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Din E-mail af 11. maj 2008 med klage over "kommunal
indtrængen".

Kære Kalle Birek-Madsen
Jeg har modtaget din E-mail af II. maj 2008, hvori du klager over
"kommunal indtrængen" på adressen Rådmandsgade 60, mandag d.S.
maj 2008.
Ud fra det jeg har fået oplyst om forløbet d.S. maj 2008, har jeg svært
ved at genkende indholdet i din beskrivelse af, hvad der skete i
forhold til den medarhej der fra Socialforvaltningen, som var til stede
på adressen. Især stilkr jeg mig undrende over din karakteristik af
vedkommendes tilstedeværelse som "kommunal indtrængen".
Vedkommende kom til stede på adressen efter, at politiet på forhånd
havde orienteret forvaltningen, om det forestående politibesøg.
Medarbejderen afventede, at du ankom til stedet, præsenterede sig, og
spurgte dig, om han måtte se lokalerne, idet han henviste til at
Københavns Kommune havde overtaget lejemålet og betalte huslejen.
Da du på hans høflige forespørgsel nægtede ham adgang, trak han sig
tilbage, idel han ikke ønskede at være til stede under politiheskyttelse.
Jeg bakker fuldt ud op om den måde, som vedkommende håndterede
den ubehagelige situation på, en situation som jeg mener, du er
ansvarlig for. Og i betragtning af, at du på snart andet år opholder dig
ulovligt i lokaler, som Københavns Kommune har råderet over ifølge
en gyldig lejekontrakt, så mener jeg at vedkommende i situationen
udviste en særdeles høflig og korrekt opførsel.
Jeg kan tilføje, at baggnmden for Socialforvaltningens ønske om at få
et indtryk af forholdene i Rådmandsgade 60, er en tiltagende
bekymring over de uforsvarlige forhold, som de unge som opholder
sig i lokalerne, lever under. At det er uforsvarligt, det der foregår, kan
vi bl.a. konstatere ved den stigende tilgang af tmge til nødtilbuddet i
Fensmarksgade, og hvad vi hører om et stadig mere råt miljø i
Rådmandsgade 60.
Samtidig er vi naturligvis også bekymrede over udviklingen i
lokalernes bygningsmæssige tilstand. Vi er bekendt med, at der for
nylig har været en brand på stedet, der har sat sine spor, ligesom vi
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Side 2 an
også fra forskellig side har hørt om tiltagende ligegyldighed i forhold
til at passe på lokalerne.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ser frem til en forhåbentlig snarlig
løsning af denne meget uheldige situation.
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