
Kære beboere og bruger  
af gaderummet 
 
Svar på henvendelsen den 10. september 2007: 
 
Da I ikke kan garantere os en dialog uden videooptagelse og senere udstilling på Internettet, vil vi 
desværre ikke medvirke til et møde i Gaderummets faciliteter. Vi synes det er ærgerligt at I ikke vil 
respektere og imødekomme vores ønsker om et ligeværdigt dialogmøde ansigt til ansigt.  
 
Vi vil således heller ikke foreslå en ny mødedato, men blot besvare jeres henvendelse pr. brev. 
 
Partnerskabet mellem Askovgården og Missionen blandt Hjemløse, har grundlæggende budt ind på 
varetagelsen af Gaderummet ud fra, at man i de to selvstændige organisationer har været enige i, at 
Gaderummet er et bevaringsværdi og alternativt koncept. (jvf. Handleplanen) 
 
Partnerskabet mellem Askovgården og Missionen blandt Hjemløse, har ikke direkte været 
impliceret i sagens bagvedliggende beslutningsprocesser i Københavns Kommune eller i 
Socialministeriet. Partnerskabet har udelukkende været involveret i en dialogrunde med 
Københavns Kommune, vedrørende den fremtidige varetagelse af driften i Gaderummet. Denne 
dialog startede tilbage i maj 2007.  
Og med den politiske beslutning i Socialudvalget den 29. august 2007, er Partnerskabet bestemt til 
at varetage driften i et alternativ tilbud til beboerne og brugerne af Gaderummet. Et alternativ tilbud 
der i høj grad bygger på brugerindflydelse og medbestemmelse. (jvf. Handleplanen)    
 
Derfor var det også ønskeligt for Partnerskabet at mødes til en fremadrettet dialog. Partnerskabet 
har ikke til hensigt eller mulighed for, at gå i en dialog omkring processen forinden Partnerskabets 
involvering i sagen vedrørende Gaderummet.   
 
Partnerskabet ønsker udelukkende at åbne op for en dialog omkring det fremadrettede tilbud til 
Gaderummets beboere og brugere. (jf. Handleplanen) samt informere Gaderummet vedrørende de 
ressourcer Partnerskabet kan stille til rådighed i Gaderummets værested, boform og rådgivning.  
Mangfoldigheden i alle Gaderummets tilbud er for Partnerskabet vigtig at diskutere, behandle og 
viderefører i samarbejde med jer.  
 
Partnerskabets opbakning til Gaderummet, udspringer derfor også direkte ud fra et ønske om at der 
fortsat skal findes et alternativ tilbud til Gaderummets beboere og brugere.   
 
For god ordens skyld skal det siges, at vi har besvaret jeres tidligere henvendelse fra juli måned. 
Robert Olsen, Mændenes Hjem (Missionen blandt Hjemløse) afleverede personligt i august måned 
et skriftligt svar ude i Gaderummet.   
 
 
 
Mange hilsner 
 
Partnerskabet, 
 
Per Hensen og Anders Sørensen 
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