
Poul Otto Seidel 

Fra: "Ellen Randi Larsen" <ralar@slagelse.dk>
Til: "'Poul Otto Seidel'" <poseidel@dbmail.dk>
Sendt: 11. juni 2012 09:51
Emne: [SPAM] SV: [SPAM] SV: Anmodning til Slagelse Byråd om en skriftlig garanti vedrørende 

domsanbragte på institutionen Halsebyvænget
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Det lyder som en god  idé med et besøg. Vi taler jo netop med eleverne om, at nogle af dem godt 
kan virke lidt sure, men at de ikke skal være bange for dem. (Og det håber vi jo ikke, der er grund 
til…)

Venlig hilsen

Ellen Randi Larsen

Skoleleder

Skoler
Tårnborg Skole
Tjærebyvej 1
4220 Korsør

Dir. tlf: 58 36 29 10
Mobil: 30 56 51 50
ralar@slagelse.dk
www.slagelse.dk

EAN: 5798007364601  

Fra: Poul Otto Seidel [mailto:poseidel@dbmail.dk] 
Sendt: 11. juni 2012 00:29
Til: Ellen Randi Larsen
Cc: Inge-Lis Seidel; Willy Søren Beck; Laust Nissen; Jørgen Knudsen; Poul Otto Seidel; Taarnborg 
Grundejerforening og Lokalråd; Arne Schmidt Nielsen; Tommy Sloth; Gerry Madsen
Emne: Fw: [SPAM] SV: Anmodning til Slagelse Byråd om en skriftlig garanti vedrørende domsanbragte på 
institutionen Halsebyvænget

Hej Ellen

Tak for de positive ord.

Jeg ringede for et godt stykke tid skolebestyrelsesformanden op om denne sag.
Det var for at høre om de var blevet hørt i denne sag. Det var de ham bekendt ikke. Jeg 
fortalte ham,
at vi ville rette en henvendelse til kommunen. Han ville kontakte dig i sagen for at orientere 
dig og høre om du som skoleleder
var blevet hørt i sagen. Det kan jeg forstå, at du ikke er blevet.

Ja vi håber så sandelig vort arbejde bærer frugt.

Det er efter min opfattelse noget "møj", hvis børnene bliver nervøse i deres møde med de 
ikke kriminelle psykisk og fysisk



handicappede. Det er forståeligt, men jeg har anbefalet overfor lederen af institutionen, at 
man inviterede beboerne og herun-
der også skolebørnene på besøg på institutionen i små grupper, for at man kunne lære 
hinanden at kende til gavn for begge
parter. Den idé tog man til sig. Når den nye institution bliver taget i brug ville det jo være en 
passende lejlighed.

I øvrigt bliver beboerne på institutionen også nervøse, når der dukker fremmede op.

Det ville jo være dejligt hvis beboerne og børnene kunne sende hinanden et smil og et hej, 
når man så hinanden.

Med venlig hilsen

Poul Otto Seidel

----- Original Message -----
From: Ellen Randi Larsen
To: 'Poul Otto Seidel'
Sent: Sunday, June 10, 2012 9:49 PM
Subject: [SPAM] SV: Anmodning til Slagelse Byråd om en skriftlig garanti vedrørende domsanbragte på 
institutionen Halsebyvænget

Tak for informationen.
Jeg har tidligere forespurgt skolechefen i forhold til, om en skole ikke bør høres i sådanne tilfælde, 
hun lovede at finde ud af det, men jeg har ikke fået svar.

Da både skolebørn og beboere fra Halsebyvænge benytter busstoppestedet ved Hallen, oplever vi 
jævnligt,a t børnene bliver lidt nervøse i mødet med beboerne.

Vi håber, at Jeres store arbejde nytter.

Venlig hilsen

Ellen Randi Larsen

Skoleleder

Skoler
Tårnborg Skole
Tjærebyvej 1
4220 Korsør

Dir. tlf: 58 36 29 10
Mobil: 30 56 51 50
ralar@slagelse.dk
www.slagelse.dk
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EAN: 5798007364601  

Fra: Poul Otto Seidel [mailto:poseidel@dbmail.dk] 
Sendt: 8. juni 2012 21:03
Til: Niels Jørgensen (Byråd); Leif Scharling (Byråd); Michael Gram (Byråd); Frederik Pedersen (Byråd); Bjørn 
Olsen (Byråd); Birgitte Poulsen (Byråd); Thomas Birk Modell (Byrådet); Helle Jacobsen (Byråd); Ib Larsen 
(Byråd); Kurt Rasmussen (Byråd); Emine Koca (Byråd); Ebbe Jens Ahlgren (Byråd); Borgmesteren 
Borgmesteren; Flemming Erichsen; Niels Ove Pedersen (Byråd); Steen Albert Olsen (Byråd); Bodil Knudsen 
(Byråd); Ole Quist (Byråd); Anders Nielsen (Byråd); Helle Blak (Byråd); Jacob Borello Carlsen (Byråd); Jørgen 
Andersen ; Lene Wibroe (SF); Henrik Brodersen (Byråd); Peter Lotinga. cand. jur. (Byråd); Ole Drost (Byråd); 
Troels Christensen (Byråd); Johnny Persson; Jesper David Jensen (Byråd); Sten Knuth (Byråd); Jens 
Jørgensen (Byråd)
Cc: hovedformand@taarnborgif.dk; sjaelland@statsforvaltning.dk; post@ombudsmanden.dk; min@sm.dk; 
jt@stoettaarnborgskole.dk; ph@regionsjaelland.dk; O - Tårnborg skole - Officiel e-post; Slagelse Kommune 
post; jm.@jm.dk
Emne: Anmodning til Slagelse Byråd om en skriftlig garanti vedrørende domsanbragte på institutionen 
Halsebyvænget

Svenstrup fredag aften den 8. juni 2012

Til Slagelse Byråd 

Sendt pr. e-mail 

Angående: Anmodning om en erklæring fra Slagelse Byråd om, at der ikke anbringes 
domsanbragte – der har begået personfarlig kriminalitet - på den eksisterende og 
kommende institution Halsbyvænget. 

Denne anmodning er samtidig sendt til Socialministeren, Justitsministeren, 
Statsforvaltningen, samtlige byrådsmedlemmer i Slagelse kommunes byråd, Skolelederen 
på Tårnborg Skole, Formanden for skolebestyrelsen på Tårnborg skole, Formanden for 
Støtteforeningen for Tårnborg Skole, Formanden for Tårnborg Idrætsforening og til 
orientering for Folketingets ombudsmand.

Henvendelse fremgår af vedhæftede filer i pdf-format: Brev til Slagelse Byråd, 
Redegørelse - bilagene kan ses på vor forenings hjemmeside (klik på domsanbragte) og 
Liste over personer der støtter henvendelsen.

På vegne af Taarnborg Grundejerforening, Tommy Sloth, Halsebyvej 105 og Gerry 
Madsen, Halsebyvej 123 samt 40 af institutionens nærmeste beboere.

Slagelse byråd bedes venligst kvittere for modtagelsen og meddele, hvornår vi kan forvente 
et svar i sagen.

Med venlig hilsen
Poul Otto Seidel,
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Rødhøjvej 30,
Svenstrup
4220  KORSØR
TLF.: 58 38 08 40

Formand for Taarnborg Grundejerforening og Lokalråd
Ambassadør for Agenda-21 borgerforums Natur- og Miljøgruppe i Korsør

Besøg vor forenings hjemmeside:
www.grundejerforeningentaarnborg.dk
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