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Fra: Peter Mosegaard
Til: rikke_lauritzen@br.kk.dk; 
Emne: Kære Rikke Lauritzen
Dato: 7. november 2007 10:32:25


Til Rikke Lauritzen, 
Enhedslisten                                                        
Medlem borgerrepræsentationen og medlem af 
Socialudvalget i Københavns Kommune
d. 2. november 
 
Kære Rikke Lauritzen
 
Ang. rykker for svar på din tiltrædelse af beslutningen om 
lukning af Gaderummet.
 
Jeg er bruger af Gaderummet. I august måned sendte jeg dig en 
mail, hvori jeg spurgte hvorfor du stemte for lukningen af 
Gaderummet – en lukning som bl.a. blev begrundet i en 
Tilsynsrapport, som vi fandt misvisende.
 
Som jeg skrev til dig i mailen, var jeg bekendt med at du forinden 
beslutningen, havde haft kontakt til Gaderummet, og sagt at du 
syntes at Gaderummets tilbagemelding på Tilsynsrapporten, var 
udmærkede svar på Tilsynsrapporten og redegjorde for 
Gaderummets praksis i forhold til de problemer, som rapporten 
pegede på. Som jeg også skrev i mailen til dig, bad jeg dig om bære 
over med mig, hvis jeg tog fejl af dig og en anden. Men jeg har nu 
fået bekræftet at det var dig. 
 
Da du ikke har svaret på min mail endnu, beder jeg dig om at svare 
nu.
 
Hvordan kan det være at du er med til at lukke Gaderummet, med 
begrundelse i Tilsynsrapport, når du selv har ment at Gaderummet 
svar på tilsynsrapporten var udmærkede og fint redegjorde for 
problemstillingerne? 
For mig at se hænger det ikke sammen, men et svar fra dig kan 
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måske hjælpe på det.
 
Jeg ser frem til at høre fra dig.
 
 
Peter Mosegaard, 
bruger af Gaderummet
  





