straf for at handle således som lejer- og beboer Lise Hansen har 

handlet overfor lejer, jeg, men også lejers, min, hjemmeboende familie, da der er tale om grove 

forseelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for lejer, jeg, men også for lejers, min, familie, 

både hvad angår socialt liv, bolig, arbejde og jeg som forsørger overfor et hjemmeboende barn. 

Der bør nedlægges påstand om straf for at forhindre at lejer- og beboer Lise Hansen fortsætter de 

grove forseelser både overfor lejer, jeg, lejers, min, hjemmeboende familie, og overfor andre lejere i

afdelingen, således at det får præventiv virkning i hensynet til lejer, jeg, og lejers, min, 

hjemmeboende familie, samt andre lejere i afdelingen, og generelt lejere af lejeboliger i Danmark. 

Eksempelvis følgende paragraffer i lejeloven og straffeloven: 

Almenlejelovens 13  
§ 81 
3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af 
ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

Straffelovens kapitel 17 og 27, og evt. 19
§ 160 
Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være 
strafbart efter § 158 eller § 159, stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

§ 162 
Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke 
han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

§ 2681) en alvorlig beskyldning er usand eller 2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet 
af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.
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Samlever:

– deltager aktivt i at få mit lejemål opsagt på særdeles uærlig og alvorlig facon

– er aktivt deltagende i chikane 

– forsøger bevidst at gøre skade med omtalte handlinger og adfærd

Der bør nedlægges påstand om straf for at handle således som lejer- og beboer samlever (CE 92080)

har handlet overfor lejer, jeg, men også lejers, min, hjemmeboende familie, da der er tale om grove 

forseelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for lejer, jeg, men også for lejers, min, familie, 

både hvad angår socialt liv, bolig, arbejde og jeg som forsørger overfor et hjemmeboende barn. 

Der bør nedlægges påstand om straf for at forhindre at lejer- og beboer samlever (CE 92080) 

fortsætter de grove forseelser både overfor lejer, jeg, lejers, min, hjemmeboende familie, og overfor 

andre lejere i afdelingen, således at det får præventiv virkning i hensynet til lejer, jeg, og lejers, min,

hjemmeboende familie, samt andre lejere i afdelingen, og generelt lejere af lejeboliger i Danmark. 

Almenlejelovens 13 

§ 81 
3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af 
ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.
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Tove Andersen:

– deltager aktivt i at få mit lejemål opsagt på særdeles uærlig og alvorlig facon

– falske forklaringer

– usande beskyldninger, heraf flere af grov karakter

– underskriver dokumenter, i form af klageformularer, hvor der optræder usande 

beskyldninger, heraf flere af grov karakter 

– underskriver sig som vidne til episoder hun ikke har været vidne til

– underskrift: er det Tove Andersens håndskrift og underskrift der optræder på klagerne?

– forsøger bevidst at gøre skade med omtalte handlinger og adfærd

Der bør nedlægges påstand om straf for at handle således som lejer- og beboer Tove Andersen har 

handlet overfor lejer, jeg, men også lejers, min, hjemmeboende familie, da der er tale om grove 

forseelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for lejer, jeg, men også for lejers, min, familie, 

både hvad angår socialt liv, bolig, arbejde og jeg som forsørger overfor et hjemmeboende barn. 

Der bør nedlægges påstand om straf for at forhindre at lejer- og beboer Tove Andersen  fortsætter de

grove forseelser både overfor lejer, jeg, lejers, min, hjemmeboende familie, og overfor andre lejere i

afdelingen, således at det får præventiv virkning i hensynet til lejer, jeg, og lejers, min, 

hjemmeboende familie, samt andre lejere i afdelingen, og generelt lejere af lejeboliger i Danmark. 

Eksempelvis følgende paragraffer i lejeloven og straffeloven: 

Almenlejelovens kapitel 13
§ 81 
3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af 
ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.
Falsk forklaring og falsk anklage

Straffelovens kapitel 17 og 27 og evt. 19
§ 160 
Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være 
strafbart efter § 158 eller § 159, stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 162
Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke 
han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 
 
§ 268  1) en alvorlig beskyldning er usand eller 2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet 
af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.
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Carsten Møller:

– falske forklaringer

– underskriver dokument, i form af klageformular, hvor der optræder usande beskyldninger, 

heraf flere af grov karakter

– underskriver sig som vidne til episoder han ikke har været vidne til

– forsøger bevidst at gøre skade med omtalte handling og adfærd

Der bør nedlægges påstand om straf for at handle således som tidligere lejer-og beboer Carsten 

Møller har handlet overfor lejer, jeg, men også lejers, min, hjemmeboende familie, da der er tale om

grove forseelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser for lejer, jeg, men også for lejers, min, 

familie, både hvad angår socialt liv, bolig, arbejde og jeg som forsørger overfor et hjemmeboende 

barn. 

Der bør nedlægges påstand om straf for at forhindre at tidligere lejer- og beboer Carsten Møller 

fortsætter grove forseelser af sådan en karakter, således at det får præventiv virkning i hensynet til 

lejere af lejeboliger generelt i Danmark. 

Eksempelvis følgende paragraffer i lejeloven og straffeloven: 

Almenlejelovens kapitel 13
§ 81
3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af 
ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.
4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.
Falsk forklaring og falsk anklage

Straffelovens kapitel 17 og 27
§ 162
Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke 
han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 
§ 160
Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være 
strafbart efter § 158 eller § 159, stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

§ 268  

1) en alvorlig beskyldning er usand eller
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Punkt 3:

Hobro Boligforening

CVR-nr: 60 85 72 10 

Samlevers navn og folkeregisteradresse (CE 92080): det har ikke været muligt lovformligt at få 

oplyst navn og adresse på samlever til Lise Hansen. Nordjyllands Politi ville ikke oplyse mig det. 

Han bør ikke få lov til at chikanere min familie og jeg, og heller ikke have som mål at få andre 

lejere sat ud af deres boliger, fordi han eksempelvis ikke bryder sig om dem, eller for hvilket formål

og hensigt han måtte have. 

Carsten Møllers nuværende folkeregisteradresse

Lokesvej 5, 8981 Spentrup 
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