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7. november 2007 
 
 
 
Ang. invitation til møde i Gaderummet. Forslag om torsdag d.8.november kl.17. 
 
 
Kære Frank Hedegaard (SF) 
 
 
Vi læste i Jyllandspostens artikel af 02-10-2007 ”Bosted kræves ryddet”, din udtalelse i forbindelse 
med sagen om Gaderummet: 
 
”Vi vil helst undgå en konfrontation, og jeg tropper gerne selv op i Gaderummet for at forklare 
vores beslutning, så vi kan komme videre.” 
 
Dette tilbud vil vi gerne tage imod, og vil derfor gerne invitere dig til et mindre møde en 
eftermiddag så hurtig som muligt, fx torsdag d.8.november 2007 kl. 17. Vi vil gerne være åbne, 
høre på, tænke med, stille spørgsmål, men vi kan dog ikke love dig at komme videre i den forstand, 
som du hidtil har lagt op til. 
 
Det vi bl.a. vil have forklaret, er grundlaget for beslutningen om afvikling af Gaderummet, herunder 
hvad det er ved den daglige drift i Gaderummet som du ikke kunne stå inde for. Vi vil også høre din 
mening om sagsbehandlingen, og den måde som kommunen har behandlet os på. 
 
Derudover vil vi gerne have svar på hvorfor det var så umuligt at få rettet de misvisende 
oplysninger, der var i socialfaglig tilsynsrapport for Gaderummet 2006. Desuden vil vi gerne høre 
om psykiater og overlæge på Hvidovre Hospital Henrik Rindoms rolle i sagen, ligeledes for advokat 
Laue Traberg Smidt’s rolle i sagen. 
 
Vi ønsker også svar på hvorfor Gaderummet skal ændres til at være en helt anden institution, jf. 
oplægget fra ”Partnerskabet” om et nyt tilbud, og vi ønsker at høre hvorledes overvejelserne er gjort 
i forhold til SF’s politik.  
 
Vi har mange flere spørgsmål som vi gerne vil have besvaret, som hverken kommunen eller 
socialborgmesteren har formået i nu 10 måneder, og vi ser derfor dit tilbud, som en god mulighed 
dertil og som en begyndelse på at få fyldestgørende og begrundede svar.  
 
 
Med venlig hilsen  
Nogle brugere af Gaderummet 
V/ Peter Hauerslev 
Mob.6030 2566 
 


