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Fra: Gaderummet-Regnbuen
Til: Mikkel.Warming@sof.kk.dk; Leslie_Arentoft@br.kk.dk; 


Peter_Schluter@br.kk.dk; Frank_Hedegaard@br.kk.dk; 
Thor_Groenlykke@br.kk.dk; Lars_Rasmussen@br.kk.dk; 
Finn_Rudaizky@br.kk.dk; Margrethe_Wivel@br.kk.dk; Wallait_Khan@br.
kk.dk; rikke_lauritzen@br.kk.dk; Jens_nielsen@br.kk.dk; 


cc: anne.mariesoland@sof.kk.dk; wu72@sof.kk.dk; 
Emne: Til Socialudvalget fra husmødet i Gaderummet
Dato: 28. maj 2008 15:37:46


Til Socialudvalget og Socialborgmesteren i København
 
Vi skal starte med at rydde en misforståelse af vejen. Vi i Gaderummet 
opholder os hverken ulovligt eller uretmæssigt i lokalerne Rådmandsgade 
60. Vi er her på lovlig vis - de juridiske tvister i sagen er endnu ikke 
afklaret og Gaderummet har stadig sit virke kørende i lokalerne - indtil 
andet skulle være gjort gældende i retten. Vi gør endnu engang 
opmærksom på Lars Gregersens tidligere bekræftelse d. 2. oktober 2007 
om at der er juridisk tvist i sagen. Vi ser selvfølgelig frem til en afgørelse 
af denne juridiske klemme, der har varet over et år, hvilket vi også tænker 
I gør.
 
Derudover kan vi oplyse at Gaderummet har fået valgt en ny bestyrelse, i 
overensstemmelse med fondens vedtægter. De har også skrevet til 
forvaltningen. Det er således bestyrelsen der har det overordnede ansvar 
for Gaderummet.
Vi er bekendt med at de gerne indgår i dialog med jer og forvaltningen – 
også hvis kommunen er bekymrede for forholdende i Gaderummet, 
hvilket der har været givet udtryk for.
 
I den forbindelse vil vi også gerne rydde endnu en misforståelse af vejen. 
Her er hverken ”uforsvarlige forhold” eller ”ligegyldighed i forhold til at 
passe på lokalerne”. Det har bestyrelsen også skrevet til kommunen.
Vi skal i øvrigt afvise at den daglige leder eller andre skulle have nægtet 
en kommunal medarbejder adgang til lokalerne, som det er påstået. 
Vedkommende kom i huset i forbindelse med en politiaktion, hvor 
brugerne stod på gaden. Vedkommende blev bedt om at gå igen, da 
ærindet i situationen mentes at være særdeles upassende. Vedkommende 
henvendte sig på intet tidspunkt til brugerne, der stod på gaden.
Som bestyrelsen også skriver til forvaltningen, er vedkommende, eller en 
anden medarbejder, velkommen på et andet tidspunkt, efter aftale, således 
det kan konstateres at der hverken er et specielt råt miljø eller 



mailto:socpsyk@post6.tele.dk

mailto:Mikkel.Warming@sof.kk.dk

mailto:Leslie_Arentoft@br.kk.dk

mailto:Peter_Schluter@br.kk.dk

mailto:Frank_Hedegaard@br.kk.dk

mailto:Thor_Groenlykke@br.kk.dk

mailto:Lars_Rasmussen@br.kk.dk

mailto:Finn_Rudaizky@br.kk.dk

mailto:Margrethe_Wivel@br.kk.dk

mailto:Wallait_Khan@br.kk.dk

mailto:Wallait_Khan@br.kk.dk

mailto:rikke_lauritzen@br.kk.dk

mailto:Jens_nielsen@br.kk.dk

mailto:anne.mariesoland@sof.kk.dk

mailto:wu72@sof.kk.dk





bygningsmæssigt forfald i Gaderummet, som det påstås.
 
Vi har bemærket at kommunen fortsat foretager sine egne vurderinger om 
forhold i Gaderummet, med en stigende grad af suspektgørelse af ansatte 
og brugere og forhold i Gaderummet generelt. Vi kan på ingen måde 
genkende billedet der tegnes af forholdene i Gaderummet fra kommunens 
side, og mener ikke de er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Og 
vi stiller os uforstående overfor hvorledes sådanne vurderinger kan 
foretages, uden at tale med f.eks. brugerne. Men vi har i tankerne at disse 
mere og mere negative vurderinger om Gaderummet - som vi vel at 
mærke ikke kan genkende - skal bruges til et eller andet. (Ligesom med 
påstanden om de psykisk syge som skulle være blevet frataget sin 
medicin, men som ikke er der). Vi ved jo godt at kommunen er part i 
denne aktuelle strid, og gerne vil af med Gaderummet for næsten enhver 
pris. Men vi skal alligevel bede jer – eller foreslå jer – at tage kontakt til 
bestyrelsen for Gaderummet, hvis I er bekymrede for forholdene i 
Gaderummet eller brugernes trivsel. Eller lytte til hvad brugerne siger. 
Intet forhindrer jer i dette.
 
Vi skal således tage klart afstand fra de vurderinger vi har læst fra 
kommunens side om ”uforsvarlige forhold” og ”at Kalle Birck-Madsen og 
de andre medarbejdere skulle være til mere skade end gavn for brugerne i 
Gaderummet”.
Vi er stadig ca. 30 beboere, 200 brugere er igennem huset på en uge og 25 
+- i psykologisk rådgivning. Mange er kommet videre ind i samfundet, 
mange nye er kommet til.
 
Udvalget er i øvrigt også velkommen til at kigge forbi Gaderummet og 
tale med brugerne. Så kunne der måske også tales nærmere om hvorfor 
jeres påtænkte institution ikke er relevant eller brugbar for os.
 
Gaderummet
Husmødet d. 28. maj 2008





