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~ .~~\ Paladsfuseren i Gaderumnret! 7

6\ ,n En seelsom blanding af inhabilitet, intrigeren, logn og stoffer. 4 

AJ Gaderummet har til medet d.28.januar 2007, med deltagelse af bestyrelserne for den gamle og den� 
2\ nye forening, diskuteret sagen omkring uretmeessig indtreengen i huset.� 

b- D.17.december 2006 placerede husets bestyre1sesformand sig i en inhabil position, da han interve�
nerede til fordel for sin S0n og dennes keereste, der forinden havde lavet problemer i huset, bade� 
overfor andre brugere og boere.� 
Siden har bestyrelsesformanden handlet videre i sin inhabilitet, og har med sine handlinger groft� 
skadet huset, dets faglige arbejde, det brugere, dets boere og personalegruppe.� 

Hele sagen er fra starten af: ulykkelig. Arbejdet - der er et fagligt og socialt frellesarbejde - og som 
bestar af det, det gores til, blev angrebet. Nogen ville se1vha det, gore det til deres private ejendom, 
men i en seelsom blanding af inhabilitet, intrigeren, Iogn og stoffer, der - fordi det var sa uteenkeligt 
- nok blev set, men ogsa skubbet veek igen. Det kunne det sa ikke i leengden, og da sagen kom til 
fsellesmadebordet, valgte indtnengerne at gao ... 

Vi vil gerne med denne udtalelse udtrykke, at vi finder sagen lest pa den made, at husets arbejder 
.dere som hidtil. Huset er et rigtigt velfungerende s~q, laJ~e men'erne til trods. Det heenger sam

men, og nytten for dets brugere, boere og omgive1ser e~delig. 

Vi vil med dette mode udtrykke, at vi finder at bestyre1sesformanden er gaet af og ud afbestyre1sen 
lerede, og opfordrer foreningerne til straks at handle retmeessigt til fremme for denne udtale1se. 

S tidig rna vedteegteme gennemteenkes pa ny, saledes at den fremtidige bestyre1se ikke lesriver 
sig a det arbejde, den er opbygget til at tjene. Det villigeledes veere vigtigt at arbejde for at frem 

,,,"-_ere, t der ikke er sa meget pres fra oven af pa de sociale sammenhaenge, der seger at rette op pa 
in nes miserable tilstand. Sa var sadanne skeermydsler maske ikke opstaet, 


