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Politi rydder værested
Værestedet Gaderummet er blevet ryddet efter beboere har holdt det besat i to år. Politiet
fandt 21 afrikanere i baglokale.
Det tidligere værested Gaderummet i København blev i dag ryddet, men politi og fogeden fik sig også en
overraskelse, da de trængte ind i de kommunale lokaler.
Da Københavns Politi i dag hjalp med at rydde det tidligere værested Gaderummet, fik de noget mere arbejde
med hjem, end de havde regnet med, skriver jp.dk.
Politiet assisterede fogeden med at sætte tidligere medarbejdere og brugerne af værestedet på gaden, da de
har holdt stedet besat, siden lederen og medarbejderne blev opsagt i maj sidste år.
21 gemte sig i baglokale
Men i det tidligere værested fandt politiet således også 21 afrikanere, der gemte sig i Gaderummet.
»Vi aner ikke, hvad de laver der«, fortæller Peter Forstrøm, der er efterforskningsleder på Station Bellahøj,
hvor de 21 afrikanere opholder sig nu.
»Det kan være, at de opholder sig illegalt i landet, men det er langt fra sikkert, og det er det, vi skal forsøge at
få et overblik over. Det kommer til at tage noget tid, da vi skal have kaldt nogle tolke ind og påbegynde
afhøringer«, uddyber han over for jp.dk.
Brugere besatte Gaderummet
Gaderummet er et tidligere værested, der havde til huse i kommunale lokaler. Aftalen med kommunen blev
dog opsagt, da Gaderummet ikke levede op til de krav, der blev stillet i en tilsynsrapport i efteråret 2006, men
tidligere medarbejdere og brugerne har siden holdt stedet besat.
Sagen har to gange været i fogedretten, men da besætterne ikke har reageret på henvendelser, valgte
fogeden - med assistance af politiet - at sætte dem på gaden tidligere i dag.
Selvom der var tale om en ulovlig besættelse forløb selve fogedforretningen uden problemer, og besætterne
forlod stedet frivilligt uden større brok, fortæller den centrale vagtleder ved Københavns Politi.
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