Kære Læser, kære sjæl om Gaderummet
Det er ikke lykkedes at få Gaderummet til at gå under.

Se vores kronik i Jyllands Posten dags dato
Jyllands Posten. 6.februar 2008: Sagen om den ulovlige lukning af Gaderummet.

DONG-energi kommer fredag og lukker for strømmen – med mindre!
Men på fredag d.8.februar 2008, klokken præcis 12.00, vil en medarbejder fra DONG-energi stå
ved Gaderummets målerskab og afbryde strømmen – med mindre Gaderummet kontant erlægger
kr.25.000.
Gaderummet har ikke så mange penge i sin madkasse. Og tidligere søgning på millionærer, har ikke
givet resultat, men dog alligevel givet så meget – sammen med fonde og vores Ønskebrønd vi
samler ind med - at vi stadig for gadeunge har mad hver dag, telefon og alle andre fornødenheder og
hjælpetjenester intakte. Vi håber på din hjælp, eller at du sender vores mail videre. Støtte kan gives
på:
Konto Danske Bank, reg.0274, kontonr.0766399;
Arbejdernes Landsbank reg.5361, konto.0415718
Enhver mønt, stor som lille, gør en stor forskel. Og vil redde os.
Du/I/Jer er meget velkomne til at komme herud på fredag og hjælpe til med at det kan gå ordentligt
for sig.
I morgen torsdag vil vi igen gå ud med vores Ønskebrønd. Og ellers gøre alt hvad muligt, for at
skaffe de resterende midler.

Sådan opstår overforbrug og underskud i Socialforvaltningen
På 9.ende måned fortsætter Gaderummet sit arbejde uden sine driftsmidler. Aktuelt brændes
Gaderummets midler af i klodser af forvaltningen på styk kr.1.000,00 i timen døgnet rundt på
kommunens ”Nødrum” i Fensmarksgade, hvor de bruges til en stor personalegruppe der skal
administrere en lille låge af pleksiglas i en låst dør, der skal holde nogen unge ude, og andre væk.
Samtidig er ”Nødrummet” stort set tomt for brugere, og flere brugere må ikke komme der, da de
tidligere har skabt konflikter, og der er for få personaleressourcer til at styre dem, skulle det opstå
igen. Budgettet i ”Nødrummet” må være mere det dobbelte af Gaderummets oprindelige, og det
bruges alene til ren administration, kontrol og viderehenvisning af unge.
Ikke noget at sige til, at der er et stort overforbrug og underskud af midler i Socialforvaltningens
samlede budget. Men det er utroligt at kommunen fortsætter med at fyre for fuglene, mens den
indvendige del af hjernen søges frataget alt ilt!

Socialudvalget har holdt møde i dag d.6.februar om Gaderummet
I dag har der været møde i Socialudvalget. Men som vanlig får vi sikkert ikke noget at vide – alt
holdes lukket og hemmeligt, hvad det har været gjort de sidste par måneder, lige siden det blev klart
også for kommunen, at der var alvorlige fejl i Tilsynsrapporten. Men tåler det ikke dagens lys, hvad
der foregår i Socialudvalget?
Brugere af Gaderummet har i går og i dag skrevet til Socialudvalget og forvaltningen.

2008-02-06 Gaderummet, til Overborgmester Ritt Bjerregaard ang. Gaderummet på Nørrebro
2008-02-06 Gaderummet, brugerbrev til Anette Laigaard ang. de juridiske tvists i sagen om
Gaderummet, til orientering
2008-02-06 Gaderummet, brugerbrev til Socialudvalget ang. retsstridigheder i afviklingen af
Gaderummet
2008-02-05 Bruger af Gaderummet: Til Socialudvalget ang. Gaderummet og alvorlige
konsekvenser for brugergruppen ift. det nye tilbud

Skrivelser til sidste udvalgsmøde i Socialudvalget
Også sidste gang der var møde i udvalget, skrev en bruger til Socialudvalget, jf.
2008-01-23 Til Socialforvaltningen fra en bruger af Gaderummet
Og samtidig tilsendte vi også forvaltningen det sidste brev til Folketingets Ombudsmand om
indgriben overfor Københavns Kommune i vores sag, jf.
2008-01-20 Gaderummet til Ombudsmanden vedr. manglende identifikation af psykisk syge

Sidste nyt
Kommunens svar, via pressen, se Nyt fra Regionerne, har i aften været, at pudse fogeden på os.
Kommunen begår aftalebrud overfor Socialministeriet, blandt andet, så det er ikke en fogedsag som
kommunen vinder, men samtidig bruger kommunen også udstødte unge, der har behov for
Gaderummet, som gidsler i en bestræbelse, de ved ikke er fair overfor Gaderummet og dets
godkendelsesgrundlag.
På Gaderummets vegne
Kalle mob. 2487 9126
Alina mob. 2231 6322
Peter mob. 2276 2112
Sidste nyt på www.gaderummet.dk ligger under Nyheder
Vi har tilladt os at lave en satire, en Video med Doktor Klik. Når uoplysthed bliver norm, må satire
blive ret og pligt. Vi håber ikke vi træder nogen over tæerne, men at hjerneceller og smilebånd får
motion.

