
Socialforvaltningen i Københavns Kommunen fører politiet bag lyset

Fra: KBH@politi.dk 
Sendt: 1. oktober 2007 11:06 
Til: socpsyk@post6.tele.dk 
Emne: SV: Gaderummet. Bedes videresendt til rette person. Pressemeddelelse. Rydningsaktion mod 
Gaderummet gennem kommunal selvtægt fra d.1.oktober 2007 

Det bekræftes herved, at Københavns politis kommunikationsafdeling har modtaget Deres skriftlige 
henvendelse.

Deres skriftlige henvendelse er, med henblik på videre behandling, fremsendt til:

Station Bellahøj

Borups Alle 266 

2400 København NV

Direkte tlf. (Beredskabet) +45 33 910 910 afvent klartone – tast 3311

Direkte tlf. (Efterforskningen) +45 33 910 910 afvent klartone – tast 4320

Eventuelle yderligere henvendelser i denne sag skal således rettes til Station Bellahøj.

Bemærk: Pr. 1. oktober 2007 kan De kommunikere direkte med station Bellahøj via: kbh-
bellahoj@politi.dk 

 

Med venlig hilsen  
Lars P. Pedersen  
kriminalassistent  
___________________  
Københavns Politi  
Kommunikationsafdeling  
Politigården  
1567 København V  
www.politi.dk/koebenhavn  
kbh@politi.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk] 
Sendt: 1. oktober 2007 01:28 
Til: Borup, Kæld Kristian (KKB001); KBH FP Sikker; Jansson, Henning (HJA004) 
Cc: Bjarke Madsen; advokatkontoret@rosberg.dk; 'Preben Brandt' 
Emne: Gaderummet. Bedes videresendt til rette person. Pressemeddelelse. Rydningsaktion 
mod Gaderummet gennem kommunal selvtægt fra d.1.oktober 2007 
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Socialforvaltningen i Københavns Kommunen fører politiet bag lyset

 
Kære Bellahøj Politi
Med kopi til advokat Bjarke Madsen
 
Til deres orientering om Socialforvaltningens henvendelse til 
Gaderummet om brug af selvtægt fra kommunens side d.2.oktober 2007.
 
Vi skal gøre opmærksomt på skrivelserne fra Gaderummets advokat, se vedhæftede filer fra 
Bjarke Madsen af 25.september 2007. Når vi så læser Socialforvaltningens brev af 28.
september 2007, ser vi at Socialforvaltningen alligevel har intentioner om at træde ind i 
Gaderummet, med overtagelsesanmodning, for øje. Altså tiltvinge sig adgang. Det er selvtægt 
overfor en forening og selvejende institution, der fortsat har sin legitime virksomhed på 
adressen.
Vi vil drøfte ovenstående med vores advokat mandag morgen kl.09.00. Men De er også 
velkommen til hurtigst muligt at kontakte ham på tlf. 3313 4242, Nørregade 6.
 
Vi er så orienteret om, at I som politi skulle komme dagen før d.1.oktober 2007 til 
Gaderummet! Men med en anden dagsorden.
 
I kører så meget rundt om Gaderummet og kommer så meget på besøg, ofte uden ærinde men 
for at sige hej, at vi godt vil vide, hvem der har sendt Jer. Siden hvornår er vi blevet et problem 
og på hvilke områder? Vores opfattelse af samarbejdet er, at det fungerer godt. Derfor frygter vi 
at politiet spændes for kommunens plan – men som altså juridisk bestrides. 
 
Socialforvaltningens sidste brev intenderer at fjerne os fysisk, og tilintetgøre os som retssubjekt. 
Det skal understreges, at Gaderummet stadig har sin huslejekontrakt, selv om andre skulle 
hævde, at de har overtaget den uden om Fogedretten eller skulle have været i Civilstyrelsen 
eller i Sø- og Handelsretten. Jf. skrivelserne fra advokat Bjarke Madsen. 
 
Striden om Gaderummet omhandler, at Socialforvaltningen uretmæssigt har tilbageholdt vores 
midler fra Socialministeriet. Og det bruger Socialforvaltningen så til at søge at sulte os ud. Vi vil 
ikke have at vores beviser for Socialforvaltningens uretmæssige handlinger destrueres, ved at 
de fjerner os.
 
Kommunen har ikke været i Fogedretten. Fogedretten har ikke forkyndt noget for Gaderummet.
 
 
Med venlig hilsen
Gaderummet-Regnbuen
Og Initiativgruppen Gaderummet
Rådmandsgade 60
2200 Købehavn N
Cvr. 1819 4279
Kalle Birck-Madsen, cand.psych., daglig leder
Formand for Gaderummet, senest på Generalforsamlingen d.28.februar 2007 
Mob.2487 9126
 

Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk]  
Sendt: 30. september 2007 22:58 
Til: 'redaktion@arbejderen.dk'; 'redaktionen@berlingske.dk'; 'indland@berlingske.dk'; 'bt@bt.
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dk'; 'deadline@dr.dk'; 'i@information.dk'; 'redaktionssekretariatet@jp.dk'; 'kristeligt-
dagblad@kristeligt-dagblad.dk'; 'kbh@dr.dk'; 'redaktion@tv2lorry.dk'; 'red.parken@b-l.dk'; 
'indland@pol.dk'; 'p3nyheder@dr.dk'; 'radioavisen@dr.dk'; 'ritzau@ritzau.dk'; 'tva@dr.dk'; 
'redaktion@urbanavis.dk'; 'info@paagaden.dk'; 'jpk@jp.dk'; 'redaktion@tv2lorry.dk'; 
'redaktion@urban.dk'; 'netavisen@newspaq.dk'; 'news@tv2.dk'; 'nred@tv2.dk'; 'nyheder@dr.
dk'; 'presse@pol.dk'; 'red@metroxpress.dk'; 'nyhed@avisen.dk'; 'red.parken@b-l.dk'; 
'redaktion@modkraft.dk'; 'redaktionen@eb.dk'; 'netredaktionen@avisen.dk' 
Cc: 'Preben Brandt' 
Emne: Gaderummet. Pressemeddelelse. Rydningsaktion mod Gaderummet gennem kommunal 
selvtægt fra d.1.oktober 2007.doc
 
Rydningsangreb på Gaderummet fra mandag morgen d.1.oktober 

2007
Socialforvaltningen i Københavns Kommunen fører politiet bag lyset.

Kommunen ved der ikke er juridisk grundlag for afviklingen af 
Gaderummet. 

Alligevel fremturer kommunen med åbenlyse trusler om selvtægt.
 

Til pressen, journalister, venner, kammerater og andet godtfolk: Invitation til besøg i 
Gaderummet fra mandag d.1.oktober om morgenen og så længe det er nødvendigt at 
fastholde huset.
 
 
Vi erfarer at politiet stormer Gaderummet op ad mandag formiddag d.1.oktober – for at 
rydde vejen for Socialforvaltningens uretmæssige indtrængen i Rådmandsgade 60. Det 
gøres under påskud af, at der skulle befinde sig tyvekoster og andet kriminelt i 
Gaderummets lokaler. Ak ja. Politiet foretog det samme så sent som d.3.marts, og der 
fandt man ikke noget af noget kriminelt.
 
Nu er anledningen bare en anden. Socialforvaltningen ønsker at slette sporene for de 
sagsanlæg, der ligger fra Gaderummets side overfor kommunen, både mht.:

-         den uretmæssige tilbageholdelse af Gaderummets midler fra 
Socialministeriet, 
-         det uretmæssige forsøg på opsigelse af Gaderummets lejemål
-         de konstruerede beskyldninger mod Gaderummet for 
tilbageholdelse af brugeres medicin, trods at Gaderummet hverken 
ordinerer eller administrerer medicin.

 
Socialforvaltningen lukker Gaderummet på et fejlagtigt og mangelfuldt grundlag. Og på 
flere punkter hemmeligt. 
 
Det sidste er Socialforvaltningens åbenlyse trusler om selvtægt mod lejemålet i 
Rådmandsgade 60, mod Gaderummets brugere, boere og personale allerede d.2.oktober 
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2007.
 
Kommunen har mere end 3/4 år valgt ikke at besvare Gaderummets henvendelser. 
Kommunen tonser samtidig videre – og truer nu med den endelige rydning d.2.oktober. 
Som vanligt skal politiet gøre det beskidte arbejde først. Socialborgmester Mikkel 
Warming har det endelige ansvar. Vi har skrevet til Enhedslistens Hovedbestyrelse, så 
de er informeret om, hvad deres socialborgmester går og sysler med. 

Gaderummet
30.september 2007
Alina 2231 6322

 
Nedenstående filer også vedhæftet, da vores hjemmeside er under reparation, og pt. kun 
tilgængelig on-off.
2007-09-30 Gaderummets brugere. Kronik. Til Mikkel Warming. Virkeligheden om 
Gaderummet. 
2007-09- 30 Kalle Birck-Madsen. Debatindlæg. Gaderummet og en psykiater
2007-09-30 Gaderummet. Til Enhedslistens Hovedbestyrelse. Invitation til gravøl. 
2007-09-28 Socialforvaltningen. Vedr. brugsretten til Rådmandgade 60 og forvalt. 
Besøg 2.oktober
2007-09-26 Advokat Bjarke Madsen. Fax til forvaltningen vedr. politianmeldelse
2007-09-26 Advokat Bjarke Madsen. Skrivelse til forvaltningen
2007-09-25 Gaderummets brugere. Kommunens tragikomiske forestilling
2007-09-20 Socialforvaltningens handlinger ift. Etableringen af det nye tilbud. 
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http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-28%20Til%20Politiken.%20Kronik%20fra%20brugere%20af%20Gaderummet.Virkeligheden%20om%20Gaderummet.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-28%20Til%20Politiken.%20Kronik%20fra%20brugere%20af%20Gaderummet.Virkeligheden%20om%20Gaderummet.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-26%20Gaderummet%20og%20en%20psykiater.%20Debatindl%E6g.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-30%20K%E6re%20Enhedslistemedlemmer.%20Invitation%20til%20grav%F8l.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-28%20Socialforvaltningen.%20Vedr%20%20brugsretten%20til%20R%E5dmandsgade%2060%20og%20forvaltningens%20bes%F8g%202.oktober.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-28%20Socialforvaltningen.%20Vedr%20%20brugsretten%20til%20R%E5dmandsgade%2060%20og%20forvaltningens%20bes%F8g%202.oktober.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-25%20Advokat%20Bjarke%20Madsen.%20Fax%20til%20Socialforvaltningen.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-25%20Advokat%20Bjarke%20Madsen.%20Skrivelse%20til%20Social.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-25%20Gaderummet.%20Kommunens%20tragikomiske%20forestilling%20sort-hvid.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-09-20%20Socialforvaltningen.%20Forvaltningens%20handlinger%20ift%20etablering%20af%20dt%20nye%20tyilbud%20i%20R%E5dmandsgade%2060.pdf
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