
1

Hejsa

Jeg skal hermed bede fogedretten om at afvise sagen af følgende årsager:

1. Der er indgået et fuldgyldigt uopsigeligt lejeforhold i henhold til lejelovens bestemmelser.
2. Michael Dall har indvilliget i og accepteret, at lejeforholdet begyndte med lovning på efterfølgende betaling 
af depositum og indskud jf. mail af d. 25-11-2013.
3. Der er ingen misligeholdelse af hverken lejemål eller huslejeindbetalinger.
4. Michael Dall har i flere tilfælde ikke overholdt lejeloven og hans forpligtigelser som udlejer.
5. Michael Dall har udvist forskellig slags chikane.
6. Michael Dall har afgivet flere urigtige oplysninger.

Michael Dall har nægtet, at Seas oplyser elforbrug fra d. 28-11-2013 til d. samt at oplyse åbningstallene for 
vandmåleren. Derudover har der fundet gentagen chikane og hærværk sted, som er politianmeldt på grund 
af den grove karakter, hvor bl.a. ledningen til pillefyret har været klippet og min hoppe er skamferet på livstid 
via en knivskade. Slagelse politi har ved personligt fremmøde bekræftet, at sårets placering er foreneligt med 
en kniv på grund af snit, retning og højde. Dyrlægen udtaler, at det er et meget skarprettet sår.

Skulle sagen fastholdes, er det efter min mening en sag for civilretten og/eller boligretten snarere end fo-
gedretten.

Jeg vedhæfter følgende:

Michael Dalls accept af indflytning uden depositum og indskud – bilag 1
Dialog med Michael Dalls advokat – bilag 2
Henvendelse til Michael Dalls direktør omkring den fremsendte faktura – bilag 3
Henvendelse til Home – bilag 4
Politianmeldelse – bilag 5
Tilføjelse til politianmeldelse – bilag 5
Ny politianmeldelse – bilag 5
Den 4. politianmeldelse – bilag 5

Der er mange billeder i den vedhæftede fil.

Michael Dalls advokat modtager samme orientering som retten.

Mvh.
Tinamaria
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Bilag 1
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 25. november 2013 10:51 
Til: Michael Dall 
Emne: Forskelligt
 
Hej Michael
 
Så er Maria og André flyttet 
 
Hvis du ikke har noget imod det, må min søn og jeg gerne rykke tidligere ind, imod at jeg har påtaget mig 
slutrengøringen, men det skal selvfølgelig også være i orden med dig.
 
Jeg tabte næsen over kommunens afslag og vores telefonsamtale, for pludselig lød det ikke helt så ligetil. 
Øv med malt i bægeret og min søn er også nervøs for, om vi kan få lov til at flytte ind.
 
Jeg har haft gjort følgende:
 
1. Flyttet hestene dertil og lavet folde for energimæssigt at lægge energien ind på stedet.
2. Tømt nogle ting fra vores skur for at aktivere arbejdsområdet (et Feng Shui trick).
3. Søgt kommunen.
4. Haft fat i chefen for begge afdelinger.
5. Udbedt mig et hastemøde med den nye borgmester.
6. Skrevet til lokalpolitikeren som ville kigge på min sag.
7. Skrevet til en politiker i Folketinget.
8. Talt med Slagelse kommune (kan ikke søge hjælp dér – kun hos bopælskommune)
9. Søgt by- og boligministeriet om en pulje.
10. Lavet beregninger til en opdeling af lejekontrakten.
11. Søgt Riskær-fonden.
12. Forsøgt at kontakte Slagelse børn- og unge.
13. Jeg har stadig flere ting, jeg forsøger at iværksætte.
 
Uanset hvad så kan jeg nok ikke få et svar her og nu, som jeg har brug for, så jeg vil høre, hvordan du 
forholder dig?
 
Jeg er jo praktisk, struktureret og konstruktiv og jeg hader spildtid Mit praktiske gen byder mig at tage 
ting med, når jeg alligevel skal derud til hestene, da det er en ret stor og meget tung flytning, der venter, 
hvilket du selv har set.
 
Min søn har fødselsdag i dag og jeg havde håbet, at jeg med sikkerhed kunne give ham besked om, hvorvidt 
vi skulle flytte ind eller ej og jeg ville gerne overraske ham i dag med en nøgle, så han kunne føle sig mere 
sikker.
 
I min lejekontrakt fra gården stod der følgende:
 
 
§ 1
Anvendelse: beboelse/erhverv  

(erhverv indeholder stutteri, undervisning, terapeutvirksomhed

 
§ 11
 
Vedr. § 1 Areal:
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Vedr. antal m2 henvises til BBR-meddelelse hvoraf det fremgår, at der er 144 m2 i stuehus og 150 
m2 i stald / driftsbygninger. 
 
 
Der var ingen moms på dette lejemål.
 
Jeg har regnet lidt på boligarealer i din ejendom og har talt med Udbetaling Danmark omkring boligydelse.
 
Hvis du i lejekontraktens § 1 skriver, at det samlede boligareal udgør 252 kvm, hvoraf ca. halvdelen udgør 
erhversmæssigt areal, så er det nok mere spiseligt, hvilket jeg kan sende en ny ansøgning omkring.
 
Det vil i henhold til 3 måneders depositum samt 1 måned forudbetalt for privatdelen give 4 måneder af kr. 
4250 = 17.300 kr.  
 
Jeg er klar over, at du gerne vil have penge på bordet nu og jeg er ked af ikke at have kunnet fremtrylle det.
 
Kontakt mig gerne på 40 91 20 93, da det nok er hurtigere og nemmere.
 
Knus
Tinamaria

**********

From: Michael Dall 
Sent: Monday, November 25, 2013 11:23 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Forskelligt
 
Hej Tinamaria
 
De skal lige have lavet diverse reparationer færdigt, så det bliver tidligst pr. 1/12.
 
Det er fint med diverse skrivelser til politikere. Men jeg tænker bare, at hvis du/I flytter ind uden depositum/indskud, 
vil evt. indblanden fra politikere kunne udløse et depositum/indskud? Jeg har jo så nærmest accepteret indflytning 
uden, hvilket jeg helst ikke vil… Hvad er det optimale resultat af diverse skriverier til politikere etc?
 
Tillykke med sønnike. J
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk

*************

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 25. november 2013 14:48 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Forskelligt

Jo tak 
 
Jeg havde forestillet mig, at Maria og André beholdt den ene nøgle, så de stadig kunne hente de sidste ting 
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og ordne resterende ting på falderebet frem til 1-12 – også selvom vi var der, hvilket bare ville lette dem for 
en arbejdsbyrde. Maria skrev i hvert fald i går, at det godt kunne lade sig gøre. At rykke ind nogle dage før 
med nogle af tingene betyder bare, at vi kan flytte nogle ting, gøre rent og klar og så ville jeg gerne glæde 
min søn i dag. Der er således ikke tale om en officiel overtagelse.
 
Kommunen oplyste, at hvis jeg sagde ja til boligen, så hæftede jeg selv for indskud og depositum. Jeg har 
sendt en mail til kommunen og spurgt til beløbet på kr. 17.300 i et forsøg på at få frigivet nogle penge til 
dig her og nu, hvilket jeg allerhelst vil, men det lader til, at jeg er oppe imod tiden og kommunens bevidste 
forhalinger.
 
Det optimale er på en eller anden måde at tilvejebringe minimum et depositum, så du kan få nogle penge 
og min søn og jeg lukke et megadårligt kapitel i vores liv. Personligt kan jeg sagtens flytte ind uden et erlagt 
depositum og indskud, da jeg holder ord.
 
Jeg ved, at du ikke betvivler min ærlighed og hvis alt andet glipper, sender jeg dig lige en bekræftelse og 
hensigtserklæring. Jeg har også vedhæftet en forældet version af, hvad det har kostet at være skimmelramt, 
hvor posterne er vokset med over 100.000 siden sidste opdatering. Prøv at skimte posterne lidt inde i 
e-bogen – du vil blive rystet. Beløbene fortæller også lidt om, hvorfor det offentlige går så langt for at undgå 
at betale erstatning.
 
Knus
Tinamaria

*************

From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, November 25, 2013 2:55 PM
To: Michael Dall 
Subject: Bekræftelse og hensigtserklæring
 
Bekræftelse:
 
Undertegnede Tinamaria Fabrina Jensen bekræfter hermed, at hvis alt andet glipper i forsøget på at 
tilvejebringe det ønskede depositum ad andre kanaler, så hæfter undertegnede for depositum kr. 25.500 til 
udlejer Michael Dall vedr. ejendommen Sorøvej 134, 4200 Slagelse.
 
Hensigtserklæring:
 
Undertegnede Tinamaria Fabrina Jensen har til hensigt hurtigst muligt i overensstemmelse med økonomisk 
formåen løbende at nedbringe depositum kr. 25.500 til udlejer Michael Dall.
 
Hurtigheden af at nedbringe/indskyde depositum er betinget af nye indtægtskilder som f.eks. samarbejde 
med ACV, kursusaktivitet, salg m.m., som er usikker på nuværende tidspunkt grundet krisen. Dette forhold 
ændrer dog ikke på det skyldige beløb på kr. 25.500 til udlejer Michael Dall, men det kan have indflydelse 
på, hvor hurtigt eller langsomt et depositum kan indskydes. Det tilstræbes, at depositum erlægges så 
hurtigt som overhovedet muligt.
 
Undertegnede har et stort erstatningskrav kørende, som i ét hug kan dække det ønskede depositum. 
Undertegnede har ligeledes flere projekter, som forventes at give et større afkast.
 
Andet:
 
Såfremt indflytning sker uden erlagt depositum og indskud, hæfter undertegnede Tinamaria Fabrina Jensen 
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for som minimum at indbetale depositum jf. ovenstående. Betales der ikke indskud og lejemålet imod 
forventning fraflyttes, skal der betales leje helt frem til fraflytningsdato. Månedlig leje ved indflytning udgør 
samlet kr. 8.500 og dækker privat såvel som erhvervsmæssig leje. Beløbet er uden moms.
 
Såfremt boligen lever op til forventningerne og en enighed om en købspris på et tidspunkt kan opnås, har 
ejendommen interesse i købsøjemed.
 
På tro og love
 
Tinamaria Fabrina Jensen

*************

From: Michael Dall 
Sent: Monday, November 25, 2013 8:00 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Forskelligt
 

Hey Tm

 

Jeg vil rigtig gerne at Andre og Maria, får lavet deres færdigt, inden I flytter ind. Jeg har blind tillid til at du holder dit 
ord, og acceptere hermed at I overtager pr. 1/12.

 

I må gerne flytte ind før, hvis bare Andre og jeg har haft en gennemgang. Det kan ikke hjælpe noget at der er ting/
skader jeg ikke kan registrere, fordi der er flyttekasser mv. Du ved godt hvad jeg mener.

Så lige så snart Andre hidkalder mig for gennemgang, og vi er enige, så kan I flytte ind.

 

Jeg ved han mangler:

Udskift af toiletdøren

Rep. Af væg ved spa kar

Udskift af skydeskinne i terrassedør

Rep. af plæneklipper

Udskift af opvaskemaskine

 

Derudover kan der sagtens være mere, som jeg ikke er bekendt med.

 

Jeg håber at du forstår hvorfor jeg er nødt til at lige være sikker på at tingene er i orden. Det er også for din skyld i 
sidste ende. J
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Med venlig hilsen

 

<image001.gif>

 

Michael Dall

+45 27100503

md@ia-vvs.dk
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 Bilag 2



8



9

From: Vinding Forlag 
Sent: Tuesday, January 28, 2014 12:32 AM
To: Troels Behnke Skak 
Subject: Re: 85433-0001 - Ejendommen Sorøvej 134, 4200 Slagelse
 
Hej Lars/Troels
 
Tak for henvendelsen, som ikke helt står i forhold til de faktuelle oplysninger fra Michael Dall, som har viklet 
sig ind i et net af løgne. Jeg ved derfor ikke, om Michael har fortalt sandheden?
 
For det første er det med Michael Dalls egen accept og tilladelse, at min søn og jeg er flyttet ind på hans 
ejendom, hvilket jeg videresender flere mails omkring – herunder en tro og love samt hensigtserklæring af 
d. 25/11-13, hvor der også er flere udtalelser fra Michael Dall.
 
For det andet er der ikke tale om et ulovligt ophold og sagen er på baggrund af Michael Dalls grimme 
og iværksatte trusler vendt med LLO, som har instrueret mig i, hvordan jeg skulle forholde mig til den 
manglende lejekontrakt, mine rettigheder jf. lejeloven samt Michael Dalls fremsatte trusler. 
 
For det tredje ved du som advokat godt, at en lejekontrakt er ikke en forudsætning for et lejeforhold og et 
lejeforhold der er påbegyndt uden en lejekontrakt, er stadig omfattet af lejelovens bestemmelser.
 
For det fjerde gør jeg indsigelser i det fremsatte krav om betaling af depositum og indskud, da Michael 
Dall bl.a. jf. mail af d. 25/11 m.fl. selv har accepteret, at indskud og depositum er en meget åbentstående 
størrelse i henhold til indholdet af mailen af d. 25/11 samt øvrige mails. Indsigelsen omfatter således også 
tidshorisonten på depositum og indskud, som Michael Dall udmærket godt ved, at jeg stadig arbejder på, 
men som bl.a. er forsinket grundet hans egen sabotage her på ejendommen tillige med hans uansvarlighed 
som udlejer.
 
For det femte gør jeg indsigelser imod kravets størrelse, hvor der på nuværende tidspunkt ifølge aftale 
skulle være overført kr. 8.500 a conto, da Michael Dall har fået dobbelt betaling for december 2013, da min 
søn og jeg boede forrige lejeres sidste måneds forudbetalte leje op. Ergo skal der fratrækkes kr. 8.500 i den 
samlede opgørelse.
 
For det sjette videresender jeg en række mails, som dokumenterer, at der er tale om et frivilligt indgået 
lejemål med Michael Dalls fulde accept. Jeg kan yderligere supplere med oplysninger fra min dagbøger, hvis 
det skulle blive nødvendigt.
 
For det syvende har Michael Dall opfordret mig til dokumentfalsk jf. mail af d. 9/12.
 
For det ottende har jeg over flere dage modtaget en række alvorlige trusler fra Michael Dall, hvor jeg til 
sidst måtte true med en politianmeldelse for at få det stoppet. Truslerne fremkom efter, at Michael Dall 
har forsøgt en bred vifte for uretmæssigt at sætte os ud af et lovligt lejemål, som er underlagt lejeloven 
– herunder at lejemålet er 1) et lån og ikke leje på trods af huslejeindbetalinger, 2) at jeg ikke har betalt 
til tiden, selvom bankkvitteringer fortæller noget andet, 3) at han selv skulle bruge ejendommen, 4) at vi 
er flyttet ind uden hans vidende og accept, selvom flere mails fortæller noget andet, 5) at jeg pludselig 
misligeholder hans ejendom, 6) at der er indgået andre aftaler end løbende aftalt samt 7) uretmæssig 
opkrævning og forudbetaling for et udokumenteret strømforbrug.
 
For det niende er der d. 20/1 sket hærværk og sabotage på pillefyrets elektriske installationer, da Michael 
Dalls trusler prellede af på mig. Det er sådan, at der ikke er nogen ledninger, som af sig selv pludselig bliver 
for korte og Michael Dall var meget opsat på at få os ud ...
 
For det tiende er min udegående hoppe kommet til skade uder knæet, som desværre er meget foreneligt 
med en menneskepåført skade fra en kniv. Skaden er opstået d. 16/1, hvor jeg både havde et møde med 
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LLO og talte med Seas, hvor jeg blev tilmeldt som bruger på ejendommen, hvilket Michael Dall blev rasende 
over.
 
For det elvte har jeg en mistanke om, at Michael Dall lægger pres på de tidligere lejere i et forsøg på at få 
dem til at løbe fra aftale. De tidligere lejere er økonomisk i klemme, da de endnu ikke er helt færdige på 
ejendommen og derfor ikke har fået deres depositum retur.
 
For det tolvte vil jeg gøre opmærksom på, at lejemålet flere dage har været uden varme her i januar måned 
og at Michael Dall som udlejer ikke overholder hans forpligtigelser jf. lejeloven. Når jeg betænker, at jeg 
til punkt og prikke har overholdt enhver aftale med Michael Dall, er det mig ubegribeligt, at Michael Dall 
pludselig er vendt på en tallerken og med hele 10 forskellige muligheder, er det svært at gisne om den 
reelle årsag. Alt andet lige havde det været meget nemmere, hvis der var kommet lidt ærlighed på bordet.
 
Såfremt der sker yderligere uregelmæssige hændelser på ejendommen eller øvrige mistænkelige forhold i 
relation hertil – herunder dyr og mennesker - bliver det på grund af sagens alvor uden tøven politianmeldt, 
da Michael Dall har givet udtryk for, at han har været på ejendommen i forbindelse med den nylige 
sabotage.
 
Skulle mine mails give anledning til spørgsmål, står jeg selvfølgelig til rådighed og ellers anser jeg denne sag 
for at være afsluttet på baggrund af de fremsendte mails. 
 
Mvh.
Tinamaria

TINAMARIA FABRINA JENSEN

Forfatter, terapeut, underviser, forlægger, konsulent m.m.

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria[a]vindingforlag.dk | www.vindingforlag.dk

 
 
  

Videresendt følgende mails:
 
From: Vinding Forlag 
Sent: Monday, November 25, 2013 2:55 PM
To: Michael Dall 
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Subject: Bekræftelse og hensigtserklæring
 
Bekræftelse:
 
Undertegnede Tinamaria Fabrina Jensen bekræfter hermed, at hvis alt andet glipper i forsøget på at 
tilvejebringe det ønskede depositum ad andre kanaler, så hæfter undertegnede for depositum kr. 25.500 til 
udlejer Michael Dall vedr. ejendommen Sorøvej 134, 4200 Slagelse.
 
Hensigtserklæring:
 
Undertegnede Tinamaria Fabrina Jensen har til hensigt hurtigst muligt i overensstemmelse med økonomisk 
formåen løbende at nedbringe depositum kr. 25.500 til udlejer Michael Dall.
 
Hurtigheden af at nedbringe/indskyde depositum er betinget af nye indtægtskilder som f.eks. samarbejde 
med ACV, kursusaktivitet, salg m.m., som er usikker på nuværende tidspunkt grundet krisen. Dette forhold 
ændrer dog ikke på det skyldige beløb på kr. 25.500 til udlejer Michael Dall, men det kan have indflydelse 
på, hvor hurtigt eller langsomt et depositum kan indskydes. Det tilstræbes, at depositum erlægges så 
hurtigt som overhovedet muligt.
 
Undertegnede har et stort erstatningskrav kørende, som i ét hug kan dække det ønskede depositum. 
Undertegnede har ligeledes flere projekter, som forventes at give et større afkast.
 
Andet:
 
Såfremt indflytning sker uden erlagt depositum og indskud, hæfter undertegnede Tinamaria Fabrina Jensen 
for som minimum at indbetale depositum jf. ovenstående. Betales der ikke indskud og lejemålet imod 
forventning fraflyttes, skal der betales leje helt frem til fraflytningsdato. Månedlig leje ved indflytning udgør 
samlet kr. 8.500 og dækker privat såvel som erhvervsmæssig leje. Beløbet er uden moms.
 
Såfremt boligen lever op til forventningerne og en enighed om en købspris på et tidspunkt kan opnås, har 
ejendommen interesse i købsøjemed.
 
På tro og love
 
Tinamaria Fabrina Jensen

*************

 
 
From: Michael Dall 
Sent: Monday, November 25, 2013 8:00 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Forskelligt
 
Hey Tm
 
Jeg vil rigtig gerne at Andre og Maria, får lavet deres færdigt, inden I flytter ind. Jeg har blind tillid til at du holder dit 
ord, og acceptere hermed at I overtager pr. 1/12.
 
I må gerne flytte ind før, hvis bare Andre og jeg har haft en gennemgang. Det kan ikke hjælpe noget at der er ting/
skader jeg ikke kan registrere, fordi der er flyttekasser mv. Du ved godt hvad jeg mener.
Så lige så snart Andre hidkalder mig for gennemgang, og vi er enige, så kan I flytte ind.
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Jeg ved han mangler:
Udskift af toiletdøren
Rep. Af væg ved spa kar
Udskift af skydeskinne i terrassedør
Rep. af plæneklipper
Udskift af opvaskemaskine
 
Derudover kan der sagtens være mere, som jeg ikke er bekendt med.
 
Jeg håber at du forstår hvorfor jeg er nødt til at lige være sikker på at tingene er i orden. Det er også for din skyld i 
sidste ende. J
 
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 25. november 2013 14:48 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Forskelligt
 
Jo tak 
 
Jeg havde forestillet mig, at Maria og André beholdt den ene nøgle, så de stadig kunne hente de sidste ting 
og ordne resterende ting på falderebet frem til 1-12 – også selvom vi var der, hvilket bare ville lette dem for 
en arbejdsbyrde. Maria skrev i hvert fald i går, at det godt kunne lade sig gøre. At rykke ind nogle dage før 
med nogle af tingene betyder bare, at vi kan flytte nogle ting, gøre rent og klar og så ville jeg gerne glæde 
min søn i dag. Der er således ikke tale om en officiel overtagelse.
 
Kommunen oplyste, at hvis jeg sagde ja til boligen, så hæftede jeg selv for indskud og depositum. Jeg har 
sendt en mail til kommunen og spurgt til beløbet på kr. 17.300 i et forsøg på at få frigivet nogle penge til 
dig her og nu, hvilket jeg allerhelst vil, men det lader til, at jeg er oppe imod tiden og kommunens bevidste 
forhalinger.
 
Det optimale er på en eller anden måde at tilvejebringe minimum et depositum, så du kan få nogle penge 
og min søn og jeg lukke et megadårligt kapitel i vores liv. Personligt kan jeg sagtens flytte ind uden et erlagt 
depositum og indskud, da jeg holder ord.
 
Jeg ved, at du ikke betvivler min ærlighed og hvis alt andet glipper, sender jeg dig lige en bekræftelse og 
hensigtserklæring. Jeg har også vedhæftet en forældet version af, hvad det har kostet at være skimmelramt, 
hvor posterne er vokset med over 100.000 siden sidste opdatering. Prøv at skimte posterne lidt inde i 
e-bogen – du vil blive rystet. Beløbene fortæller også lidt om, hvorfor det offentlige går så langt for at undgå 
at betale erstatning.
 
Knus
Tinamaria
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From: Michael Dall 
Sent: Monday, November 25, 2013 11:23 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Forskelligt
 
Hej Tinamaria
 
De skal lige have lavet diverse reparationer færdigt, så det bliver tidligst pr. 1/12.
 
Det er fint med diverse skrivelser til politikere. Men jeg tænker bare, at hvis du/I flytter ind uden depositum/indskud, 
vil evt. indblanden fra politikere kunne udløse et depositum/indskud? Jeg har jo så nærmest accepteret indflytning 
uden, hvilket jeg helst ikke vil… Hvad er det optimale resultat af diverse skriverier til politikere etc?
 
Tillykke med sønnike. J
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 25. november 2013 10:51 
Til: Michael Dall 
Emne: Forskelligt
 
Hej Michael
 
Så er Maria og André flyttet 
 
Hvis du ikke har noget imod det, må min søn og jeg gerne rykke tidligere ind, imod at jeg har påtaget mig 
slutrengøringen, men det skal selvfølgelig også være i orden med dig.
 
Jeg tabte næsen over kommunens afslag og vores telefonsamtale, for pludselig lød det ikke helt så ligetil. 
Øv med malt i bægeret og min søn er også nervøs for, om vi kan få lov til at flytte ind.
 
Jeg har haft gjort følgende:
 
1. Flyttet hestene dertil og lavet folde for energimæssigt at lægge energien ind på stedet.
2. Tømt nogle ting fra vores skur for at aktivere arbejdsområdet (et Feng Shui trick).
3. Søgt kommunen.
4. Haft fat i chefen for begge afdelinger.
5. Udbedt mig et hastemøde med den nye borgmester.
6. Skrevet til lokalpolitikeren som ville kigge på min sag.
7. Skrevet til en politiker i Folketinget.
8. Talt med Slagelse kommune (kan ikke søge hjælp dér – kun hos bopælskommune)
9. Søgt by- og boligministeriet om en pulje.
10. Lavet beregninger til en opdeling af lejekontrakten.
11. Søgt Riskær-fonden.
12. Forsøgt at kontakte Slagelse børn- og unge.
13. Jeg har stadig flere ting, jeg forsøger at iværksætte.
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Uanset hvad så kan jeg nok ikke få et svar her og nu, som jeg har brug for, så jeg vil høre, hvordan du 
forholder dig?
 
Jeg er jo praktisk, struktureret og konstruktiv og jeg hader spildtid Mit praktiske gen byder mig at tage 
ting med, når jeg alligevel skal derud til hestene, da det er en ret stor og meget tung flytning, der venter, 
hvilket du selv har set.
 
Min søn har fødselsdag i dag og jeg havde håbet, at jeg med sikkerhed kunne give ham besked om, hvorvidt 
vi skulle flytte ind eller ej og jeg ville gerne overraske ham i dag med en nøgle, så han kunne føle sig mere 
sikker.
 
I min lejekontrakt fra gården stod der følgende:
 
 
§ 1
Anvendelse: beboelse/erhverv  

(erhverv indeholder stutteri, undervisning, terapeutvirksomhed

 
§ 11
 
Vedr. § 1 Areal:
Vedr. antal m2 henvises til BBR-meddelelse hvoraf det fremgår, at der er 144 m2 i stuehus og 150 
m2 i stald / driftsbygninger. 
 
 
Der var ingen moms på dette lejemål.
 
Jeg har regnet lidt på boligarealer i din ejendom og har talt med Udbetaling Danmark omkring boligydelse.
 
Hvis du i lejekontraktens § 1 skriver, at det samlede boligareal udgør 252 kvm, hvoraf ca. halvdelen udgør 
erhversmæssigt areal, så er det nok mere spiseligt, hvilket jeg kan sende en ny ansøgning omkring.
 
Det vil i henhold til 3 måneders depositum samt 1 måned forudbetalt for privatdelen give 4 måneder af kr. 
4250 = 17.300 kr.  
 
Jeg er klar over, at du gerne vil have penge på bordet nu og jeg er ked af ikke at have kunnet fremtrylle det.
 
Kontakt mig gerne på 40 91 20 93, da det nok er hurtigere og nemmere.
 
Knus
Tinamaria
Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3426 / Virusdatabase: 3629/6864 - Udgivelsesdato: 24-11-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3426 / Virusdatabase: 3629/6866 - Udgivelsesdato: 25-11-2013
*********************
 
 
From: Michael Dall 
Sent: Sunday, November 17, 2013 8:23 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Særligt sensitiv alias HSP
 
Hej Tinamaria
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Rart nok at de er samlet. 
Husk husk husk, når du forlader stedet igen, så skal den nye indhegning fjernes, og ”haven” igen planeres 
og retableres med have græs!!! Det er vigtigt at understrege, at det var tiltænkt som have og ikke som fold, 
og derfor skal det optræde sådan igen. 
 
Hvornår er der svar fra kommunen? 
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 17/11/2013 kl. 01.15 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Hej Michael
 
Så er der 29 ben indenfor <wlEmoticon-smile[1].png>
 
Jeg flyttede de sidste to heste i går. Jeg har brugt flere dage på at gennemgå hegnet, fejlfinde og forbedre 
det samt lave den nye fold omme bagved.
 
Fristen for to af hestene udløb i forgårs, så jeg benyttede mig af dit tidligere tilbud om bare at flytte 
hestene.
 
I dag var de alle på fold og det var lidt af en gordisk knude, der skulle gå op i en højere enhed, men det er 
gået over al forventning.
 
Min søn var med derude for nogle dage siden og han tør ikke rigtig glæde sig endnu, men han er også vild 
med stedet, selvom han går stille med dørene. Faktisk spurgte han i går, om hans kæreste ikke kunne flytte 
med.
 
Jeg talte med chefen til sagsbehandleren og hun ville tage en snak med hende. Jeg talte også med min søns 
sagsbehandler, som ligeledes stillede sig undrende overfor, at min søn skulle søge halvdelen af indskud og 
depositum, når han ikke skal stå på lejekontrakten.
 
Nu er hestene jo ikke rykket længere væk, end jeg kan gå en tur på kommunen med dem <wlEmoticon-
winkingsmile[1].png>
 
From: Michael Dall 
Sent: Thursday, November 14, 2013 7:57 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Særligt sensitiv alias HSP
 
Tak Tinamaria… 
 
Jeg lurer på det… J
 
Gå endeligt i kødet på kommunen, da de nu har behandlet i over 14 dage… Eller snup en hest eller to med derop… :P
 
 
 
Med venlig hilsen
 
<image001.gif>

 
Michael Dall
+45 27100503
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md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 14. november 2013 01:02 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Særligt sensitiv alias HSP
 
Hej Michael
 
Jeg fik flyttet målet og det er avancerede heste, jeg har – de kan både demonstrere og stå på mål 
<image002.png>
 
Omkring stress ved du nu, hvad der kan nedbringe den <image003.png>
 
Jeg kom til at tænke på dig, da jeg snublede over dette link - http://hvingtofts-krystalunivers.mono.net/
indigoboern Det er også en nøgle til en større selvforståelse og et emne du kan fordybe dig lidt i.
 
Jeg håber, jeg får tid til at lægge vejen forbi kommunen i morgen og sige BØH ...
 
Vi tales
 
Knus
Tinamaria
 
 
 
From: Michael Dall 
Sent: Friday, November 1, 2013 10:08 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Særligt sensitiv alias HSP
 
Jo tak… Da jeg endelig faldt i søvn, sov jeg som et lille barn… 
 
Ha´ en super duper weekend.. J
 
Med venlig hilsen
 
<image001.gif>

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 31. oktober 2013 21:45 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Særligt sensitiv alias HSP
 
Det var så lidt <image002.png>
 
Håber den gode effekt holder endnu og at du er blevet dejligt tilpas mat med ro indeni <image002.png>
From: Michael Dall 
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Sent: Thursday, October 31, 2013 9:38 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Særligt sensitiv alias HSP
 
Ih tak Tinamaria, og tak for en dejlig behandling. ;-)
 
Knus.  
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 31/10/2013 kl. 20.13 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Hej Michael
 
Her er lidt links:
 
http://www.sensitiv.dk/hjsensitivitet_hsp
 
http://www.sensitiv.dk/test_dig_selv
 
http://www.highly-sensitive-person.dk/hsp01.htm
 
Knus
Tinamaria

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3426 / Virusdatabase: 3222/6797 - Udgivelsesdato: 31-10-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3426 / Virusdatabase: 3222/6797 - Udgivelsesdato: 31-10-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3426 / Virusdatabase: 3629/6833 - Udgivelsesdato: 13-11-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3426 / Virusdatabase: 3629/6841 - Udgivelsesdato: 16-11-2013
*******************

 
 
From: huset@jubii.dk 
Sent: Tuesday, October 22, 2013 7:52 PM
To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: Sv: Re: Kontakt omkring hesteejendom
 
Hej Tinamaria 
 
Det lyder interessant. Jeg formoder at det er et samarbejde med ACV?
 
Der er meget udenomsareal at holde, skal du være opmærksom på. :)
 
Jeg skal nok lige vende tilbage, men dit projekt lyder spændende. Hvad er din estimeret flyttedato?
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Mvh.
Michael
 
 
<----- Oprindelig email ----->

  

Fra: Vinding Forlag [tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 22/10/2013 18:04 
Til: huset@jubii.dk 
Emne: Re: Kontakt omkring hesteejendom 

Hej Michael
 

Det skulle ikke undre mig 
 
Husstanden består af min søn og jeg på henholdsvis 49 og 20 (snart 21). Husstanden tæller også en 
neutraliseret udekat, da min næse ikke tåler ildelugtende kattebakker.
 
Ekstern husstand består af seks muler, hvoraf de fem er store. Hestene går i tre flokke.
 
Jeg er på udkig efter et sted, jeg/vi kan bo med hestene, så jeg kan komme videre med mine planer 
om at lave terapi med hestene, hvor din ejendom ligger fornuftigt i forhold til et muligt samarbejde med 
autisme-stederne, der er fordelt omkring Slagelse. I øjeblikket bor vi i Sorø.
 
Jeg har bl.a. mit eget forlag og kigger derfor efter en ejendom, hvor jeg både kan bo med hestene og 
have en erhvers-/kontordel, da jeg også underviser i andre emner.
 
Det er vigtigt for mig at finde en ejendom, som er fugt- og skimmelfri, da hverken min søn eller jeg kan 
tåle skimmelsvamp. Hvis det er det rigtige sted, har leje med forkøbsret også interesse.
 
Som lejere er vi hensynstagende og til at stole på, ligesom vi overholder aftaler og betaler til tiden. Du er 
velkommen til at komme og se, hvordan vi bor og hilse på os, hvis det har interesse.
 
Mvh.
Tinamaria
 
From: huset@jubii.dk 
Sent: Tuesday, October 22, 2013 5:22 PM
To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: Sv: Kontakt omkring hesteejendom
 
Hej Tinamaria 
 
Vil du skrive et par ord om dine ønsker ift. ejendommen, samt lidt om familie og dyreforhold? 
 
Jeg bliver ”bombet” om ejendommen, hvilket i virkeligheden er meningen, da jeg vil finde de rigtige lejere.
 
/Michael
 
 
<----- Oprindelig email ----->
 
 
Fra: Vinding Forlag [tinamaria@vindingforlag.dk]

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3408 / Virusdatabase: 3222/6772 - Udgivelsesdato: 22-10-2013

_______________________________________________________________

Find dit nye job på Jobindex.dk Klik her! 
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Kalder kærligheden? - Gratis dating på Scor.dk klik her og se 

*********************

 
 
From: Michael Dall 
Sent: Monday, December 9, 2013 11:27 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Småting
 
Hej Tm
 
Du er velkommen til at slå et par duller på lejekontrakten, så er den skid slået. J
 
Jeg skal nok kigge forbi i ugens løb og se på det du vil have gennemgået samt lagt tagstenen retur.
 
Jeg var i mit fuldskab lige fræk nok, og insinuerede en flydende grænse som gik over stregen. Jeg er begyndt at ses 
med Hanne igen, så jeg skal jo opføre mig ordentlig. Så derfor skal jeg atter undskylde min flirt.
 
Ha’ en dejlig dag… 
 
Knus J
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 9. december 2013 09:16 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Småting
 
Helt i orden med lejekontrakten – ved bare, at de skal have noget på skrift.
 
Jeg skal i øvrigt have fat i borgmesteren i dag. Jeg gav den en ordentlig skalle i rækkehuset i halvandet døgn 
og tabte helt næsen af træthed, overanstrengelse, min søn og så fandt jeg til min store gru skimmelsvamp i 
hjørnet, hvor mit skab stod i den “renoverede” del.
 
På en måde er det en fjer i hatten for min sag og et snudeslag til en række myndigheder, der har frikendt 
boligen og nærmest stempler mig som hysterisk. Det er nedslående, at det er værre fat med boligen, end 
jeg regnede med og selvom jeg gør mig stor umage for at vaske alt af, støvsuge det, vaske gardiner, tøj, 
møbler m.m., hvilket gør flytningen endnu mere omstændelig, så er jeg jo også bekymret for at smitte 
huset her. Dette har jeg dog en slagplan for, da jeg har en Dyva.
 
Der er to steder her på matriklen, som vi lige skal have set på ved lejlighed. Og tagstenen selvfølgelig og 
hvis du har meget travlt, kender jeg en tagdækker, som sikkert kan instruere mig i, hvordan jeg skal gøre.
 
For at vende tilbage til det andet så kunne noget af det, du skrev, forstås på flere måder og jeg ville hellere 
være sikker end tage fejl af dine ord. Det kunne så afstedkomme, at du måske følte, du var gået over 
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grænsen eller trak nogle følehorn til dig og jeg håber ikke, at nogle af delene er tilfældet.
 
Da jeg den allerførste gang så dig stige ud af bilen, tænkte jeg – hold da op hvor ser han bare sød og dejlig 
ud, men hvor er det typisk, at sådan nogle er optaget. Jeg fandt så ud af, at det var din datter.
 
Jeg er meget kræsen og en specifik dame og jeg har mine kærlighedsmæssige sår med i bagagen. Jeg har 
ikke tidligere oplevet at blive ramt af en andens søde væsen, men det ene er jo ikke ensbetydende med en 
hel masse. Vi har også en god kemi og jeg er dig stadig så dybt taknemmelig for at lade os flytte ind på disse 
særlige omstændigheder. Jeg ved også, at jeg på et tidspunkt møder den rigtige for mig, hvilket vi jo begge 
søger – den eneste ene 
 
Jeg fik i øvrigt prøvet spabadet i dag og hvilken herlig opfindelse, når man er gennemsyret træt. Der er to 
dimser, du skal forklare mig om og så vil jeg høre, om der er måder at rense det på, noget jeg skal være 
opmærksom på og om man kan bruge æteriske olier uden at ødelægge noget?
 
Jeg husker, da jeg i telefonen tilbød dig en ansigtszoneterapi af taknemmelighed over din tjenstvillighed 
omkring hestene, så tilbød du gengæld evt. med massage og det kan være, jeg skal holde dig op på 
dit tilbud, da jeg trænger til noget forkælelse – med mindre du finder det upassende. Så må jeg jo lige 
overveje, om det skal være med eller uden alkohol til dig 
 
Hvordan går det med dit nye sted?
 
Knus
  
 
From: Michael Dall 
Sent: Saturday, December 7, 2013 8:39 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Småting
 
Du kan godt få lejekontrakten, blot uden underskrift. 
 
Jeg drikker ikke så ofte, så fuld har jeg ikke været. :) 
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 07/12/2013 kl. 19.51 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Den går nok ikke i forhold til kommunen etc., da de laver beregninger udfra lejekontrakten, men det kan vi 
lige vende tilbage til.
 
Hmmm – her gik jeg og fik en oplevelse af, at du småbagte lidt på mig og så var du bare fuld? Hmmm ... 
kedeligt .... <wlEmoticon-smilewithtongueout[1].png>
 
Har du så været fuld/megastiv hver dag? <wlEmoticon-winkingsmile[1].png>
 
From: Michael Dall 
Sent: Saturday, December 7, 2013 6:53 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Småting
 
Ha ha ha... Nej, der er ingen skjulte bagtanker. :)
 
Lejekontrakten får du, når vi engang har fået styr på indskud og depositum.  
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Sendt fra min iPhone
 
Den 07/12/2013 kl. 16.46 skrev “Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Hmmm .... siden du er megastiv og jeg ikke har fået nogen lejekontrakt, kunne det jo være, at du havde en 
lumsk bagtanke om, at jeg skulle ligge huslejen af <wlEmoticon-winkingsmile[1].png>
 
From: Michael Dall 
Sent: Saturday, December 7, 2013 1:32 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Småting
 
Oh... Jeg har været mega stiv kan jeg se. Beklager mine tilnærmelser. :)
 
Bare gå i kødet på politikerne. Jeg håber det giver pote på et tidspunkt. 
 
Knus 
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 07/12/2013 kl. 05.17 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Åhh – du er herlig <wlEmoticon-smile[1].png>
 
Skal jeg forstå det sådan, at du lægger an på mig? Eller vil du bare slå to fluer med ét smæk?
 
Begge dele giver i øvrigt også en bedre livskvalitet og mentalhygiejne og det trænger jeg i høj grad til 
<wlEmoticon-winkingsmile[1].png>
 
Det lyder som nye toner med den kommende borgmester og jeg har besluttet at udbede mig et personligt 
møde med ham, da de færreste kan overskue så langvarigt et forløb, der væver ind og ud af hinanden og 
med så omfattende dokumentation. Det omkring hestene havde han i hvert fald fået galt i halsen og da det 
var sat på plads, kunne han bedre forstå min tankegang og ville gerne vide mere om lovgrundlaget, som jeg 
sagtens kan tæppebombe ham med.
 
Jeg har flere myndigheder, instanser og ministerier, jeg skal have fulgt op på for at kunne runde en masse 
bøger af, men der er gået en del uger og måneder med demonstrationerne, hestenes flytten rundt og nu 
flytningen, som er højt prioriteret.
 
Du siger bare til, når du vil sætte tagpladen på – jeg er forbavset over, at den overlevede faldet.
 
Du får lige et knus + moms + renters rente <wlEmoticon-winkingsmile[1].png>
 
From: Michael Dall 
Sent: Friday, December 6, 2013 9:16 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Småting
 
Vi tager både madras og briks i er og samme moment. Det løsner umiddelbart for både stress og 
dårligdomme. :P
 
Jeg er spændt på Borgmester udfaldet. 
 
Knus + moms. :) 
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Sendt fra min iPhone
 
Den 06/12/2013 kl. 19.18 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Det ved jeg godt – ellers havde du jo ikke selv nævnt det <wlEmoticon-smile[1].png>
 
Derudover tror jeg, du skal høre meget, før ører, næse eller mund falder af.
 
Borgmesteren ringede i morges og han vil gerne høre mere om sagen. Han tiltræder først fra januar, men 
jeg har lovet allerede nu at maile lidt materiale til ham. Han virker meget regulær, men det er de fleste – 
indtil det kommer til pengepungen og der er jo et større mellemværende <wlEmoticon-smile[1].png> 
 
Det bliver spændende, hvad det munder ud i. Uanset udfald har jeg fat i den lange ende og “vinder” under 
alle omstændigheder.
 
Nu hvor din stress er overstået, vil du så ikke have lidt af min? Føler mig godt nok som udskidt æblegrød og 
der mangler stadig meget ... :-/
 
From: Michael Dall 
Sent: Friday, December 6, 2013 7:31 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Småting
 
Jeg kan klare madrassnakken sveske. :)
 
Jeg må få set på pladen, og få den på igen. 
 
Forsæt gerne kampen med Sorø. ;-) 
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 06/12/2013 kl. 07.18 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Nu var det i øvrigt dig og ikke mig, der bragte madras-snakken på banen <wlEmoticon-winkingsmile[1].png>
 
Omkring stormen ser det ud til, at det kun er en tagplade, der er faldet ned fra stalden, så jeg håber, taget 
holder. Pladen ser intakt ud.
 
Jeg fik i øvrigt afslag fra Slagelse kommune og mangler at høre fra Sorøs borgmester, så jeg rykker ham lige 
for svar <wlEmoticon-smile[1].png>
 
 
From: Michael Dall 
Sent: Thursday, December 5, 2013 3:04 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: Re: Småting
 
Ha ha din bølle... Vi ser hvad det ender op med. ;-)
 
Tak. :) 
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 05/12/2013 kl. 14.43 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Nope – der er stor forskel på en briks og en madras – ligeså aktiviteterne <wlEmoticon-winkingsmile[1].
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png> Jeg kunne ikke lade være med at drille dig, men du lagde selv op til den <wlEmoticon-smile[1].png>
 
Jeg ønsker dig al mulig held og lykke med dit nye forehavende/projekt <wlEmoticon-smile[1].png>
 
Knus
Tinamaria
 
From: Michael Dall 
Sent: Thursday, December 5, 2013 8:58 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Småting
 
Madras eller briks er vel same-same… J
 
Gastropub er den rigtige betegnelse. En Pub hvor der også serves mad, lavet af kokke… 
 
Skimmelsvampen må vi få kigget på, ved kommende lejlighed. 
 
Lamperne har jeg sat op.
 
Sweet dreams. J
 
Med venlig hilsen
 
<image001.gif>

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 5. december 2013 08:54 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Småting
 
Mener du nu madrassen eller briksen? <image002.png>Eller begge dele?
 
Dejligt at høre, at åbningen gik godt – var det ikke et værtshus eller har jeg hørt forkert?
 
Det med skimmel er ikke noget alvorligt og kan stamme fra en lettere defekt tætningsliste. Andre sagde 
også, at håndtaget skulle op for at slutte tæt, men jeg ville bare lige nævne det for god ordens skyld.
 
Er loftslamperne i værkstedet/garagen dine eller nogle Andre har sat op?
 
Jeg vil smutte til køjs – jeg har ikke været i seng endnu ...
 
Knus
Tinamaria
 
 
 
From: Michael Dall 
Sent: Wednesday, December 4, 2013 8:23 PM
To: Vinding Forlag 
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Subject: Re: Småting
 
Hej Tm. :)
 
Dejligt at være værdsat.
 
Jeg har ligget vandret siden klokken lort i morges, og er netop hjemvendt efter en god åbning af byens nye 
inn-sted. 
 
Det med skimmel må vi have set på, det er nyt for mig. 
 
Jeg glæder mig til en ordentlig tur på madrassen, nu hvor der værste stress er overstået. :)
 
Knus.  
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 04/12/2013 kl. 08.18 skrev ”Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Hej dit dejlige drøn
 
Det skrider frem med huset, rengøringen, flytningen og rensningen, men det er en sej omgang 
<wlEmoticon-smile[1].png>
 
Jeg elsker at være her, jeg elsker huset, jeg elsker hele stedet og ikke mindst elsker jeg dig for at give netop 
os muligheden for at flytte ind på dette dejlige sted. Jeg glæder mig til at give dig en ansigtszoneterapi i mit 
klinikrum, som endte med at blive på førstesalen og ikke i motionsrummet.
 
Jeg troede ikke, man kunne blive forelsket i et keyboard – det blev jeg. Jeg troede heller ikke, at man kunne 
blive forelsket i et hus – det er jeg. Og jeg nyder, at jeg bare kan gå ud til hestene og jeg har flere gange 
taget mig selv i, at der jo ikke er naboer, der skal tages hensyn til og det er jo en fordel, når man arbejder i 
døgndrift for at blive færdig <wlEmoticon-smile[1].png>
 
Jeg er snublet over nogle småting (bl.a. skimmel i hoveddør), men du har jo en travl dag – var det reception, 
åbning eller indvielse, du skulle holde? 
 
Småtingene haster ikke, så det kan vi altid tage på et andet tidspunkt. Du må i hvert fald have pøj-pøj og 
god fornøjelse. Jeg vil smutte til køjs efter endnu et intensivt arbejdsdøgn eller mere.
 
Vi tales <wlEmoticon-smile[1].png>
 
Knus
Tinamaria
 
 
*********************
 
 
From: Michael Dall 
Sent: Monday, January 6, 2014 10:30 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: El forbrug og aftaler
 
Jeg er røvtræt af at høre om skuffelser…. Jeg gjorde dig/jer klar fra start, at når jeg havde fået udlignet mine 
tilgodehavender, ville jeg naturligvis hjælpe dig med at få dine. Hvad helv…. er et depositum ellers til? Du havde så 
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pisse travlt med at flytte ind, at du åbenbart ikke har hørt efter…
 
Hvorvidt jeg afregner el kvartalsvis, eller årsvis er dig hamrende underordnet… Jeg skal ikke finansiere yderligere, og 
vil bede dig indbetale nu. 
 
Jeg anfægter ikke dine tidligere indbetalinger, men vil minde dig om at du skal indbetale rettidigt den 31/1 for nådigt 
lån af mit hus, ellers er det omgående ud!
 
Den 28/2 er under alle omstændigheder din sidste dags lidelser på min ejendom, så både du og jeg kan få fred i vores 
respektive liv og gensidige åbenbare skuffelser. Har du mulighed for at flytte før ville det naturligvis være fint. 
 
I givet fald der er et restbeløb af Andre og Maria’s indskud, kommer det naturligvis dig til gode. Jeg render ikke fra en 
aftale, og har aldrig gjort det!
 
 
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 6. januar 2014 18:50 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: El forbrug og aftaler
 
Så har Karsten været her og forhåbentligt skal der ikke i løbet af en måned bruges to tons træpiller igen, da 
Andre havde sat fyret helt forkert 
 
Huslejen er betalt til tiden, men da du har en anden bank og der har været helligdag, er huslejen først 
hævet d. 2/1, så jeg går da ud fra, at du har modtaget den???
 
Jeg bliver skuffet, når du godkender, at Maria og Andres leje kunne overføres som et afdrag til depositum 
og det så alligevel – måske - ikke kan. Uanset hvor godt jeg ser og forstår tingene fra din side, så er der også 
den vinkel, der hedder min side af hele forløbet. Samtidig forstår jeg også, at ingen af os havde forventet 
dette af Andre og Maria og det har været medvirkende til at give os alle en skævere start, end nødvendigt 
var. 
 
Jeg bliver også skuffet, når du med kendskab til vores omstændigheder lader os flytte ind og siden nægter 
at lave en lejekontrakt, når jeg oplyser dig om konsekvenserne for os uden en sådan. Du godkendte, at vi 
flyttede ind vel vidende, at der var usikkerhed om, hvornår depositum og indskud kunne betales. Igen har 
ingen af os været klar over, at det krævede en underskrevet lejekontrakt, så det er hverken min eller din 
skyld. Det vil bare have nogle uoverskuelige konsekvenser at miste så mange penge om måneden og det 
havde jeg håbet, at vi kunne finde en løsning på.
 
Jeg/vi er flyttet ind her i dyb, dyb tillid til, at vi kunne stole på dig. De to ovenstående forhold rokker lidt 
ved den ubetingede tillid, for den manglende lejekontrakt stiller mig rigtig dårligt og det synes jeg hverken 
jeg har fortjent eller har brug for. Jeg har ikke mistillid til dig eller synes, du er upålidelig, men jeg har igen 
erkendt, at tillid er godt, men kontrol (lejekontrakt) er bedre 
 
Det har været meget op ad bakke herude med flere forhold og pt. har jeg – udover opvarmning - været 
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nødt til at prioritere hegnsmateriale, da jeg ikke vil have menneskeliv på samvittigheden, fordi der er et 
meget dårligt og gammelt strømførende hegn. Det har også nået at koste en skadet hest, som kræver dyr 
bedøvelse, smertestillende m.m., så jeg har ikke mulighed for at overføre penge for el, men det skal du jo 
også først afregne kvartalsvis. Kan vi vende tilbage til den del?
 
Der er ingen grund til, at jeg søger boligministeriets pulje, hvis vi alligevel ikke skal blive boende og det 
ser ud til, at du har truffet beslutningen for os. Vil du uddybe, hvad du mener og lægger i, at vi kan blive 
boende til d. 28/2? Betyder det, at jeg ikke skal betale leje for februar eller hvordan?
 
Kh.
Tinamaria
  
 
From: Michael Dall 
Sent: Monday, January 6, 2014 4:44 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: El forbrug og aftaler
 
Hej Tinamaria
 
Afgrundsdyb skuffelse over hvad? Jeg gjorde det klart fra start af at I ikke skulle blande mit tilgodehavende ind i jeres 
mellemværende. Jeg har på intet tidspunkt sagt at der ikke er noget tilbage.
 
Glem alt om mødding og huller. Med afgrundsdyb skuffelse er der slet ingen grund til at blive boende. Jeg vil lade dig 
blive boende i mit hus til fredag den 28/2. Jeg vil sætte ejendommen til leje herfra.
 
Få venligst overført dit skyldige el-regnskab. Huslejen for januar skal falde rettidigt, ellers ophører din råderet over 
min ejendom øjeblikkeligt.
 
 
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 6. januar 2014 15:00 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: El forbrug og aftaler
 
Hej Michael
 
Jeg er ved at undersøge nogle ting, så om vi bliver boende, har jeg ikke taget stilling til endnu.
 
Jeg har en afgrundsdyb skuffelse over, at du som det første ville omgå aftalen omkring, hvad jeg troede 
var en måneds depositum til dig. Jeg har derfor gjort op, at jeg trækker mig omkring aftalen vedr. deres 
mødding og jordhuller. Jeg er ikke blevet kontaktet af Andre og Karsten har heller ikke været forbi, men du 
kan jo give ham mit nummer, hvis jeg er ude i området og derfor ikke åbner.
 
Kan du ikke lige maile din kode til Seas-måleren?
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Kh.
Tinamaria
 
From: Michael Dall 
Sent: Monday, January 6, 2014 10:48 AM
To: Vinding Forlag 
Subject: El forbrug og aftaler
 
Hej Tinamaria
 
Vedhæftet er el-forbruget for december måned. Vil du overføre beløbet?
 
Jeg har sendt pillefyrsspecialisten Kasrten ud til dig i dag. Han vil endvidere sættet teglet op, og få styr på de 2 flapper 
under vinderne. 
 
Jeg talte med André i fredags, som lovede mig at kontakte dig for jeres de sidste afklaringer. Har han gjort det?
 
I modsat fald må jeg få effektueret restancerne, så vi kan blive færdige. Jeg har bare ikke meget at gøre med ift. 
depositum, så for at beskytte dit med ham aftalte tilgodehavende, ville jeg helst at han selv udbedrede det der 
mangler. 
 
Har du gjort op med dig selv om du flytter eller ej? 
 
Hvis du ønsker at flytte, vil jeg gerne vide hvornår.
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 

********************

 
 
From: Vinding Forlag 
Sent: Friday, January 24, 2014 11:15 AM
To: Michael Dall 
Subject: Re: Flyttedato
 
Hej igen
 
Heller ikke i dag har du haft sendt en mand forbi og da der er fortsat ikke varme i stueetagen og heller ikke 
varmt vand, så jeg ser mig desværre nødsaget til at kontakte kommunen.
 
Dette sker lige så meget af hensyn til dit hus, da du med din gang i et VVS-firma godt er klar over 
konsekvenserne af et uopvarmet hus i disse frostkolde tider, hvilket kan blive en dyr affære for dig, hvis 
vandrørene springer.
 
“Oliefyret” har kørt siden i går uden synderlig stor effekt – bortset fra at den røde boks ved oliefyret er 
utæt.
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Jeg havde håbet, du ville tage dit ansvar som udlejer alvorligt og havde ønsket, at dette skridt ikke var 
nødvendigt.
 
Mvh.
Tinamaria
 
From: Michael Dall 
Sent: Wednesday, January 22, 2014 4:53 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Flyttedato
 
Hej Tm
 
Jeg har ligget syg, derfor det sene svar.
 
Jeg får sendt en mand derud i morgen tidlig, da det naturligvis er min interesse at der er varme på huset, hvilket jeg 
har fået oplyst ikke er tilfældet.
 
Jeg forbeholder mig ret til at viderefakturere beløbet hvis der er tale om misligholdelse. Ifølge kontrakt, paragraf 11, 
forestår lejer selv vedligehold af pillefyr. Fyret er 4 måneder gammelt, så der er ikke tale om slid. I øvrigt er opstart af 
oliefyr en mulighed, men nok om det. 
 
Jeg er blevet kontaktet af Andre, der oplyser mig at han nu er færdig med de ting han skulle lave ift. udflytning. 
Han siger at han således selv har udført alt, hvad I ellers havde aftalt at du skulle have betaling for.Han har billeder 
af det hele, og jeg udbetaler ham derfor sit fulde rest depositum (13.200 kr.) på fredag. Du har således ikke noget 
tilgodehavende desangående. Jeg har bedt Andre sende mig en mail på dette, som du naturligvis får når den er mig i 
hænde.
 
Jeg synes at vores lejer/udlejer forhold er kørt helt af sporet, og vil faktisk tilbyde dig et mindeligt forlig. Jeg tilbyder 
dig hermed gratis husleje for februar måned, forudsat at du fremsender mig en opsigelse med endelig fraflytning 
28/2 – 2014. Det er hvad jeg anslår det vil koste mig at overdrage sagen til min advokat. Fremsend mig venligst dit 
tilsagn om hvorvidt du ønsker dette senest i morgen kl. 12.
Alternativt er det den vej jeg vil gå.
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 22. januar 2014 13:39 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Jeg har ikke hørt fra dig og ved derfor ikke, om du vil sende en mand i dag?
 
Jeg vil give dig dagen ud og er der ikke en varmekilde ved dagens afslutning, kontakter jeg kommunen i 
morgen.
 
From: Michael Dall 
Sent: Monday, January 20, 2014 7:42 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Flyttedato
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Mine kommentarer med rødt.
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 18. januar 2014 19:45 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Wauw – sikke en omlægning af hele forløbet ...
 
Se herunder.
 
From: Michael Dall 
Sent: Saturday, January 18, 2014 4:59 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Flyttedato
 
Jeg har IKKE udlejet ejendommen til dig…. 
 
Hvad er så dette jf. kontraktudkast:
 
29.11.2013 Husleje + vand -8.800,00  
 
02.01.2014 Januar leje -8.800,00  
 
 
 
Det er reelt en betaling for låne/leje af huset – det er korrekt. Men som tidligere nævnt er depositum og indskud ikke 
indfriet, og leje af mit hus derfor ikke en realitet. Derfor mener jeg at det kun er et lån.
 
Reelt er betalingen d. 29/11 et aconto depositum, da december måned er boet op af Maria og Andres forudbetalte 
husleje, men indtil videre er du vendt rundt desangående, hvilket jeg finder uetisk og amoralsk.
Vås. Det forhold er endnu uafklaret. Andre har fået til 1/2 til at få gjort sine ting færdigt, så vi kan få de løse ender 
afklaret.
 
Derudover har jeg et hav af sikkerhedskopierede mails, som er placeret hos tredjemand og LLO. Disse mails 
bekræfter, at der er tale om et lejeforhold, som du frivilligt er indgået og hvor der bl.a. tidligere er mailet en 
hensigts-, tro- og love-erklæring omkring det manglende indskud og depositum, hvor der aktuelt meget gerne skulle 
stå kr. 8.500.
Hvilke hensigts – tro og love-erklæring? Jeg har ikke mailet sådanne. Igen må jeg henvise til ovenstående – der er ikke 
afklaret noget som helst.
 
I henhold til lejeloven er der særlige regler omkring depositum og indskud samt betaling heraf.
Som tilsidesætter at det ikke er nødvendigt at indbetale dette? 
 
 
 
Du er jo nærmest rykket ind uden min accept, hvilket tidligere lejere kan bekræfte. 
 
Det er en sandhed med store modifikationer. Du var selv til stede, da Andre overdrog nøglen til huset, hvor du 
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forinden selv havde givet tilladelse til, at vi kunne flytte ind, samt at deres sidste måneds forudbetalte husleje kunne 
bos op af os. Du havde på daværende tidspunkt ingen indsigelser imod, at den ene husleje i stedet blev overført som 
indbetalt depositum.
Jeg har ikke udleveret nøglen, og har ikke set at du har fået den. Ergo, er det den pure sandhed. Den oprindelige 
lejekontrakt er med start fra 1/1-2014, forudsat at depositum, og indskud er betalt – hvilket ikke er tilfældet. Præcis 
derfor fortalte jeg dig at der ikke bliver nogen lejekontrakt, ved vores møde den 30/12 – 2013. 
Jeg har ikke på noget tidspunkt accepteret at I kunne bo noget som helst op.
 
Hvis du fastholder denne version, får du store forklaringsproblemer på en hel del mails m.m. Hvordan har jeg f.eks. 
fået udleveret to nøgler til lejemålet?
Jeg fastholder klart. Det er ikke mig der har udleveret nøgler til dig. Du har selv lavet en aftale med Andre og Maria, 
om tidligere indflytning. Lejekontrakten skulle gælde med opstart 1/1 – 2014, igen forudsat at depositum og indskud 
var betalt.
 
 
 
Der foreligger ingen underskrevet lejekontrakt, og der kommer heller ingen. 
 
Det er heller ikke nødvendigt. Lejeloven for dette lejemål trådte i kraft pr. 29/11-13 jf. huslejeindbetaling.
På ingen måde. Det er noget du selv har tvunget igennem hos Andre og Maria. Deres lejekontrakt udløb den 31/12 – 
2013. Det kan jeg til enhver tid få bekræftet fra dem. At de/I har misforstået noget, står for egen regning. Det skal jeg 
ikke lægges til last. 
 
 
 
Du kan højst betragte huset som et barmhjertigt lån, da I var i bekneb med skimmelsvamp og hesteopstaldning. 
 
Jeg gentager – der er tale om et lejeforhold og ikke et lån.
 
 
 
Hvis der havde foreligget en betaling for hhv. depositum og forudbetalt husleje, så havde det været en helt anden 
sag. 
 
Lejeloven stiller sig anderledes, da indflytning er sket uden fuld betaling af depositum og indskud. Jeg har dog fortsat 
tænkt mig at holde mit ord – dog på en spærret konto da du ikke har haft holdt dit ord og den indgåede aftale 
omkring dobbelthusleje/overført depositum for december måned.
Du læser Lejeloven, som fanden læser biblen. Nu er det faktisk ikke op til dig at præcisere hvor mit indskud/
depositum skal deponeres. Du virker jo fuldstændig virkelighedsfjern.  
 
 
Så spar mig for dit pladder med LLO etc. Det har intet relevans her. Du skal også droppe din modvillighed, fordi I ikke 
er kommet en døjt videre med hussøgningen. 
 
Jeg er ikke modvillig. Jeg indgik et bindende lejeforhold med en udlejer, som jeg troede, jeg kunne stole på og som 
ville holde ord. Det har så vist sig, at det kan jeg ikke. Jeg er ikke flyttet ind for at flytte ud igen og det har aldrig været 
aftalt imellem os, hvilket flere mails bekræfter. LLO har bekræftet, at der er tale om et fuldgyldigt lejemål jf. lejeloven, 
hvor der er forhold, du som udlejer skal overholde og er underlagt.
Du har ikke indgået noget som helst. Jeg tror at du skal referere retmæssigt for LLO for at få en valid udtalelse. 
 
 
 
Min barmhjertighed skal åbenbart straffes, og så bliver jeg tvær. Etik og moral bestod i at jeg tilbød jer yderligere en 
måned, hvis du betalte dit skyldige el mm. Som angivet i mail pr. 12/1. Du har efterfølgende tilkendegivet at du ikke 
kan betale, og derfor effektueres min fulde råderet over min ejendom pr. 31/1. Så spar mig for moral og etik. Du har i 
øvrigt intet hos SEAS-NVE. Du er på meget dybt vand, med alt det fis. 
 
Prøv lige at læse din egen mail af nævnte dato og mine svar igen, for du afgiver flere urigtige oplysninger ... 
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Prøv at vær lidt konkret!
 
Det er dig, der igen laver om på tingene og ikke vil bede Seas om at oplyse mit forbrug for perioden 25/11-
19/12. Når denne foreligger fra Seas, betaler jeg naturligvis til Seas.
Du har ingen aftale med SEAS overhovedet. Igen kan jeg i øvrigt undre mig over at du allerede er indflyttet 25/11. 
Ufatteligt!
 
Du har - uden hjemmel i loven - krævet flere måneders udokumenteret elforbrug forudbetalt ...
Jeg kræver hvad jeg kan se du har forbrugt. Og ville blot sikre mig at du kunne betale det fremtidige forbrug. Jeg har 
jo INTET tilbagehold hos dig der sikre at dit forbrug bliver betalt. (manglende indskud og depositum) El-forbruget 
skulle have været flyttet over i dit navn, men er ikke flyttet, da jeg ikke ønsker dig som lejer, som nævnt 30/11.
 
Derudover har du helt uberettiget beskyldt mig for ikke at betale husleje til tiden, selvom fakta viser noget 
andet ...
 Jeg aner ikke hvad du mener. Læs ovenstående svar, og muligvis du forstår mit synspunkt.
 
 
Brug hellere din tid fornuftigt, ved at få tingene flyttet, og afsluttet med ordentlighed. Du skylder mig intet mindre.
 
Jeg ved godt, hvem der skylder hvem ordentlighed, for jeg har ikke andet end overholdt aftaler hele vejen igennem – 
det er dig, der løber fra aftalerne.
 Lad os lige starte forfra… Hvor er depositum og indskud? Jeg er lige præcis ikke rendt fra noget. Alt begyndelse er 
svær som man siger, men den bliver ikke lettere ved ikke at indfri indledende aftaler.
 
 
Jeg truer dig ikke, men lover dig at dine ting ender for enden af vejen, hvis ikke det er væk den 31/1. 
 
Det er en klokkeklar trussel, hvis du skulle være i tvivl ...
Det er jeg overbevist om er min ret. Det er min ejendom, og ikke din.
 
LLO har oplyst, at hvis du eller andre dukker op i selvtægtsøjemed, så skal jeg ringe efter politiet.
Politiet skal da være velkommen til at komme og give et nap med.
 
Fortsatte trusler fra dig vil ligeledes blive politianmeldt, foruden mails bliver slettet uden at blive læst, da 
du pt. ikke evner en konstruktiv dialog.
Du melder bare… Du har intet hold i din eventuelle anmeldelse.
 
 
 
Jeg har fortalt dig at jeg har en køber til huset. Så der kommer en røvfuld håndværkere og igangsætter 1/2.
 
Du karter rundt i tingene. Så har du en køber, så vil du selv bebo huset, så har du fortrudt udlejningen til os og ingen 
af grundene er nok til at sætte os ud af lejemålet og trusler om selvtægt er nok ikke det, der vil styrke din sag i 
boligretten, hvis det skulle komme dertil.  I øvrigt overtager køber blot lejeforholdet jf. lejeloven. Jf. lejeloven er der 
påbegyndt et uopsigeligt lejemål.
Igen, så er der ingen aftale. Du har ikke underskrevet lejeaftale, og hensat depositum og indskud.
 
Hvis du så gerne vil have os til at fraflytte et lovligt, bindende og fuldgyldigt lejemål, skal du være velkommen til at 
finde et passende alternativ indenfor rammerne af det, jeg søger og kan betale og forudsætningen er selvfølgelig, 
at det er skimmelfrit og har plads til hestene. Jeg forventer naturligvis, at du forudbetaler et beløb, der går til 
dækningen af flytteudgifter, indskud og depositum etc. og jeg forventer at få godskrevet det indbetalte depositum på 
kr. 8.500. Jeg forbeholder mig ret til at afvise foreslåede emner, såfremt de ikke har interesse, passende beliggenhed, 
utilstrækkelig isolering, har skimmelsvamp eller ikke opfylder de øvrige relevante og nødvendige behov. Indenfor 
rimelighedens grænser forventer jeg ligeledes, at du afstår fra fraflytningskrav ved en mulig fraflytning af dette 
lejemål.
Det rabler for dig!
 
Du har lånt min ejendom, som er til salg, og har været det siden Andre og Maria opsagde lejemålet. Du har på 
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mærkværdig måde fået uheldiggjort dig med ovenstående upassende kommentar, set i lyset af forløbet. Du er 
velkommen til at få prøvet mig i Boligretten, hvis det er der du mener du vil træk mig hen. Jeg har dog stadig lejere 
før dig, der kan fortælle den rigtige version af sagsforløbet. 
 
Sæt i øvrigt huslejen i relief med prisen på ejendommen. Tror du overhovedet der er nogen i dette land, der vil leje sit 
hus til 3.2 mio. kroner, UDEN indskud eller depositum? 
 
At du overhovedet vil være dig selv bekendt, og synke så dybt, er mig så uforstående. 
 
Jeg har i øvrigt noteret mig at du har ændret på indretningen af foldene, uden min accept. Du bedes derfor 
omgående retablere disse.
 
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 18. januar 2014 16:37 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Det skulle du have tænkt over, inden du udlejede ejendommen til os ...
 
Og nej – jeg fatter dig virkelig IKKE.
 
Jeg synes, du har et etisk og moralsk problem med først at lade os flytte ind og så bede os flytte igen med så 
kort varsel. Hvis du så bare var ærlig og fortalte, hvad det i virkeligheden handler om ...
 
Derudover synes jeg, du skal holde op med at true mig, for det bliver jeg kun stædig af.
 
From: Michael Dall 
Sent: Saturday, January 18, 2014 4:26 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Flyttedato
 
Du fatter det ikke…. Kan du ikke forstå at JEG ØNSKER IKKE AT UDLEJE TIL DIG! DU ER IKKE ØNSKET I MIT HUS! DU ER 
IKKE PÅ MIN GRUND FRA DEN 31/1. Hvad fanden er det du ikke forstår?
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 18. januar 2014 16:12 
Til: Michael Dall 
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Emne: Re: Flyttedato
 
Hej Michael
 
Jeg har grundet meget over, hvad der pludselig har trigget dig og med 8 forskellige muligheder har det 
været lidt svært. Jeg hælder mest til det med lejekontrakten/indskud/depositum, som jeg jo har kigget lidt 
på 
 
Du henholdsvis over- og undervurderer mig. Hvis du tror, at jeg vil belønne dig og din hjælp med at 
røvrende dig, så tager du meget fejl af mig, for det er slet ikke min stil. Omvendt vil jeg ikke røvrendes og så 
bliver jeg en formidabel modspiller og det er der slet ikke brug for her.
 
Jeg synes, du skal tørre angstens sved af panden og forstå, at du har fundet dig to ualmindeligt regulære 
lejere, som vil gå igennem ild og vand for dig. Du har nogle lejere, som virkelig vil passe godt på din 
ejendom og betale leje hver måned. Du har nogle lejere, som du ikke har noget at frygte for eller fra – 
tværtimod. Gå tilbage og lyt til din mavefornemmelse af os – den talte sandt. Det er bare din frygt, der har 
spillet dig et puds 
 
Jeg har registreret mig hos Seas, så du ikke har noget at frygte i den henseende. Det er udelukkende sket 
for at give dig ro i sjælen. Jeg har talt med LLO, så jeg ved, hvor jeg står. Jeg har også gjort mig mange tanker 
om, hvordan jeg kunne hjælpe og aflaste dig bedst muligt, så derfor blev jeg lidt skuffet over din – helt 
forståelige – kovending, men forstå, at det er din frygt, der uberettiget er i spil.
 
Forleden snublede jeg over dette citat og tænkte straks på dig:
 

 
Med ovenstående citat skal du vide, at jeg har tilgivet dig 
 
Ro på nerverne og stol på, at jeg hverken røvrender dig eller misligholder vores aftale eller din ejendom.
Kh.
Tinamaria
 
 
 
From: Michael Dall 
Sent: Thursday, January 16, 2014 9:49 PM
To: Vinding Forlag 
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Subject: SV: Flyttedato
 
Aldrig i livet…. Du er ude af min ejendom senest den 31/1.
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 16. januar 2014 20:23 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Hej Michael
 
Jeg har bestilt en mand til at komme og ordne pillefyret, da du ikke vil sende en mand. Jeg modregner 
beløbet herfor i næste måneds husleje, med mindre du vil have regningen tilsendt?
 
Jeg har d.d. tilmeldt mig som bruger hos Seas, hvor de fakturerer mig for forbrug fra d. 19/12-13 og 
fremefter, så du ikke skal have bekymringer i den retning. 
 
Jeg skal derfor bede dig om at få Seas til at sende mig en udspecificeret forbrugsoversigt for perioden forud, 
som dækker perioden fra d. 25/11-13, hvor jeg fik udleveret nøglen – altså fra 25/11 - 19/12. Således skulle 
du være dækket ind.
 
Når jeg har opgørelsen fra Seas for den omtalte periode, skal jeg selvfølgelig nok betale den.
 
Mvh.
Tinamaria
 
From: Michael Dall 
Sent: Tuesday, January 14, 2014 6:50 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Flyttedato
 
Hej Tinamaria
 
Karsten vil af uvisse årsager ikke på Sorøvej, så jeg kan ikke være dig behjælpelig. Du må købe den omtalte fotocelle 
og debitere beløbet for den i det du skylder mig.
 
Afslutningsvis vil jeg informere dig om at jeg på ingen måde truer dig, men informere dig om at du ikke er ønsket på 
min ejendom efter 31/1, og hvis ikke du formår at flytte dine ting fra min matrikel, så skal jeg hjælpe dig.
 
Du skal ikke skrive til mig mere, da dette absolut ikke fører til noget. 
 
 
 
Med venlig hilsen
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Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 14. januar 2014 16:41 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Hej Michael
 
Som udlejer har du pligt til at sørge for, at der er lys og varme, så jeg håber, du vil sørge for, at Karsten 
kigger forbi i dag, da det er anden dag uden varme. Alternativt må du sørge for, at der kommer olie på 
tanken.
 
Ser du – jeg har undret mig meget over din kovending overfor mig og det er i dag dæmret for mig, hvorfor 
du pludselig har ændret dig og har ualmindeligt travlt med at få os ud på en særdeles uetisk og grim måde.
 
Jeg forstår dig slet ikke, da jeg også gav udtryk for, at jeg måske var interesseret i at købe ejendommen. 
Behandler du mig godt, behandler jeg dig godt – as simple as that. Lige nu synes jeg ikke, at du behandler 
os så godt ...
 
Omkring el var det dig selv, der ikke ville have strømmen overført i mit navn, før der forelå indskud og 
depositum, så jeg kunne få en underskrevet lejekontrakt. Du kan bare overføre strømmen i mit navn, så du 
ikke hæfter for den. Huslejen er jo faldet regelmæssigt, selvom du har fået dobbelt for december måned og 
vil snyde mig for det overførte depositum.
 
Du financierer på ingen måde hverken husleje eller forbrug, da jeg betaler husleje og vand i henhold til 
vores aftale samt udkastet til lejekontraktens ordlyd. Der er derfor ikke tale om et lån af din ejendom, men 
derimod leje af din ejendom.
 
Det er ualmindeligt grimt at komme med trusler om at stille vores ting ud på vejen og at stille med 8-10 
mand. Der er med tanke på vores situation endnu grimmere at give så kort varsel – og så på den baggrund.
 
Hvis det kan berolige dig, så har der ikke været hestefold i baghaven.
 
Mvh.
Tinamaria
 
From: Michael Dall 
Sent: Tuesday, January 14, 2014 4:12 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Flyttedato
 
Hej Tinamaria
 
Det handler kort og godt om at betaling.
 
Hvis man er lejer, og har indbetalt et depositum og indskud, så er der sanktioner der kan laves, hvis ikke man betaler 
rettidigt. Hvis strøm eller vand f.eks. ikke indbetales – ja, så bliver der lukket! Hvis man ikke betaler sin husleje – ja så 
bliver man sat på gaden!
 
Nu har jeg været så ualmindelig flink at lade dig låne mit hus, uden nogen form for indskud eller depositum. Så 
bekymre det mig at du ikke kan/vil betale for dit el-forbrug. Så jeg skal naturligvis sikre mig at min gavmildhed ikke 
koster mig, udover den risiko jeg har i slidtage og diverse ødelæggelser. Jeg er klar over at du ikke kan retablere de 
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ødelagte områder fordi du er økonomisk hårdt spændt for. Det betyder at jeg skal bekoste det… Derfor ønsker jeg at 
du skal flytte hurtigst muligt. Mindelighed og menneskelighed tilsidesættes ofte hvis der er penge imellem, hvilket er 
tilfældet her. Så hvis du i mindelighed vil fjerne dine ting fra min ejendom, således jeg kan få afhændet den, ville det 
være dejligt. 
Menneskeligheden fremkommer i mit tilbud til dig, om at betale mig skyldige beløb, så vil medføre at du får 
yderligere en måned at løbe på, da jeg ved at det ikke umiddelbart en til at finde noget hurtigt, der 100% matcher dit 
behov. 
Som du har udtrykt det for mig, har du ikke mulighed for at betale, og så slutter min menneskelighed. Jeg skal ikke 
finansiere din husleje og dit forbrug, og derfor skal du fraflytte senest 31/1-2014.
 
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 14. januar 2014 11:35 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Hej Michael
 
Karsten kom som aftalt ikke i går.
 
Han får brug for en fotocelle, da det er den, der er gået i stykker, men den er heldigvis ikke i den dyre ende 
(under 150 kr.) Det er et NBE træpillefyr.
 
Jeg fandt et forslag til fejlfinding på nettet, hvor man kan lyse på fotocellen. Den skal gå op i lux og hvis den 
ikke gør det, er det den, der er stået af og det ser sådan ud, da en lommelygte ikke får den til at slå ud.
 
Uanset hvor gerne du vil have, at vi flytter med det samme, kan jeg ikke give dig andet svar, end jeg hele 
tiden har givet. Kvinden med den anden gård afventer svar fra nogle mulige købere og vender tilbage, når 
hun ved noget mere. Jeg har først en fremvisning af en anden ejendom sidst på ugen og kan derfor heller 
ikke give svar på den front.
 
Jeg synes, du har fået en ubehagelig fremtoning og jeg ville ønske, at jeg var sikker på, hvad det handler 
om. Jeg skal opfordre til, at vi får dette afsluttet på en sober, mindelig, værdig og menneskelig måde.
 
Kh.
Tinamaria
 
From: Michael Dall 
Sent: Monday, January 13, 2014 5:47 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: SV: Flyttedato
 
Hej Tinamaria
 
Normal praksis er at mennesker sjældent er villige til at låne sin bolig ud til fremmed mennesker. Det har jeg valgt at 
gøre, og fortryder det nu så inderligt. Jeg har nu adskillige gange bedt dig betale det skyldige beløb, for et forbrug du 
har haft. Jeg er nødt  til at sætte tingene så hårdt op for at sikre at jeg ikke bare kaster penge ud i det blå.
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Jeg forstår dit problem, men kan ikke hjælpe dig yderligere. Du har lånt min ejendom, men det slutter her, da jeg 
selv skal bruge den. Derfor skal jeg atter opfordre dig til at få flyttet dine ting. De ting der er dine, som ikke er fjernet 
fra min ejendom 1/2-2014 ender indledningsvist uden for min matrikel – dvs. på vejen. Det ville være fuldstændigt 
tåbeligt at skulle nå så langt ud, men det kommer til at ske, hvis ikke du får dine ting væk. 
 
Jeg vil atter opfordre dig til at tilkendegive at du rent faktisk er i gang med at flytte dine ting, lige som jeg vil bede dig 
oplyse datoen for din endelige flytning inden 1/2 – 2014. Vil du det?
 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
 
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
Sendt: 13. januar 2014 13:36 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Hej Michael
 
Ha, ha - nu bliver det altså for langt på sms Det er lidt nemmere og meget hurtigere her på computeren, 
så jeg også kan passe de andre ting.
 
Omkring el så er det normal praksis at betale kvartalsvis bagud og så længe jeg ikke har misligeholdt dette, 
kan jeg ikke se problemet? Jeg har heller aldrig hørt om, at man skal betale aconto forud.
 
Pt. har jeg ikke pengene grundet min nyskadede hest, som er kommet til skade på hegnet herude. Han er 
bedøvelseskrævende hver gang til en pris af kr. 1-200 kr. + forbindingsstoffer.
 
Jeg valgte også at prioritere at købe 2 x ny tråd, isolatorer og hjørneisolatorer i et forsøg på at få ordentlig 
strøm i hegnet, foruden at jeg har brugt mine egne foldmaterialer. Jeg har betalt godt 1000 kr. til 
foldmaterialer og jeg valgte at gøre dette for at få tingene til at glide og spare dig mest muligt, da du har 
nævnt, at stedet er “penge ud ad lommen” for dig. En af flere misforståelser imellem os er f.eks. omkring 
hegnet, som aldrig ville koste så meget at lave, som du oplyste i går. Der har heller aldrig været tale om 
udskiftning af dyrehegn, pæle m.m., så det er jeg ked af, at du har fået forkert fat i. Der er jo en grund til, at 
jeg selv har gået og har lavet det og tænker i alternative og kreative baner 
 
På grund af den defekte sensor i gulvvarmen inde i huset kan jeg forstå på Karsten, at fyret har skreget 
på varme hele tiden og det er så derfor, at fyret siden indflytning har stået på 80 % ydelse = unødig dyr 
opvarming i træpiller og strøm. Vi har derfor fyret for gråspurvene og der er i snit fyldt 50 kilo træpiller på 
fyret hver dag siden indflytning, så på en måned har fyret kostet ca. 4.500 kr. Det og flytningen har også 
været med til at udhule de få ressourcer, jeg havde til rådighed.
 
Jeg kan også se, at den defekte sensor i selve fyret også har kostet sin del både i strøm og i ubrugte 
træpiller, som fyret efter Karstens besøg var begyndt på igen. Andre havde lavet alternative tiltag for at 
snyde sensoren i fyret. Det høje pilleforbrug blev ellers væsentligt reduceret, da Karsten var ude – det var 
virkelig guld værd at få ham ud. Før hans besøg famlede jeg meget i blinde, men jeg følte mig langt mere 
rustet efter hans besøg og ikke mindst hjalp det på humøret, at jeg kunne følge med det grådige fyr 
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At jeg ikke har pengene til strøm lige pt. skal du også se i lyset af, at jeg foretrækker at sørge for varme til dit 
hus fremfor at betale et aconto beløb til en strømregning, som ikke engang er til forfald. Jeg tror næppe, du 
foretrækker aconto strøm fremfor opvarmning af huset i disse frosttider? 
 
Der kan ske meget på 1-2 måneder både med penge, anden bolig etc. Indtil videre har jeg til punkt og 
prikke overholdt de aftaler, vi har indgået - nemlig kr. 8500 i husleje og 300 a conto vand pr. måned. Det 
med strømmen er du kommet med bagefter på grund af Andre og Maria.
 
Hvor gerne du end vil have det, kan jeg jo ikke bare fremtrylle en ejendom, fordi du pludselig skifter 
mening. Som nævnt på sms så har jeg gang i flere tiltag til at efterkomme herrens ønsker Hvis du har 
kendskab til andre ejendomme, hører jeg gerne fra dig.
 
Fortsat god snevejrsdag
 
Kh.
Tinamaria
 
 
 
From: Michael Dall 
Sent: Sunday, January 12, 2014 1:19 PM
To: Vinding Forlag 
Subject: Flyttedato
 
Hej Tinamaria
 
Jeg har meget interesseret køber til mit hus, så jeg vil meget gerne have dig til at flytte hurtigst muligt! Hvornår kan 
du være ude?
 
Under alle omstændigheder er din absolut sidste dag i mit hus den 28/2, og jeg vil ikke være urimelig med at tvinge 
dig ud før, selvom det er mit ønske.
 
Jeg kan konstatere at du ikke har overført 1137 kr. for december måneds el-forbrug, til trods for min opfordring pr. 
mail 6/1-14.
 
Hvis du ønsker at blive boende til 28/2 skal følgende være betalt på min konto 31/1-14:
 
Skyldigt beløb på 1137 kr. for elforbrug december måned.
Aconto beløb på 1137 kr. for elforbrug januar måned.
Aconto beløb på 1137 kr. for elforbrug februar måned.
Husleje 8800 kr. for februar måned.
 
Samlet beløb 12.211 kr. 
 
Er beløbet ikke til min disposition på ovenstående dato, vil jeg forestå flyttefolk pr. 1/2. Udgiften til dette fratrækkes 
dit eventuelle tilgodehavende fra Andre.
 
Endvidere skal du retablere ”haven” som du har valgt at inddrage til fold, samt nedtage og fjerne denne. 
Med venlig hilsen
 

 
Michael Dall
+45 27100503
md@ia-vvs.dk
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11-3-14

Hejsa
 
Du skrev til mig d. 27-1-2014, hvor du d. 28-1-2014 i en række mails fik både en redegørelse angående 
depositum samt dokumentation for den indgåede og accepterede aftale med udlejer Michael Dall. Ved 
samme lejlighed fik du ligeledes dokumentation for en række urigtige oplysninger fra udlejer Michael Dall.
 
Jf. lejelovens § 93, stk. 2 har du derfor fået en berigtigelse af forholdene i henhold til det fremsatte krav i dit 
brev af d. 27-1-2014 med opfølgning både d. 13-2-2014 og 6-3-2014. I henhold til den indgåede aftale med 
udlejer Michael Dall er det klart og tydeligt, at indflytning er sket med Michael Dalls tilsagn samt accept af, 
at depositum efterfølgende -  men på ubestemt tid indbetales, når det er muligt. Der er således intet belæg 
for en ophævelse af lejemålet.
 
Såfremt udlejer Michael Dall havde overholdt de indgåede aftaler af d. 28-11-2013 med tidligere 
lejer Andre Salo og undertegnede, havde der på nuværende tidspunkt stået a conto kr. 8.500 på 
depositumskontoen, men Michael Dall har i strid med indgåede aftaler ikke tilbageholdt/overført kr. 8.500 
fra tidligere lejers depositum og tidligere lejer har heller ikke trods udført arbejde udbetalt det aftalte 
beløb, hvor det dog aldrig har været aftalt, at det skulle udbetales kontant til mig. Tidligere lejer Andre 
Salo har været forbi i et forsøg på at købslå om udført arbejde, hvilket jeg ikke har villet høre tale om, da 
lejemålet fremstod langt mere beskidt end først antaget. 
 
Fakta er derfor, at tidligere lejer ikke har betalt det skyldige beløb, har brudt andre aftaler og uretmæssigt 
afhentet effekter samt heller ikke ordnet øvrige forhold i forbindelse med deres fraflytning, hvor jeg kan 
forstå, at Michael Dall har udbetalt deres depositum, på trods af at forholdene ikke er bragt i orden fra 
tidligere lejere. Da udlejer Michael Dall ikke har overført det aftalte depositum, fremsender jeg faktura 
pålydende kr. 8.500 for udført hovedrengøring.
 
Jeg kan yderligere oplyse, at tidligere lejer endnu ikke har skiftet toiletdøren og heller ikke fjernet 
møddingen. Jeg har d.d. talt med den mand, som Andre Salo oplyser har modtaget både bestilling på 
og betaling for fjernelse af deres mødding. Manden afkræfter både bestilling og betaling jf. Andre Salos 
udtalelser. Jeg er heller ikke i tvivl om, at tidligere lejer Andre Salos kovending kan tilskrives påvirkning fra 
udlejer Michael Dall.
 
Jeg kan i øvrigt oplyse, at udlejer Michael Dall nu ved flere lejligheder ikke har overholdt hans forpligtigelser 
som udlejer og det har desværre været nødvendigt at involvere kommunen i Michael Dalls undladelser 
som udlejer. Jeg tager derfor forbehold for at fremsende krav om dækning af ekstra og unødige udgifter i 
forbindelse med henholdsvis iværksat chikane og sabotage fra udlejer Michael Dall. 
 
Der er store problemer med træpillefyret, som ikke kører efter hensigten, hvilket bl.a. ca. 800 
fejloptændigner på 251 dage understreger. Trods flere montørbesøg fra udlejer Michael Dalls firma dukker 
montørerne dels ikke op og laver tingene færdige, ligesom Michael Dall bremser dem og ikke ønsker at gøre 
noget ved de funktionelle problemer, der fortsat er i lejemålet. 3 gange har udlejer Michael Dalls montører 
brændt aftaler af.
 
Da fyret allerede på nuværende tidspunkt overopheder, vil det være en fordel, at udlejer Michael Dall 
sørger for, at den utætte O-ring bliver udskiftet, så oliefyret kan startes i forbindelse med sommerbrug og 
det vil være klædeligt også at udskifte den defekte og saboterede stikkontakt i fyrrummet, som heller ikke 
ifølge aftale med montør er blevet udskiftet. Såfremt udlejer Michael Dall ikke fremadrettet overholder 
hans forpligtigelser som udlejer, forbeholder jeg mig ret til selv at iværksætte de nødvendige arbejder på 
udlejer Michael Dalls regning. Udført arbejde vil blive modregnet i huslejen og regning for udført arbejde vil 
selvfølgelig blive fremsendt.
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Det er i øvrigt stærkt kritisabelt, at man udlejer en hesteejendom, hvor foldene er i en så dårlig stand, hvad 
angår elhegn m.m. Jeg ved, at tidligere lejere trods påstand om noget andet, har haft store problemer med 
at få udlejer Michael Dall til at gøre noget ved problemerne. Jeg har ligeledes haft udgifter til etablering og 
reperation af hegn m.m., som jeg forbeholder mig ret til at modregne.
 
Da der ikke er udarbejdet en indflytningsrapport, gør jeg opmærksom på følgende forhold, hvor Andre Salo 
ved, hvad der også forefandtes i lejemålet, da han og Maria Larsen flyttede ind:
 
Bryggers:
flere revnede fliser og manglende fuger
afskalning på fliser
skimmelsvamp i hoveddørsramme samt læderet tætningsliste
hakker i dør mod køkken
manglende flig på stikkontakt
manglende skrådæk ved tørretumbler
diverse huller for enden af gulvskab
 
Køkken:
revner i fliser
afskalning på fliser
ridser i køkkenskabe
diverse pletter og farver på køkkenbordene
ridser i terrassedørens ruder
ridser i gulv
en ubrugelig ovn samt plader
ridser og plamager i keramisk kogeplade
løs stikkontakt
 
Toilet:
ætsningsskade i bordplade
vandskader ved højttalere
diverse gammel kalk ved bruser
gammel kalk i spa
gammel kalk i toilet
manglende fuger ved spa
hak i toiletdør
 
Mellemgang:
ingen bemærkninger
 
Stue:
diverse ridser i gulv
vandskade i loft
 
Rum/kontor:
utæt o-ring
revner i fliser
afskalning på fliser
 
Generelt for stueplan forefindes en del sætningsskader i flere af rummene.
 
Trappe:
flere ridser på væggene
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flere ridser i trinene
 
Stort rum/undervisning:
diverse ridser og pletter på gulvet
flere farverpletter på gulv
småridser i dør
 
Større værelse/Kasper:
diverse pletter, farve og ridser i gulv
 
Fordelingsgangene:
manglende maling på bjælke
diverse pletter/ridser på gulve
småridser på begge mellemdøre
spor efter borebiller
 
Soveværelse:
ridser på bagsiden af døren
spor efter borebiller
rustplet i vindueskarm
 
Toilet:
gammel kalk
pletter på gulv
 
Endeværelse:
svajende gulvbræt i hjørnet
løs trappe til hems
spor efter borebiller
 
Fyrrum:
defekt træpillefyr
saboteret stikkontakt
 
Motionsrum:
defekt stikkontakt
skimmelsvamp
 
Garage:
skimmelsvamp
 
Græsklipperen:
da den ikke har været i brug, vides standen ikke med sikkerhed
 
Trækvogn:
Punkteret hjul
 
 
Jeg har desværre fortsat ikke fået udleveret de ønskede åbningstal for henholdsvis vandforbrug samt 
elforbrug.
 
Jeg har d.d. kontaktet både tilflytter- og fraflytterkommunen med henblik på depositum og forudbetalt leje. 
Hvad tidshorisonten og resultatet er på sagsbehandlingen, vides pt. ikke med sikkerhed, men da udlejer 
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Michael Dall har vist sig at være upålidelig og løber fra aftaler, vil jeg betinge mig, at beløbene sættes på en 
spærret konto, såfremt en godkendelse/udbetaling finder sted.
 
Såfremt du fortsat mener, at der foreligger en tvist, vil jeg foreslå, at denne sag anlægges ved boligretten, 
hvor jeg med glæde vil fremlægge diverse fotodokumentation samt lyd- og videooptagelser.
 
Udlejer Michael Dall er sat med på denne mail.
 
Mvh.
Tinamaria

 
Vedhæftet faktura på kr. 8.500 for rengøring
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25-3-2014

Du har flere gange fået dokumentation og hvis du havde læst og forstået, hvad der er sendt, ville din 
fornyede henvendelse være ganske overflødig.
 
Da vi åbenbart taler hvert sit sprog, afventer jeg henvendelse fra fogeden.
 
Mvh.
Tinamaria
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1-5-2014

Hejsa
 
Som du sikkert har erfaret, så har der fundet flere politianmeldelser sted af Michael Dall og jeg lovede 
jo tidligere, at såfremt der fandt yderligere uregelmæssige hændelser sted herude, ville de uden tøven 
blive politianmeldt. Jeg har derfor indgivet en politianmeldelse imod Michael Dall d. 10-4-13, da vores 
terrassedør ikke kan lukkes og viser tegn på hærværk. Der er også sket endnu en anmeldelse, da der også 
har været forøvet hærværk i løsdriften.
 
Jeg har en skrivelse til retten, som du selvfølgelig modtager en kopi af – indeholdende alle tre 
politianmeldelser. Jeg er nemlig ikke sikker på, at dette overhovedet er en sag for fogedretten.
 
Du/I skal være velkomne til at indgive en politianmeldelse for injurier. Jeg kan ved samme lejlighed oplyse, 
at sagen her allerede er en del af min bogserie “Når sandheden skal frem” samt omtales i mine dagbøger, 
hvilket jeg tidligere har oplyst Michael Dall om. Michael Dall har haft en masse valg i dette forløb og jeg vil 
gerne pointere, at jeg kun kan reagere i forhold til det udspil, som bliver kastet i min retning. Alt andet lige 
var Michael Dall nået meget længere med mig ved at tage en dialog om det reelle problem, men jeg ved fra 
andre, at det ikke lige er hans stil og som man råber i skoven, får man svar. Michael Dall må derfor gribe i 
egen barm/bryst. 
 
Jeg vil også pointere, at jeg informerer om et hændelsesforløb og videreformidler modtagne oplysninger 
– ikke injurier. På baggrund af det samlede billede vil en politianmeldelse for injurier nok blive opfattet 
som endnu et led i en mangeartet chikane fra Michael Dalls side. Hvis der er noget æreskrænkende i 
henvendelsen til Home og Michael Dalls direktør, skulle man måske i stedet rette opmærksomhed imod de 
udøvede handlinger?
 
Havde Michael Dall sørget for hans forpligtigelser som udlejer, havde det ikke været nødvendigt at kontakte 
kommunen, da han klippede ledningen til træpillefyret.
Havde Michael Dall ikke arrangeret en fremvisning uden at informere mig, havde en henvendelse til Home 
ikke været nødvendig.
Havde Michael Dall ikke fremsendt en regning for hans egen sabotage og dårligt fungerende fyr, havde det 
ikke været nødvendigt at kontakte hans direktør og medejer.
Havde Michael Dall ikke været medvirkende til at snyde os for kr. 8.500, var den heller ikke vendt tilbage til 
ham, da lejemålet jf. lejelovens § 9 bl.a. skal være rengjort og med brugelige låse.
 
Måske skulle du spørge lidt nærmere ind til din klients motiver i denne sag, hvor jeg har dokumenteret en 
række løgne fra Michael Dalls side. Det er selvfølgelig trist, at Michael Dall i dette forløb undervejs har tabt 
både ærlighed, redelighed og anstændig opførsel. Hvis Michael Dall er så uskyldig og føler et behov for at 
blive renset, kan vi jo altid tage en løgnedetektortest og se hvor meget eller lidt hold der er i tingene, men 
lur mig – den er han slet ikke interesseret i at tage ...
 
Jeg har i øvrigt bemærket, at du totalt har ignoreret al den dokumentation, jeg har sendt dig.
 
Jeg forstår ikke helt, at du som advokat vil sætte dit ry og rygte på spil i denne sag – bl.a. når du henviser 
til lejelovens § 54, som overhovedet ikke finder anvendelse i denne forbindelse. Det er en uretmæssig 
paragraf at bruge, når der er tale om en fremvisning, som dels aldrig har været aftalt hverken mundtligt 
eller skriftligt og i givet fald skulle have varslet med en passende tidsfrist, hvorfor det mere antager karakter 
og passer ind i billedet med chikane fra udlejer Michael Dall.
 
 
Som svar på din henvendelse af d. 11-4-13 kan jeg oplyse, at den tidligere fremsendte “fejl- og mangelliste” 
blot er en optegnelse af de forhold, der var til stede ved indflytning. Jeg har jo en totalt utilregnelig – 
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næsten sygeligt betinget udlejer, som ikke skyer nogle midler for at få os til at flytte. Alt andet lige, så er 
det Michael Dall selv, der har haft for travlt til at udarbejde en indflytningsrapport og sørge for hans andre 
forpligtigelser. 
 
Såfremt du har en skriftlig indsigelse fra Andre Salo omkring, at der ikke er indgået nogen aftale, ønsker 
jeg en kopi af dette, som står i skærende kontrast til de optagelser, jeg har. Jeg kan i øvrigt oplyse, at 
jeg ikke har tillid til Andre Salo, som sammen med Maria Larsen er løbet fra flere aftaler. Derudover ved 
jeg, at Maria og Andre er meget trængte økonomisk og derfor kan betales til lidt af hvert. Jeg har dog 
lydoptagelserne, jeg kan fremlægge i retten, hvis det skulle komme dertil. Måske er det en god ide at 
indkalde Andre Salo, som har sagt, at jeg bare kan stævne ham ...
 
 
D. 18-12-13 havde jeg en gennemgang med Michael Dall, hvor han lovede at få skiftet låse til 
motionsrummet, som ikke kunne låses samt få ordnet de skimmelramte lister i to døre. Derudover kan jeg i 
henhold til lejeloven oplyse dig om, at Michael Dall ikke lever op til følgende:
 
§ 9 da lejemålet ikke er overtaget rengjort og selv har medvirket til at snyde min søn og jeg for kr. 8.500.
§ 9 da Michael Dall i forbindelse med vores møde d. 18-12-13 ikke har sørget for, at døren til 
motionsrummet kan låses.
§ 11 og § 13 vedrørende “træpillefyret” og den klippede ledning samt de problemer som den uheldige 
kombination af træfyr og pillebrænder er.
 
I henhold til lejelovens § 11 og § 13 kræver jeg et forholdsmæssigt afslag i huslejen for de ca. 14 dage, som 
lejemålet har været uden varme på trods af gentagne henvendelser til Michael Dall. I den forbindelse rejser 
jeg krav om dækning af kr. 300 til brænde samt kostrefusion for min søn, som jeg måtte sende væk. Jeg 
rejser ligeledes krav om refusion af kr. 160,85 til låse og låsebeslag på baggrund af Michael Dalls hærværk 
samt refusion af udgifter til træpillefyret, som ligger ud over det oplyste forbrug og skyldes både en defekt 
sensor i huset samt den problematiske sammenkobling. Derudover har jeg også haft udgifter til hegn, hvor 
der ikke engang har været ordentligt strømforhold, hvilket man som minimum må kunne regne med, når 
ejendommen er udlejet som en hesteejendom. Foldmaterialer beløber sig til kr. 1.909,85.
 
I det hele taget er der en række forhold og forpligtigelser, Michael Dall ikke har overholdt som udlejer, men 
vi kan tage de andre i retten.
 
Jeg rejser følgende påkrav til Michael Dall:
 
terrassedøren skal kunne lukkes – alternativt monterer jeg et indvendigt låsebeslag
skift af defekt o-ring
skift af stikkontakt i fyrrummet
 
Såfremt disse tre ting ikke er ordnet inden fredag d. 2-5-2014, rekvirerer jeg håndværkere på Michael 
Dalls regning.
 
Havetraktoren har Michael Dall heller ikke sørget for virker efter hensigten, så startmaterialet er i orden. 
 
 
Det er i øvrigt tankevækkende, at du i materialet til retten intet fremlægger omkring de forhold, som jeg har 
dokumenteret overfor dig. Jeg vil derfor begære, at retten afviser sagen, da den er anlagt på et uretmæssigt 
grundlag. Skulle der være grundlag for at få afklaret lejeforholdets juridiske bindinger uden lejekontrakt, er 
det nok snarere en sag for civilretten og/eller boligretten.
 
Det er også tankevækkende, at Michael Dall som medejer i et VVS-firma ikke foranlediger tømning af 
drænrør, som medvirker til grimme sætningsskader i huset og ubrugelige folde. Jeg har fået oplyst, at 
både tidligere lejere og lejerne før de tidligere lejere ligeledes har haft problemer med at få Michael Dall 
til at gøre noget ved de kritisable folde. Stort set har Michael Dall fraskrevet sig ansvar for alt det, som 
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grundlæggende ikke er i orden (“træpillefyr”, havetraktor, folde) og oven i købet forlanger han, at det er 
hans eget firma, som skal tilkaldes, så man altid kan kalde det “misligeholdelse” og kaste ansvaret over på 
lejeren ...
 
Jeg er efterhånden træt af udlejere, som ikke forstår og/eller formår at overholde deres ansvar og 
forpligtelser og disse består, uanset om Michael Dall ønsker os som lejere eller ej og så længe vi er 
bosiddende her, har han det ansvar.
 
 
Møgbeskidt bryggers hvor vægge, lofter, lister, spær, lamper og samtlige skabe er vasket ned, hvilket også 
gælder køkkenet. Det er længe siden, jeg har set så flueplettede rum. Andre Salo medgav, at skabene i 
bryggerset havde skiftet farve efter rengøringen.
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Kalkaflejringer på begge toiletter, badekar, fliser og bruseniche
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Skabe som ikke har været rengjort i årevis. Forreste del er vasket af til sammenligning.
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Malerpletter som ikke har været fjernet
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Samtlige vinduer så ud som her og nogle steder meget værre. To års upudsede vinduer ...
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Nedenstående er en overtrædelse af lejelovens § 19
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Til den anden side hvor drænet heller ikke fungerer



65

Fyret har helt sit eget liv.
 

 



66

Billedet er taget d. 9-2-14. Michael Dall har i en mail oplyst, at fyret er fire måneder gammelt, hvilket ikke 
harmonerer med nedenstående billede.
 
Billedet dokumenterer også, at “træpillefyret” slet ikke har kørt så uproblematisk med 872 fejloptændinger 
på 251 dage. 251 dagepasser bedre med montørens udtalelse om, at han skiftet pillebrænderen for et lille 
år siden, fordi der var store problemer med fyret.
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Et stik som i flere måneder har set sådan ud, vil jeg heller ikke kalde for en god og brugbar stand jf. 
lejelovens § 19. Jeg ser det udelukkende som chikane, da Michael Dall ved, at jeg er utryg ved ødelagte 
stikkontakter.
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Tidligere lejere skulle efter sigende havde ryddet alt op selv og ordnet alt ude som inde???
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Alt i alt er det en ejendom (og udlejer) med store udfordringer.
Her er udtalte rotteproblemer, hvilket tidligere lejere også bøvlede med.
Her er ødelagte dræn.
Der er en udlejer, som ikke opfylder hans forpligtigelser.
Der er en hærværksudøvende udlejer, som også bare ukritisk har udbetalt depositum, uden at høre hvad vi 
har lavet her i huset og trods skriftlig aftale om at tilbageholde mit tilgodehavende.
End ikke havetraktoren har Michael Dall sørget for virker efter hensigten.
 
 
I henhold til udkastet til lejekontrakten fremgår det i øvrigt, at lejeforholdet skulle påbegyndes d. 25-11-
2013 og ikke d. 1-1-2014 – blot til orientering.
 
Hvad angår retsmødet og hvis det fastholdes, vil jeg insistere på, at Michael Dall personligt er til stede, da 
jeg har spørgsmål, som kun han kan besvare.
 
Mvh.
Tinamaria
  
From: Troels Behnke Skak 
Sent: Friday, April 11, 2014 4:54 PM
To: mailto:tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: 85433-0001 - LejemÃ¥let SorÃ¸vej 134, 4200 Slagelse
 
Se venligst vedhÃ¦ftede skrivelse af d.d.
 
 

Med venlig hilsen
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Troels Behnke Skak
AdvokatfuldmÃ¦gtig

 

 
 
Postboks 110

Korsgade 1

DK 4200 Slagelse

Tlf.   +45 58 50 31 10

Mob +45 51 43 03 06

Fax  +45 58 50 14 16

www.thurowegener.dk

 
 
 
 
 

Denne mail er blevet scannet af http://www.comendo.com og indeholder ikke virus!

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3466 / Virusdatabase: 3722/7325 - Udgivelsesdato: 10-04-2014
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Bilag 3

Hej Per
 
Jeg retter henvendelse af forskellige årsager, som relaterer til forskellige former for chikane fra din medejer 
Michael Dall.
 
Da chikanen omtales og indgår i flere bøger, vil jeg bl.a. gøre dig opmærksom på den dårlige reklame, 
Michael Dall er for dit/jeres firma.
 
Det er sådan, at jeg har lejet Michael Dalls lejemål i et fuldgyldigt lejemål jf. lejeloven. I starten var Michael 
Dall enormt sød, venlig, imødekommende og utroligt hjælpsom, hvilket ændrede sig drastisk, da vi først var 
flyttet ind og på trods af, at jeg har overholdt samtlige aftaler og har betalt husleje til tiden.
 
Da jeg ikke har kunnet få et ærligt svar fra Michael Dall om, hvad hans kovending handler om, kan der 
være flere muligheder i spil, da tidligere lejere dels stak af midt i det hele, Michael Dalls ekskone kom 
ind i billedet og ville på et tidligere tidspunkt gerne flytte hertil, udkastet til en lejekontrakt blev aldrig 
underskrevet før indflytning, myndigheder kan være i spil og der kan være mange andre årsager. I dag slår 
Michael Dalls advokat på, at der ikke er betalt indskud og depositum, selvom jeg har en accept fra Michael 
Dall, som anerkender, at han har tillid til mig og stoler på, at jeg efterfølgende bringer det i orden, så også 
det forhold var i orden.
 
Defacto er, at jeg er udsat for diverse chikane, som startede med gentagne trusler fra Michael Dall, der 
kort efter indflytning ville have os til at flytte igen. Da truslerne fortsatte, måtte jeg til sidst true med en 
politianmeldelse og Michael Dall kvitterede med at klippe ledningen til træpillefyret under frostperioden.
 
Da det heller ikke fik min søn og jeg til at flytte, greb Michael Dall til mere kyniske tiltag, hvor min 
højdrægtige hoppe fik en knivskade lige under knæet, hvor det ikke er muligt at lægge en forbinding. 
Knivskaden skete samme dag, jeg havde et møde med LLO omkring problemerne med Michael Dall og hvor 
jeg også samme dag tilmeldte mig som bruger hos Seas på adressen.
 
Michael Dall satte så en advokat på sagen og selvom jeg har dokumenteret en række løgne fra Michael 
Dall, kører advokaten på i strid med lejeloven og ignorerer samtlig dokumentation jeg har givet i sagen. 
Efter sigende skulle sagen være sendt til fogedretten, hvor jeg ikke forventer, at Michael Dall får medhold – 
snarere tværtimod da jeg selvfølgelig kan dokumentere mine udsagn.
 
På trods af aftale med tidligere lejer som tilbød deres sidste måneds forudbetalte husleje, imod at vi 
rengjorde ude som inde, medvirkede Michael Dall til at snyde mig for 8.500 kr. Da jeg i forbindelse med 
indflytningen ikke havde haft mulighed for at indbetale depositum, blev det aftalt med Michael Dall 
og tidligere lejer, at den forudbetalte husleje skulle overføres til Michael Dall som et aconto bidrag til 
depositum. Michael Dall overførte i stedet beløbet til tidligere lejer, som pludselig ikke ville betale for 
udført arbejde, så Michael Dall forventer, at andre skal lave omfattende oprydnings- og rengøringsarbejder 
uden beregning i hans lejemål.
 
Michael Dall opkræver også udokumenteret forbrug og nægter trods opfordring at lade Seas opgøre nogle 
ugers forbrug. Næstsidste skud på stammen kom i går, hvor flere mennesker troppede op og forventede en 
fremvisning i et udlejet lejemål, hvilket også er i strid med flere bestemmelser i lejeloven.
 
I dag kom så regningen fra Michael Dall/Ib Andersen.
 
For det første er det ikke betryggende, at det er Michael Dalls medarbejdere, der sendes ud. I udkastet 
til lejekontrakten er der taget højde for, at man dels skal rekvirere af Michael Dall godkendte personer. 
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Derudover er der en fraskrivelse af alt, hvad der kan regnes for misligeholdelse og det er jo nemt at 
instruere ens medarbejdere i at oplyse, at det helt klart er forkert anvendelse eller misligeholdelse af et 
problematisk “pillefyr”.
 
Nu er det imidlertid kendt, at de billige løsninger med en pillebrænder monteret på et træbrændefyr kan 
give større eller mindre problemer, hvilket er tilfældet i denne sag og det vil jeg naturligvis ikke hæfte for og 
slet ikke i lyset af Michael Dalls omfattende og ufine chikane.
 
En af de løgne jeg har grebet Michael Dall i er bl.a. at han har oplyst, at pillebrænderen kun er fire 
måneder gammel. Det harmonerer slet ikke med medarbejder Renes oplysninger om, at han monterede 
pillebrænderen for et lille årstid siden, hvilket også harmonerer med det foto, jeg har, hvor der på 251 dage 
er sket små 800 fejloptændinger. Dette harmonerer så heller ikke med tidligere lejere, som har bedyret, at 
pillefyret har kørt uden problemer ...
 
For at vende tilbage til regningen kan jeg oplyse, at på trods af tre montørbesøg er der dels ikke vendt 
tilbage eller kommet som aftalt, hvilket jeg tilskriver instrukser fra Michael Dall. Rene konstaterede bl.a. 
en utæt O-ring til “oliefyret”, som blev lovet skiftet, hvilket den fortsat ikke er og det er jo ret uheldigt, da 
sæsonen for pillefyret er slut grundet overophedning og det varme vejr. Stikkontakten fra det havarerede 
stik er heller ikke skiftet endnu og der er også andre forhold, som Michael Dall endnu ikke har udbedret jf. 
hans forpligtigelser som udlejer, hvilket jeg ser som endnu et led i den omfattende chikane, Michael Dall 
har gang i.
 
Ved sidste montørbesøg blev den nyligt skiftede fotocelle skiftet, da fyret viste drift og udslag – uden ild/
opfyring med træpiller. Rene konkluderede, at den nye fotocelle måtte være defekt og skiftede den. Jeg kan 
oplyse, at det ikke løste problemet, hvilket bekræfter, at der er andre og langt større problemer med fyret, 
som udelukkende kan tilskrives den problematiske kombination med et brændefyr med en påmonteret 
pillebrænder.
 
På regningen kan jeg se, at jeg er blevet faktureret for alle tre montørbesøg og det vil jeg i sagens natur 
ikke betale for, da alle tre besøg hører ind under Michael Dalls forpligtigelser som udlejer. Da der er tale om 
mekaniske fejl på faste installationer, vil jeg opfordre til at tage en snak med Michael Dall og sende mig en 
kreditnota på den uretmæssigt opkrævede regning.
 
Personligt ville jeg betænke mig ved at have en medejer, som kan finde på sådanne svinestreger overfor 
andre mennesker og jo mere denne sag vokser, jo dårligere omtale i mine bøger. Dokumentation for mine 
udsagn kan selvfølgelig på opfordring rekvireres.
 
Michael Dalls advokat er til orientering sat cc på denne mail.
 
Mvh.
Tinamaria
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Bilag 4

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk] 
Sendt: 29. marts 2014 12:21
Til: 208 - home Slagelse; Troels Behnke Skak
Emne: Fremvisning

Hejsa

Jeg kan forstå på min søn, at der har været booket en fremvisning d.d. på adressen Sorøvej 134, 4200 
Slagelse?

Jeg skal frabede mig den slags, da lejemålet er udlejet og vi har store problemer med udlejer Michael Dall, 
som hverken overholder hans forpligtigelser som udlejer og nu spilder andre menneskers tid, ved at Home 
sætter andre mennesker stævne på adressen til en fremvisning, som i øvrigt er i strid med lejeloven.

Jeg synes, det er synd for de mennesker, som bliver sendt forgæves herud, for der kan i sagens natur ikke 
finde fremvisninger sted med henblik på den aktuelle situation. Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes chikane 
fra Michael Dalls side, men det er uskyldige mennesker, han forgæves ulejliger herud.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at en gennemgang af håndværkere og en ejendomsmægler afslører, at ejendommen 
er langt mindre værd end den udbudte salgspris. 

Jeg kan også oplyse, at det er direkte i modstrid med fakta, når de ankomne mennesker d.d. oplyser, at jeg 
ikke har betalt husleje, for jeg har overholdt samtlige aftaler med Michael Dall. Problemerne er udelukkende 
opstået, fordi Michael Dall ikke har overholdt og overholder sine aftaler og løgn og latin har været 
fremherskende siden indgåelsen af dette lejemål.

Michael Dalls advokat er sat på denne mail til orientering.

Mvh.

Tinamaria

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 2013.0.3465 / Virusdatabase: 3722/7270 - Udgivelsesdato: 30-03-2014

************

From: 208 - home Slagelse 
Sent: Monday, March 31, 2014 10:57 AM
To: tinamaria@vindingforlag.dk 
Subject: VS: Fremvisning

Hej!

Umiddelbart har huset stået til salg også da du flyttede ind, så det at huset er til salg kan ikke have noget 
med chikane af dig at gøre. Mig bekendt forbyder lejeloven ikke at huset er til salg.
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Michael har orienteret mig om situationen og vi har ikke umiddelbart aftalt nogen fremvisninger. 
Vi har nogen der er interesseret i ejendommen men vi har aflyst fremvisningerne på grund af jeres 
uoverensstemmelser.

Med hensyn til hvilken stand huset er i, så vil reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast 
ejendom blive anvendt i forbindelse med et salg. 

Det at du har rekvireret en ejendomsmægler der har vurderet at ejendommen er langt mindre værd ved 
jeg ikke lige hvad jeg skal bruge til. Hvis du sender mig den pågældende ejendomsmægleres skriftlige 
vurdering, så vil jeg da gerne kommentere den.

Med venlig hilsen

home Slagelse

Steen Grosen 

Indehaver, Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Mobil: 20 45 49 90 

************

Fra: “Vinding Forlag” <tinamaria@vindingforlag.dk>
Til: “208 - home Slagelse” <208@home.dk>
Emne: Re: Fremvisning
Dato: 31. marts 2014 13:20

Hej Steen

Tak for svar 

Umiddelbart havde jeg også svært ved at forestille mig, at det var Home, der stod bag “fremvisningen”. 
Jeg har skam ingen indvendinger imod, at huset står til salg – der kan bare ikke ske fremvisninger og slet 
ikke uden forudgående varsel og selv hvis det blev varslet, vil det ikke være en mulighed, da lejemålet som 
udgangspunkt er uopsigeligt.

Jeg betragter det som chikane, når man sætter mennesker stævne herude uden overhovedet at informere mig 
om dette tiltag. Yderligere var disse mennesker orienteret om, at jeg “ikke havde betalt husleje”, hvilket er 
en direkte løgn. De oplyste også, at sagen var sendt i fogedretten, som jeg heller ikke har hørt fra. 

Jeg kan oplyse, at jeg har oplevet forskellige former for chikane fra Michael Dall – herunder har han klippet 
ledningen til træpillefyret, sendt en ud og lave en alvorlig knivskade lige under knæet på min højdrægtige 
hoppe, været medvirkende til at snyde mig for kr. 8.500 og lavet andre former for chikane. Jeg har også 
fanget Michael Dall i et net af løgne.

Jeg gik derfor i gang med at undersøge, hvad ejendommen reelt er værd i forhold til de store, komplekse 
og meget dyre løsninger der skal til for at løse ejendommens udfordringer. Ejendomsmægleren ville nemlig 
ikke karakterisere dette som en hesteejendom og i sin nuværende form er den slet ikke egnet til helårsbrug.

Ejendomsmægleren hæftede sig ved flere hovsa-løsninger inde i huset, hvor store vandrette sætningsskader 
enten skyldes, at huset synker eller noget er på vej op. Der er ingen heste- eller staldfaciliteter og foldene er 
ubrugelige grundet vandhullerne og den lavtliggende beliggenhed, som gør foldene til et mudderhelvede, 
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hvilket også skyldes det ødelagte dræn. Alt i alt skal der hurtigt postes en lille million i ejendommen for at 
gøre den egnet som hesteejendom. Ejendomsmægleren ville max. sætte ejendommen til kr. 2.2 million og 
helst mindre.

Jeg kan også oplyse, at der udover tre vinduer som ikke kan åbnes, også skal påregnes udgifter til et rigtigt 
pillefyr, hvis man skal gøre sig forhåbninger om et velfungerende pillefyr.

Mvh.
Tinamaria
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Bilag 5

1. anmeldelse

From: Vinding Forlag 
Sent: Thursday, April 10, 2014 10:21 PM
To: ssj@politi.dk 
Subject: Politianmeldelse af uregelmæssige hændelser 

Hejsa
 
I forbindelse med telefonsamtale d.d. skal jeg hermed indgive en skriftlig anmeldelse.
 
Jeg har igennem nogen tid haft nogle problemer med min nye udlejer, som er vendt fuldstændigt rundt 
omkring det indgåede lejemål, hvilket kan have flere årsager – herunder en ikke underskrevet lejekontrakt, 
som kan indebære et livstidslejemål, der kan udløse et motiv til de handlinger, som finder sted på 
ejendommen. Det kan også være et økonomisk motiv i relation til boligydelse eller en uforudset stor 
regning for udlejers vedkommende. Såfremt det har interesse, uddyber jeg gerne andre, mulige årsager. 
Bl.a. var retten meget interesseret i at få oplyst min nye adresse midt i december og de tidligere lejere stak 
også af midt i det hele samt andre mulige årsager.
 
Min søn og jeg er lige fraflyttet vores skimmelbolig, som er et kapitel for sig selv. Jeg havde søgt 
Sorø kommune og hjælp til flytning, indskud og depositum, men fik afslag på baggrund af min nylige 
demonstration imod kommunens lovbrud. Kommunen havde forinden forsinket og forhalet ansøgningen, 
men Michael Dall holdt ejendommen til os. Der er ingen tvivl om, at vi slet ikke ville have haft disse 
problemer, hvis Sorø kommune havde været os behjælpelig og deres ansvar bevidst.
 
Da afslaget forelå, fik min søn og jeg af udlejer Michael Dall lov til at flytte ind i lejemålet uden betaling af 
indskud og depositum, da han følte, at vi var de rigtige lejere, hvilket vi da også er. Jeg havde sendt en tro 
og loveerklæring på, at jeg efterfølgende ville tilvejebringe depositum og indskud.
 
Jeg tilbød de tidligere lejere at overtage slutrengøringen, imod at min søn og jeg kunne overtage lejemålet 
nogle dage før, men lejemålet viste sig at være noget mere beskidt end først antaget, hvorfor lejere Andre 
Salo og Maria Larsen fra Dirius Diamonds selv foreslog, at min søn og jeg overtog deres sidste måneds 
forudbetalte husleje, imod at vi ordnede alt ude og inde. Jeg fik den ene nøgle til lejemålet d. 28/11.
 
Det blev på et møde imellem undertegnede, Andre Salo og Michael Dall d. 29/11 aftalt, at jeg indskød den 
forudbetalte husleje til Michael Dall som et acontobidrag til depositum, da jeg ikke havde fået tilvejebragt 
noget og fordi jeg også havde indbetalt husleje for december måned. 
 
D. 10-12 blev jeg om aftenen kontaktet af en kvinde til et Bandidos-medlem, da Maria og Andre var gået 
under jorden, da Andre efter sigende skulle have snydt hans to partnere, hvoraf det ene er fra Bandidos. 
En af de andre partnere mente, at Maria og Andre var taget tilbage til huset her og partneren ville afhente 
mine heste og trailer, men kvinden ville gerne høre sagen fra Maria og Andres side. Kvinden ville gerne sikre 
sig, at det vitterligt var mine og ikke Marias heste, der gik på marken samt at traileren var min.
 
I forbindelse med flugten adviserede jeg Michael Dall om, at der måske var ugler i mosen, da Andre havde 
været meget forhippet på at få hans depositum udbetalt, selvom forskellige ting fortsat ikke var udbedret.
 
D. 18-12 havde jeg en gennemgang af lejemålet med Michael Dall, hvor han oplyste, at jeg ikke kunne få 
en lejekontrakt, før der var betalt depositum og det var nye toner. Jeg havde tidligere fået et udkast til en 
revideret lejekontrakt. Det var åbenbart ikke gået op for Michael Dall, at jeg skulle søge boligydelse, så her 
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kan også ligge et motiv. Jeg kunne også først blive tilmeldt Seas, når der forelå en lejekontrakt.
 
Forholdene med to skadede unghingste og totalt dårlige folde samt flere brudte aftaler fra både Andre 
og Michael fik mig til at overveje en fraflytning, da Michael Dall præsenterede en elregning på ca. 1200 
kr. for en måned. Under den første gennemgang havde han tilbudt, at jeg kunne få hans kode til Seas, så 
jeg selv kunne følge med i forbruget. Jeg kunne pludselig ikke få koden udleveret og ville ikke betale for 
et udokumenteret forbrug, som lå tre gange højere end vores normale forbrug. Derudover opkrævede 
Michael Dall uretmæssigt det opgjorte beløb for el samt for el tre måneder forud.
 
Pludselig ville Michael Dall have os til at flytte og det havde vi ikke mulighed for. Jeg modtog en række 
trusler fra Michael Dall, som også mundtlig havde luftet at stille med 8-10 mand. D. 13-1 skriver Michael 
Dall således:
 
Derfor skal jeg atter opfordre dig til at få flyttet dine ting. De ting der er dine, som ikke er fjernet fra min ejendom 
1/2-2014 ender indledningsvist uden for min matrikel – dvs. på vejen. Det ville være fuldstændigt tåbeligt at skulle nå 
så langt ud, men det kommer til at ske, hvis ikke du får dine ting væk. 
 
D. 14-1 således:
 
Hvis man er lejer, og har indbetalt et depositum og indskud, så er der sanktioner der kan laves, hvis ikke man betaler 
rettidigt. Hvis strøm eller vand f.eks. ikke indbetales – ja, så bliver der lukket! Hvis man ikke betaler sin husleje – ja så 
bliver man sat på gaden!
 
xxxxxx Derfor ønsker jeg at du skal flytte hurtigst muligt. Mindelighed og menneskelighed tilsidesættes ofte hvis der 
er penge imellem, hvilket er tilfældet her.
 
I en senere mail samme dag:
 
Afslutningsvis vil jeg informere dig om at jeg på ingen måde truer dig, men informere dig om at du ikke er ønsket på 
min ejendom efter 31/1, og hvis ikke du formår at flytte dine ting fra min matrikel, så skal jeg hjælpe dig.
 
På grund af truslen om lukning af strømmen skrev jeg d. 16-1 følgende til Michael:
 
Hej Michael
 
Jeg har bestilt en mand til at komme og ordne pillefyret, da du ikke vil sende en mand. Jeg modregner 
beløbet herfor i næste måneds husleje, med mindre du vil have regningen tilsendt?
 
Jeg har d.d. tilmeldt mig som bruger hos Seas, hvor de fakturerer mig for forbrug fra d. 19/12-13 og 
fremefter, så du ikke skal have bekymringer i den retning. 
 
Jeg skal derfor bede dig om at få Seas til at sende mig en udspecificeret forbrugsoversigt for perioden forud, 
som dækker perioden fra d. 25/11-13, hvor jeg fik udleveret nøglen � altså fra 25/11 - 19/12. Således skulle 
du være dækket ind.
 
Når jeg har opgørelsen fra Seas for den omtalte periode, skal jeg selvfølgelig nok betale den.
 
Mvh.
Tinamaria
 
Michael svarede:
 
Aldrig i livet…. Du er ude af min ejendom senest den 31/1.
Jeg havde samme dag et møde med LLO omkring, hvordan jeg skulle forholde mig til truslerne fra Michael 
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Dall samt hvad loven siger omkring manglende lejekontrakt.
 
D. 17-1 informerer jeg Michael Dall om, at Andre er dukket op igen og vil udbedre nogle af de ting, som var 
lovet. Michael skriver bl.a.:
 
Det er vigtigt for dig at forstå at du skal være ude af min ejendom senest den 31/1 – 2014, da jeg kommer med 
håndværkere der skal i gang med renovering.
 
Du kan i den forbindelse skrive til LLO, KGB eller Paven. Det ændre intet for mig. Du skal være ude ovenstående 
dato, ellers bliver dine ting fjernet. Antag det som et løfte, for det kommer til at ske hvis ikke du har forstået det!
 
I en senere mail samme dag:
 
Du fatter det ikke…. Kan du ikke forstå at JEG ØNSKER IKKE AT UDLEJE TIL DIG! DU ER IKKE ØNSKET I 
MIT HUS! DU ER IKKE PÅ MIN GRUND FRA DEN 31/1. Hvad fanden er det du ikke forstår?
 
Michael Dall fanger også sig selv i et spind af løgne. Fra en mail samme dato:
 
Jeg har IKKE udlejet ejendommen til dig…. Du er jo nærmest rykket ind uden min accept, hvilket tidligere lejere kan 
bekræfte. Der foreligger ingen underskrevet lejekontrakt, og der kommer heller ingen. Du kan højst betragte huset 
som et barmhjertigt lån, da I var i bekneb med skimmelsvamp og hesteopstaldning. Hvis der havde foreligget en 
betaling for hhv. depositum og forudbetalt husleje, så havde det været en helt anden sag. Så spar mig for dit pladder 
med LLO etc. Det har intet relevans her. Du skal også droppe din modvillighed, fordi I ikke er kommet en døjt videre 
med hussøgningen. Min barmhjertighed skal åbenbart straffes, og så bliver jeg tvær. Etik og moral bestod i at jeg 
tilbød jer yderligere en måned, hvis du betalte dit skyldige el mm. Som angivet i mail pr. 12/1. Du har efterfølgende 
tilkendegivet at du ikke kan betale, og derfor effektueres min fulde råderet over min ejendom pr. 31/1. Så spar mig for 
moral og etik. Du har i øvrigt intet hos SEAS-NVE. Du er på meget dybt vand, med alt det fis. 
 
Brug hellere din tid fornuftigt, ved at få tingene flyttet, og afsluttet med ordentlighed. Du skylder mig intet mindre.
 
Jeg truer dig ikke, men lover dig at dine ting ender for enden af vejen, hvis ikke det er væk den 31/1. 
 
Jeg har fortalt dig at jeg har en køber til huset. Så der kommer en røvfuld håndværkere og igangsætter 1/2.
 
Slutreplik:
 
Du er jo for dum....  Du er med sikkerhed ude 31/1, hvis ikke før! :)
 
 
For at bremse truslerne måtte jeg sige, at hvis det fortsatte, blev det politianmeldt. Truslerne stoppede, 
men til gengæld gik det ud over min højdrægtige hoppe d. 16-1, som kun havde mulighed for at gå ude 
i løsdrift med knædybt mudder. Michael Dall vidste, at foldene var et mareridt for mig med de skadede 
unghingste, som ikke kunne komme på fold:
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Billederne er taget i forbindelse med et bandageskift, selvom det stort set er umuligt at lægge en forbinding 
på lige netop dette sted.
 
For at finde ud af sandheden omkring dette sår spurgte jeg to clairvoyante, som uafhængigt af hinanden og 
uden baggrundsoplysninger samstemmende fortalte, at det var en kniv og ikke en faldskade. Jeg syntes, det 
var en grum tanke at få, at man kunne finde på at lade det gå ud over uskyldige dyr, som intet har gjort. Den 
ene clairvoyante gav også en nærmere beskrivelse af den person, som havde ført kniven.
 
En dyrlæge har vurderet billederne og kalder det for et “meget skarprettet sår”, men mente ikke, at jeg 
skulle frygte, at der var en galning løs. Jeg havde intet fortalt om baggrunden for min forespørgsel eller 
mine problemer med udlejer, som dyrlægen først efterfølgende fik oplyst.
 
Som man kan se, er selv hårene væk i sårkanterne. Der er stort set ingen sten på folden og hoppen er en, 
som aldrig er i nærheden af hegn.
 
Jeg er 176 høj og hoppen er 168-169 i stang. Såret passer med, at man står på siden og klapper hesten, 
imens man bukker let i benene og lægger kniven til på indersiden for at føre den henover benet, hvor man 
naturligt vil få en runding på både inder- og ydersiden.
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Rundingen og den skarpe begyndelse på såret på sidste billede vidner mere om en kniv end en faldskade. 
Det er selvfølgelig trist, at man kan få sig selv til at skamfere et uskyldigt dyr på livstid.
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Føllet som blev født, har også haft et mistænkeligt sår, som jeg dog ikke er gået videre med.
 
 
Det er ikke det eneste, der er sket herude. Jeg har haft store problemer med træpillefyret, hvor 
henvendelser til Michael Dall har været forgæves og har indebåret, at vi i to omgange har været uden 
varme, imens det var frostvejr. Begge gange har jeg måtte sende min søn væk, så han ikke blev syg.
 
I anden ombæring viste det sig, at det var en klippet ledning til træpillefyret.
 
D. 20-1 så stikkontakten til fyret således ud:
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Jeg har stor frygt for revnede stikkontakter og en af min søns venner ville også have bemærket, hvis stikket 
havde set sådan ud i forbindelse med tidligere besøg. Fyrrummet var rygerum.
 
Efterfølgende måtte der en samlemuffe til og ingen ledninger bliver for korte af sig selv:

 
 
Da den blå ledning havde fået en samlemuffe, kunne fyret igen køre. Jeg måtte kontakte Slagelse kommune 
og bede dem om at komme, før Michael Dall – som i øvrigt er medejer af firmaet Ib Andersen – tog affære 
og sendte en mand, så vi kunne få varme på. Sagt på en anden måde, så ved Michael Dall nøjagtig, hvor og 
hvad han skal gøre for at chikanere.
 
 
D. 31-1 fik jeg en henvendelse fra Michael Dalls advokat, som opkrævede depositum og indskud, hvilket 
LLO havde oplyst, at jeg skulle være vaks med at besvare. Advokaten fik derfor forskellig dokumentation, 
som har været mailet i forløbet og accepteret af Michael Dall. Jeg oplyste også, at yderligere uregelmæssige 
hændelser på ejendommen uden tøven ville blive politianmeldt. Begge de clairvoyante havde oplyst, at 
det var Michael Dall selv, der havde klippet ledningen til pillefyret, men at han havde sendt en anden til at 
skære i min hest.
 
På nogenlunde samme tidspunkt medvirkede Michael Dall til at snyde mig for kr. 8.500, da han havde 
udbetalt beløbet til Andre Salo, som pludselig ikke ville betale for arbejdet, som han mente selv at have 
udført. På et senere tidspunkt forsøgte Andre at købslå for det aftalte.
 
Michael Dall havde yderligere den frækhed at sende en regning på kr. 4.393,75 for hans egen sabotage og 
for et fyr, som slet ikke kører så stabilt som oplyst. Også her kan jeg dokumentere nogle løgne via mails, 
billeder og lydoptagelser.
 
Udover regningen arrangerede Michael Dall også en fremvisning d. 29-3, hvilket jeg udelukkende betragter 
som chikane og spild af andre menneskers tid, da de ikke kunne få en fremvisning.
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Michael Dalls advokat har nu begæret en fogedudsætning, som er berammet til d. 8-5. Årsagen er angivet 
som manglende betaling af husleje, men den er betalt hver eneste måned, selvom jeg har en udlejer, som 
på ingen måde overholder hans forpligtigelser som udlejer, hvilket bl.a. udmønter sig i, at oliefyret ikke kan 
bruges, da han/hans firma ikke vil ordne den utætte o-ring samt andre forhold.
 
Siden den klippede ledning til pillefyret har der været monteret låse på samtlige udhusbygninger. I dag 
skete så noget nyt, da vores terrassedør pludselig ikke kunne lukkes:
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 Jeg kan oplyse, at denne bolig ikke lige er en, man nemt finder, da mange tror, der kun er et firma, da det 
er en lukket vej.
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Jeg vil derfor gerne anmelde disse forhold, da jeg betragter det som et led i den forskelligtartede chikane, 
der finder sted herude. Jeg ved, at det ikke nytter at kontakte Michael Dall, da han er ligeglad med hans 
forpligtigelser som udlejer, på trods af at han opkræver fuld betaling for lejemålet.
 
Såfremt der er behov for supplerende oplysninger, kan jeg træffes på nedenstående kontaktoplysninger 
eller her på mail.
 
Tinamaria Fabrina Jensen
Sorøvej 134, Kindertofte
4200 Slagelse
170864
Mobil 40 91 20 93
 
Udlejer er:
 
Michael Dall
Jasminvej 26
4200 Slagelse
Mobil 27100503
md@ia-vvs.dk
 
Jeg er ked af at ulejlige jer med dette, men den ene clairvoyante oplyste, at Michael Dall kun har ondt i sinde 
overfor mig og jeg har bare forsøgt at komme videre fra en masse systemsvigt og lovbrud i forbindelse med 
to skimmelboliger i træk, hvorfor jeg ikke bare kan finde noget at bo i. Jeg har siden 2007 kigget efter en 
bolig, jeg dels kunne tåle at være i og dels har det økonomisk ikke været muligt, da en flytning koster penge 
til indskud og depositum, så Sorø kommune har også ulovligt fastholdt os i en skimmelramt bolig, som er et 
ulovligt forhold jf. flere lovgrundlag.
 
Jeg havde virkelig set frem til at lægge et dårligt kapitel bag os, men har tilsyneladende fået det ene mareridt 
erstattet af et andet :-/ 
 
Mvh.
Tinamaria 

2. anmeldelse

From: Vinding Forlag 
Sent: Saturday, April 12, 2014 3:15 PM
To: ssj@politi.dk 
Subject: Tilføjelse til anmeldelse af d. 10-4-14
 
Hej igen
 
Tak for dagens besøg :o)
 
Jeg fik ikke sendt min efteranmeldelse i går, hvor Michael Dall i en mail af d. 20-1-14 skriver følgende:
 
Jeg har i øvrigt noteret mig at du har ændret på indretningen af foldene, uden min accept. Du bedes derfor 
omgående retablere disse. 
 
D. 20-1-14 spørger jeg til, hvornår Michael Dall har været forbi og svaret kan læses herunder:
 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]  
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Sendt: 20. januar 2014 23:29 
Til: Michael Dall 
Emne: Re: Flyttedato
 
Hej Michael
 
Jeg kan ikke få de nævnte datoer herunder til at stemme ...
Hvilke datoer?
 
Jeg ved ikke helt, hvilke ændringer jeg skulle have lavet på folden, som ikke er aftalt med dig eller i henhold 
til kontraktudkast? På grund af antallet af heste gav du tilladelse til, at jeg kunne lave to ekstra åbninger i 
dyrehegnet, som du selv så, da du, jeg og Andre lavede en gennemgang af ejendommen, så min søn og jeg 
kunne flytte ind.
Så vidt jeg ved har du 4 heste. Jeg kan konstatere at du har 7 heste opstaldet. Folden kan slet ikke bære et så stort 
antal, og ender med at blive totalt smadret.
Jeg har ikke givet lov til nogen ændringer, så du bedes få det retableret som oprindeligt.
 
Jeg ved derfor ikke, hvornår du skulle have været forbi og konstatere ændringer udover det aftalte?
Jeg færdes ofte på Sorøvej, og kan med stor sorg se hvordan min ejendoms udenoms arealer bliver fuldstændig 
ødelagt.
 
Jeg skal atter opfordre dig til at få flyttet dine ting inden 31/1. Jeg har på ingen måde lyst til at have dig som lejer. 
 
 
Billederne herunder er taget ude fra vejen d. 21-1-14, hvor man ikke kan se detaljer fra foldene.
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De oplysninger som Michael Dall fremfører, kan man kun komme med, hvis man har været inde på grunden 
og hermed er der en forbindelse imellem den klippede ledning til træpillefyret. Nedenstående billede er 
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taget d. 20-1-14: 
 
 
 

 
 
Jeg kan yderligere supplere med, at mennesker som kender Michael Dall rigtig godt, sagtens tiltror ham at 
kunne finde på at klippe ledningen til pillefyret, hvis han har sat sig for, at man skal ud.
 
Jeg indhenter en supplerende udtalelse fra dyrlægen, da det fremgår af fremvisningen af min hoppe i 
dag til politiet, at skaden er fuldt forenelig med skærehøjde og –retning fra en kniv. Jeg vil igen henlede 
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opmærksomheden på dette billede fra den oprindelige politianmeldelse, hvor de overskårne hår er begyndt 
at vokse ud:
 

 
Mvh.
Tinamaria

3. anmeldelse

 
From: Vinding Forlag 
Sent: Sunday, April 13, 2014 11:53 PM
To: ssj@politi.dk 
Subject: Ny anmeldelse fra Sorøvej 134, 4200 Slagelse

Ny hændelse på Sorøvej 134, 4200 Slagelse
 
Jeg vil gerne rapportere følgende mistænkelige forhold:
 
Da jeg d.13-4-14 skulle fodre min hoppe og føl i løsdriften, var to paller blevet ødelagt. Min lakterende 
hoppe og føl er om natten lukket inde i løsdriften, så hoppen har tid til at konsumere hendes store 
madmængde, da føllet suger al næring ud af hende. Hoppe og føl er også lukket inde, så føllet har mulighed 
for at slappe af i halmen.
 
Der er åbnet i jorddelen af løsdriften, så hingsten kan komme i ly og læ og være sammen med hans flok. 
Afskærmningen består af to træpaller, som bliver bundet sammen flere steder med halmsnor. Mine heste har 
jf. http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm på billederne ca. 2/3 dele nede af siden igennem 14 dage 
vist, hvor rolige og velafbalancerede de er, hvilket politiet flere gange var forbi og holde øje med.
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I dag var begge paller havareret og umiddelbart kunne man godt tiltænke, at det var hestene, der havde 
sparket på dem, men der er nogle mistænkelige forhold.
 
For det første kender jeg mine heste. Min hoppe ville aldrig sparke og jeg kan stort set også udelukke, at min 
hingst skulle have gjort det, da det i givet fald ville være ny adfærd og jeg kender ligesom mine heste. Føllet 
kunne måske finde på at sende et kådt spark afsted, men dels ville det grundet hans størrelse ikke være i hans 
naturlige sparkehøjde og der er nogle naturstridige forhold omkring, hvor og måden de forskellige dele er 
landet. Jeg undrer mig også over den kraft, de spredte dele vidner om.
 
Beskrivelse og gennemgang af billederne som er taget, da hoppe og føl var fodret og lukket ud:
 
Pallen til venstre på billede 1 kunne i realiteten godt have fået et spark indefra, men så ville en del af den 
venstre del af brættet ikke havne helt ovre til højre under den sorte krybbe og den anden del lige nedenfor på 
indersiden med sømdelen opad, som billede 3 viser. Hvis delen skulle være revet med tilbage, ville det give 
skrammer på føllet og hverken hoppe eller føl har nogen skrammer overhovedet.
 
Det er også gået ud over pallen til højre på billede 1, hvor der også er jordaftryk på pallens andet bræt fra 
oven. I det store hul nummer 2 fra højre kan man ane, hvor langt inde brættet ligger i to dele. På billede 4 
vises jordaftrykket fra billede 1, som lige såvel kunne skyldes en fod og ikke en hov. Sandsynligheden for, at 
et bræt skulle ryge i lige linie så langt bagud, anser jeg for meget lidt sandsynligt og hvis en hov havde ramt 
brættet, ville der være aftryk efter hoven, hvilket der ikke er jf. billede 8 og 9. Hvis en hingst havde sparket 
til et bræt, som var røget så langt, ville brættet ikke være i så hel tilstand.
 
Fælles for delene fra begge paller er, at de ligger med sømsiden opad jf. billede 3, 10, 11 og 12. Hvis en hest 
træder på et søm, kan den få en hovbyld og en hovbyld kræver et helt tørt leje med fravær af mudder, hvilket 
ikke vil være en mulighed, hvis de kommer til skade eller får en hovbyld. En hovbyld kræver to daglige 
sæbebade, hvilket ville være lidt af et mareridt under de nuværende forhold, der er til rådighed.
 
Hvis der skulle have været et usandsynligt intermezzo imellem hestene, ville det lange bræt ikke lande 
som tilfældet, da hoppen passer på føllet og ville være gået imellem. Dernæst er føllet stadig så lille, at han 
har stor respekt for farmand og flytter sig for ham. Jeg anser det derfor for usandsynligt, at føllet skulle 
have sparket efter hingsten og hingsten skulle sparke efter hoppe og føl. Sparkeadfærd er ikke min hingsts 
normale adfærd, med mindre man tager en ud af hans flok, hvilket kan udløse hingstefrustrationer.
 
Billede 1
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Billede 2
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Billede 3

 
 
Billede 4
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Billede 5

 
 
Billede 6
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Billede 7

 
 
Billede 8

Hvis det var hestene, som havde flyttet rundt på brættet, ville det bære præg af  fugt og jord fra hovene. 
Brættet ville ikke være helt efter et spark fra hingsten.
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Billede 9

 
 
Billede 10 

 



111

Billede 11

 
Billede 12

 
Ovenstående bræt ligger modsat af, hvor det var hæftet (højre side).
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Billede 13

 
 
 
For et par dage siden fandt jeg to ølkapsler inde i stalden og hverken min søn eller jeg drikker. Der kommer 
selvfølgelig wrap ind i stalden, hvor ølkapslerne kunne være ”høstet fra marken”, men så ville de ikke se så 
friske ud. På mig virker det som om, at der er nogen, der vil sprede utryghed ...
 
Da politiet lige har haft en snak med min udlejer, som går langt i hans bestræbelser for at få os ud af 
lejemålet, finder jeg dagens hændelse mistænkelig sammenholdt med nylig hærværk på terrassedør samt 
andre grove hændelser der nu er politianmeldt d. 10. og 12. april.
 
Jeg har indhentet supplerende udtalelse fra dyrlæger i forbindelse med politiets besøg d. 12-4 og fremsender 
den, når den foreligger.
 
Mvh.
Tinamaria

 
4. anmeldelse

 
From: Vinding Forlag 
Sent: Thursday, May 1, 2014 3:43 PM
To: ssj@politi.dk
Subject: Opfølgning på anmeldelse af d. 10-4-14 og d. 13-4-14 samt ny anmeldelse af d. 1-5-14 på Sorøvej 
134
 

Hejsa
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Så har der igen været en hændelse på Sorøvej 134, 4200 Slagelse.

Denne gang er der strøet glasskår ud på folden i et gangareal, hestene normalt bruger. Jeg skriver normalt, 
for i øjeblikket er det ikke der, de opholder sig mest.

Jeg har i fire år stået et sted, hvor der jævnligt kom både søm, rustne dele og glasskår op ad jorden, så 
derfor scanner mit blik automatisk foldene – også i lyset af de uregelmæssige hændelser, der finder sted på 
ejendommen.

I dag opdagede jeg så, at der var strøet ret mange glasskår ud på en måde, som ikke er normal for, hvordan 
glasskår bliver spredt, trådt på eller dukker op ad jorden.

Den skarpe betjent vil nok bemærke, at glasskårene ser mistænkeligt friske ud, i forhold til hvis de skulle 
være dukket op ad jorden. Dernæst ville en spredning ikke strække sig over et større område, som er 
tilfældet her. Spredningen fremgår dog ikke helt af billederne herunder.

Jeg har også vendt anmeldelserne af terrassedøren og hærværket i løsdriften med en clairvoyant, som 
bekræfter, at det – igen - er Michael, som står bag, hvilket også gælder glasskårene, som er “plantet”. 
Han tør dog ikke selv dukke op på matriklen og sender derfor en anden. Da jeg alligevel havde fat i den 
clairvoyante, fik jeg afklaring omkring føllet, som Michael Dall ikke har noget med at gøre – bare for god 
ordens skyld.

Det er muligt, at det ikke kan bevises, at det er Michael Dall, der står bag, men jeg håber, at politiet vil stille 
Michael Dall i udsigten, at han bliver anholdt hver gang, der sker yderligere hændelser herude. Det tror jeg 
vil have en effektiv og præventiv effekt og jeg synes, at summen af hændelserne berettiger dette.

Mvh.

Tinamaria
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Opsummering

Jeg har desværre ikke haft så meget tid til at bearbejde materialet og grundet tidsfristen har jeg kun lige hur-
tigt samlet materialet. Der mangler bl.a. et brev fra Michael Dalls advokat.

Jeg vil slutte af med nogle billeder, som jeg synes, der mangler. De tre første er fra det ødelagte dræn til 
foldsiden og de efterfølgende billeder er af hoppen, som blev påført en knivskade, hvor politiet som nævnt 
har bekræftet, at skaden er forenelig hermed.

Jeg håber, at retten vil se med alvorlige øjne på det passerede, hvor jeg aktuelt end ikke har mulighed for at 
komme væk fra lejemålet og tillige skal bøvle med Michael Dalls utilregnelige og uansvarlige adfærd, hvor 
totalt uskyldige dyr også udsættes for hans luner.
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Hoppen er skamferet på livstid, da heste danner granulationsvæv efter benskader.
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Michael Dall lyver dokumenteret i flere tilfælde
Michael Dall har klippet ledningen til træpillefyret
Michael Dall har snydt min søn og jeg for minimum kr. 8.500
Michael Dall har sendt en ud og skamfere min højdrægtige hoppe
Michael Dall har sendt flere mennesker til en ureglementeret fremvisning
Michael Dall har sendt en ud og øve hærværk på terrassedøren
Michael Dall har sendt en ud og udøve hærværk i løsdriften
Michael Dall  har sendt en ud og strø glasskår på folden
Michael Dall har sendt en regning for hans egen hærværk samt uhensigtsmæssige træpillefyr
Michael Dall har i flere tilfælde ikke overholdt hans forpligtigelser som udlejer
Michael Dall opkræver udokumenteret forbrug
Michael Dall opkræver uretmæssigt strømforbrug tre måneder forud baseret på et udokumenteret forbrug
Michael Dall har ikke givet lovpligtige oplysninger om åbningstal af vand og strøm
Michael Dall har selv accepteret, at vi flyttede ind uden depositum og indskud i første omgang

Jeg gør opmærksom på, at jeg både har lydoptagelser samt videooptagelser, der evt. også kan fremlægges i 
retten, hvis det ønskes.

Jeg beder retten om, at Michael Dall møder personligt op og evt. indkalder Maria Larsen og Andre Salo til 
retsmødet, såfremt det fortsat afholdes.

Mvh.
Tinamaria


