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Åbent brev til Leslie Arentoft (V), medlem af Socialudvalget i 
København
Kbh. d.06-11-2007
 
Kære Leslie Arentoft
 
Ang. dine udtalelser i sagen om Gaderummet.
 
Vi læste med interesse Jyllandspostens artikel d.02-10-2007 ”Bosted 
kræves ryddet”, som omhandler sagen om Gaderummet, som vi er 
brugere af. Vi læser at du også er citeret i artiklen og har nogle 
kommentarer og et par spørgsmål i den forbindelse.
 
I artiklen står der:
Venstres medlem af socialudvalget Leslie Arentoft mener, at det er naivt 
at tro på, at man kan snakket sig til rette med Kalle Birch-Madsen og de 
unge.  
 
»Man bør gøre kort proces og slukke for strømmen eller sætte politiet ind 
for at fjerne de ansatte og give Kalle Birch-Madsen et polititilhold, der 
forbyder ham at nærme sig Gaderummet,« siger Arentoft.
 
I forbindelse med din mening om, at man ikke skulle kunne snakke sig til 
rette med os i Gaderummet, er vi uklare på hvilke præmisser du bygget 
det på. Vil du præcisere dem nærmere for os?
 
Os bekendt har der ikke været noget forsøg på oprigtig dialog hverken fra 
Socialforvaltningens eller Socialudvalgets side i forbindelse med 
lukningen af Gaderummet. Som bekendt blev beslutningen desværre 
truffet på et grundlag, som Gaderummet ikke blev hørt som part i. 
Gaderummet havde sendt flere breve, men de blev ikke medtaget.
Senere hen har vi sendt flere breve til både Socialforvaltningen og til 
Socialudvalget i forsøg på at få etableret en dialog, om lukningen og 
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Åbent brev til Leslie Arentoft (V), medlem af Socialudvalget i København 
Kbh. d.06-11-2007 
 
Kære Leslie Arentoft 
 
Ang. dine udtalelser i sagen om Gaderummet. 
 
Vi læste med interesse Jyllandspostens artikel d.02-10-2007 ”Bosted kræves ryddet”, som 
omhandler sagen om Gaderummet, som vi er brugere af. Vi læser at du også er citeret i artiklen og 
har nogle kommentarer og et par spørgsmål i den forbindelse. 
 
I artiklen står der: 
Venstres medlem af socialudvalget Leslie Arentoft mener, at det er naivt at tro på, at man kan 
snakket sig til rette med Kalle Birch-Madsen og de unge.  
 
»Man bør gøre kort proces og slukke for strømmen eller sætte politiet ind for at fjerne de ansatte og 
give Kalle Birch-Madsen et polititilhold, der forbyder ham at nærme sig Gaderummet,« siger 
Arentoft. 
 
I forbindelse med din mening om, at man ikke skulle kunne snakke sig til rette med os i 
Gaderummet, er vi uklare på hvilke præmisser du bygget det på. Vil du præcisere dem nærmere for 
os? 
 
Os bekendt har der ikke været noget forsøg på oprigtig dialog hverken fra Socialforvaltningens eller 
Socialudvalgets side i forbindelse med lukningen af Gaderummet. Som bekendt blev beslutningen 
desværre truffet på et grundlag, som Gaderummet ikke blev hørt som part i. Gaderummet havde 
sendt flere breve, men de blev ikke medtaget. 
Senere hen har vi sendt flere breve til både Socialforvaltningen og til Socialudvalget i forsøg på at 
få etableret en dialog, om lukningen og grundlaget for lukningen og alle de ubesvarede spørgsmål, 
som vi mener, ville være ganske rimeligt at få svar på, men vi har ikke fået svar. 
 
Vi har også gjort opmærksom på de alvorlige mangler der er i planen om det nye tilbud, og de 
ødelæggende konsekvenser det vil medføre for os og vores trivsel på lang sigt ind i samfundet, men 
Socialforvaltningen har ikke udvist interesse for dette, blot at få gennemført det ikke-brugbare nye 
tilbud i vores lokaler. Og vi har ikke oplevet at forvaltning eller udvalg har villet deltage i at få 
afklaret den stadig uløste konflikt, som vi ikke mener, bliver løst ved at slukke for strømmen eller 
sætte politiet ind eller give polititilhold. Mener du virkelig det?  
Socialforvaltningen har heller ikke indtil videre udvist interesse for at få afklaret det juridiske tvists 
i sagen, som vores advokat har påpeget i flere henvendelser til kommunen. Mener du ikke det er 
vigtigt? 
 
Vi vil gerne høre din mening. 
 
Pøj pøj med valgkampen – vi kan gøre det endnu bedre. 
 
Michel Nestor Nouchet 
Alma Ankerbo 
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