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Gaderummet vil fortsætte
To kristne organisationer skal overtage driften af Gaderummet, men de rammer forbi
målgruppen, mener en repræsentant for brugerne
Fogedretten har smidt brugerne af det socialpsykologiske bo- og værested Gaderummet ud af deres
lokaler. Gaderummet bebuder, at de vil fortsætte aktiviteter, støtte og rådgivning, om nødvendigt i
andre lokaler.
I morgen tager Gaderummets brugere, ledelse og bestyrelse stilling til, om de vil kære Fogedrettens
dom til Landsretten. Fogedretten har givet kommunen medhold i, at Gaderummet skal ud af deres
lokaler. Lokalerne i Københavns Nordvestkvarter har været besat af brugerne, siden Københavns
Kommune for næsten et år siden opsagde lejekontrakten og fyrede personalet.
Sideløbende planlægger Gaderummet, hvad der skal ske, hvis de en dag rent fysisk bliver sat på
gaden.
- Vi arbejder hårdt på at finde en model, så Gaderummet kan fortsætte på en eller anden måde. Vi
ved ikke, hvad vi kan finde af lokaler, men hvis der ikke skulle blive mulighed for overnatning, skal vi
finde et sted, hvor vi kan fortsætte vores aktiviteter, støtte og rådgivning, siger formanden for
Gaderummets bestyrelse, Preben Brandt, til Arbejderen.
Han ser gerne en fornuftig løsning med kommunen om, hvornår og hvordan Gaderummet kan flytte
ud og satser på, at Gaderummet fremover kan klare sig økonomisk med støtte fra fonde og private.
- Gaderummet har i sin 11-12 års levetid været omstillingsparat og har tidligere været igennem flere
perioder uden penge, så vi skal også nok finde en løsning denne gang, mener han.
Socialudvalget i Københavns Kommune har overdraget driften af Gaderummet til to kristne
organisationer, Askovgården og Mission blandt hjemløse.
Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten,
da han er taget på ferie, men SF`s medlem af socialudvalget Frank Hedegaard kalder det nødvendigt
med en ny ledelse.
- Nogle ting vil selvfølgelig blive ændret, men jeg tror da, at brugerne vil blive ved med at bruge
stedet, når den nye ledelse overtager.
Det tror repræsentant for Gaderummets brugere, Peter Mosegaard, ikke meget på. To til tre procent
af brugerne vil benytte sig af det nye tilbud, spår han.
- Gaderummets målgruppe er dem, der ikke kan rummes andre stede. Mange er blevet smidt ud fra
kommunens institutioner, også dem der er drevet af Askovgården og Mission blandt hjemløse, eller
de er gået selv, fordi de ikke kunne klare at leve med deres regler, siger han til Arbejderen.
De væsentligste forskelle er ifølge Peter Mosegaard, at den nye ledelse benytter sig af traditionel
socialpædagogik og vil erstatte brugerstyring med brugerindflydelse.
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