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KØBENHAVNS KOMMUNE
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Socialforvaltningen

Gaderummets brugere
Rådmandsgade 60
2200 København N

Dato: 20.09.2007
Sagsm.: 2007-54567
Dok.m.: 2007-331948

Socialforvaltningens handlinger ilt. etablering af det nye tilbud i
Rådmandsgade 60
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Socialforvaltningen og Partnerskabet AskovgArden og Missionen,
blandt hjemløse (partnerskabet) afholdt d. 4. september et møde for jer
med furmålet: At orientere om Socialudvalgets beslutning d. 29.
august, at pra:sentere .Partnerskabet, og at lade Partnerskabet fortælle
jer om deres planer for det fremtidige tilbud. De fremmødte brugere
fra Gaderummet ønskede ikke at modtage orienteringen. Begrundelsen
var, at man ville have svar på en række spørgsmål vedr. beslutningen
om at tilbagekalde godkendelsen af Gaderummet. Der blev svaret på
nogle spørgsmål under mødet. De fremmødte besluttede kollektivt, at
de ikke ønskede information og præsentation afPartnerskabet.
Efter det mislykkede møde henvendte Partnerskabet sig til jer d. S.
september, med ønske om at blive inviteret ud i Rådmandsgade 60 d.
IO. september. Formålet var at 11 en dialog om det fremtidige tilbud.
Ønsket blev ikke imødekommet af Gaderummets brugere.
Socialforvaltningen må foreløbigt konkludere, at det ikke er lykkedes
at etablere den nødvendige dialog med Gaderummets brugere vedr.
det fremtidige tilbud. Situationen er nu, at der skal etableres et nyt
tilbud, som Partnerskabet skal drive. Derfor vil socialf'orvaltningen nu
overtage ledelsen i Rådmandsgade 60 med det formAl at fil skabt
rammer for, at det nye tilbud kan blive etableret.
Socialforvaltningen vil møde frem på adressen Rådmaadsgade 60 d. 2.
oktober om forntiddagen og fra da af bemande stedet i dagtimerne.
Socialforvaltningens medarbejdere vil sl1 arbejde frem mod, at
Partnerskabet i nær fremtid kan modtages i RMmandsgade 60. Det vil
være afgørende, at Socialforvaltningens medarbejdere modtages på en
betryggende og konstruktiv måde. Såfremt dette ikke er muligt, vil det
blive nødvendigt at lukke stedet helt ned og der vil i stedet blive
etableret en nødovematning i andre lokaler.

Mill- og rammekonlor
for voksne

Bemstorlfsgode 17,4.
1592 København V.
Telefon
33173317

Direkte telefon
33173264

Telefax

Til biug for Socialforvaltningens fomeredelse, skai jeg udbede mig
jeres skriftlige respons herpå senes! d. 25. september kl. 12.00.
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