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Til stede: Repræsentanter for Tårnborg Boligforening (TB) v. Poul Otto Seidel, Tommy Sloth, 
Gerry Madsen og Slagelse Kommune v. servicedirektør Lars Hansen (LH) og konsulent Niels 
Levinsen. 
  
Referent: Niels Levinsen 
  
Mødets omdrejningspunkt var muligheden for en dialog og samarbejde omkring det fortsatte 
naboskab mellem beboerne i Tårnborg Boligforening og institutionen Halsebyvænget. Mødet 
er kommet i stand efter opfordring fra borgmesteren. 
  
Repræsentanterne for Tårnborg Boligforening (TB) indledte mødet med at gøre opmærksom 
på den generelle utryghed. En utryghed der har baggrund i de domme beboerne er anbragt 
med. Desuden er man utryg og usikker på, om der på sigt vil komme flere beboere med 
kriminel baggrund end der er på nuværende tidspunkt.  
  
Endvidere gjorde TB opmærksom på en mistillid til Slagelse Kommunes hensigter i forbindel-
se med ombygningen af institutionen, idet de tidligere har følt sig fejlinformeret omkring 
beboernes baggrund for så vidt angår årsagen til deres domsanbringelse.  
 
På denne baggrund var der en drøftelse utrygheden omkring de domsanbragte og hvilke 
muligheder der er for at komme denne i møde. 
  
TB gav udtryk for, at man dels ønsker en garanti for at der ikke anbringes personer på Hal-
sebyvænget, som har begået personfarlig kriminalitet og dels ønsker en institutionstype som 
Halsebyvænget placeret langt væk fra almindelige beboelsesområder. 
  
LH understregede at sådanne garantier ikke kan udstedes, da det er domstolene, på bag-
grund af retspsykiatriske vurderinger, der afgør hvem der kan være i tilbud som Halseby-
vænget. Endvidere at det er kommunens visitationsudvalg som, uden politisk indflydelse, 
visiterer til ledige pladser i kommunens tilbud, og endelig at visitationen sker i dialog med 
institutionen, som foretager en vurdering af om beboeren passer ind. Der er en række fag-
professionelle som skal sikre en fortsat velfungerende institution i et velfungerende boligom-
råde. 
 
LH tilbød at tage initiativ til yderligere dialogmøder mellem borgerne i Tårnborg Boligfor-
ening mv. og ledere og medarbejdere fra Halsebyvænget for at skabe bedre forståelse for 
gensidige forventninger til det fortsatte naboskab. Det blev ikke aftalt nærmere omkring 
hvorvidt TB ønskede at benytte sig af tilbuddet. 
 
Der blev drøftet muligheden for et yderligere borgermøde, men det blev vurderet bedre, at 
Slagelse Kommune laver en beskrivelse af procedurerne omkring visitationen af borgere til 
Halsebyvænget og en beskrivelse af hvilke initiativer der tages omkring institutionens bebo-
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ere, således at borgerne kan føle sig trygge. Denne beskrivelse sendes til TB, som informe-
rer i boligforeningen. 
 
Poul orienterede afslutningsvis om at de aktuelt benytter sig af de muligheder der ligger i at 
inddrage andre myndigheder (Statsforvaltningen, Socialministeren, Ombudsmanden mv.) 
 
 


