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Julie Petersens Mindelegat 

Under henvisning til Deres ansøgning af 10. september d.å. er det mig en glæde at 

meddele Dem, at De er blevet tildelt en legatportion, stor kr. 10.000,00 fra ovenstående 

legat. 

Beløbet vedlægges i check. 

Med venlig hilsen 

Peter T. Hald 
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Advokatfirmaet Peter Tetens Hald d. 1/102008 
Nikolajsgade 22 
I O<i8 København 

Kære Peter Tetens Hald 

Mange. mange tak for støtten fra Julie Petersens Mindelegat, den er blevet modtaget med stor glæde 
hos såvel brugere som personale i Gaderummet. 

Som De muligvis har læst og hørt i pressen. har Landsretten for nyligt stadfæstet fogedretsdommen, 
som tilkendte Københavns Kommune juridisk ret til at indsætte sig i Gaderummets lokaler, i 
Rådmandsgade 60 på Nørrebro. Indenfor nærmeste fremtid, vil brugerne derfor sandsynligvis stå på 
gaden. 

Det er naturligvis ulykkeligt, for udover at ca. 30 beboere mister tag Over hovedet, mister de ca. 200 
brugere el alternativ til gadens hårde bande-, narko-, og prostitutionsmiljø. Vi er meget bekymrede 
for deres fremtidige livssituation, men vi har dog stadig et spinkelt håb om, at nogen vil tilbyde os 
andre lokaler, så Gaderummets fællesskab og virke kan opretholdes. Andet er ubærligt at tænke på, 
for som tidligere skrevet, gør det ingen forskel for de unges situation, at kommunen påtænker at 
etablere et nyt tilbud, i Gaderummets lokaler. Trods beslutningstagernes velmenende intentioner, vil 
de unge ikke opsøge denne institution, for de forudser - grundet tidligere erfaringer med sådanne 
traditionelle sociale tilbud - at den ikke vil kunne hjælpe dem. 

Deres støtte vil i lyset af denne situation først og fremmest gå til mad og evt. telte, soveposer m.m. 
til de unge. Da vi endnu ikke helt ved hvordan situationen vil udarte sig, i relation til 
indkvarterings- og forsørgelsesmuligheder m.m., kan vi desværre ikke præcisere nærmere på 
nuværende tidspunkt. Det håber vi, at De har forståelse for. Til gengæld kan vi love, at støtten er 
hårdt tiltrængt og vil blive anvendt med stor omtanke, i relation til at hjælpe de unge videre på bedst 
mulig vis. 

Endnu engang mange tak for bidraget og betænksomheden. 

De bedste hilsner 

Gaderummets brugere og personale 

1'/ Kalle Birck-Madsen, cand.psyk. og daglig leder,
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