
 
Fra: Søren Holck-Andersen [mailto:SHA@adv-nyhavn.dk]  
Sendt: 23. januar 2008 10:20 
Til: Gaderummet-Regnbuen 
Emne: SV: 2008-01-20 Til Ulla og Frode Nielsens Fond. Om anbefaling 
 
Vi har besluttet at støtte med de 40.000. Beløbet vil være på den konto vi anvendte sidst i løbet af et par 
dage –eller skal vi anvende en anden konto? 
Med venlig hilsen 
Søren Holck-Andersen 
 
Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen 
Nyhavn 6 
1051 København K 
Tlf.  33 11 93 13 
Fax 33 32 08 48 
sha@adv-nyhavn.dk 
 
 

 
Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk]  
Sendt: 20. januar 2008 23:25 
Til: Søren Holck-Andersen; Hanne Grabow 
Emne: 2008-01-20 Til Ulla og Frode Nielsens Fond. Om anbefaling 
 
Ulla og Frode Nielsens Fond  
Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen 
Søren Holck-Andersen  
sha@adv-nyhavn.dk; HG@adv-nyhavn.dk                                                             20. januar 2008 
 
 
Kære Jer. 
 
Gaderummet 2008 
I har tidligere hjulpet os flere gange – og vi er også derfor kommet igennem de skarpe hjørner.  
 
Vi skriver ikke for at bede om hjælp igen, men om I vil kunne anbefale os til andre fonde, som vi 
kan søge til det aller-aller sidste nøk i vores sag. Alle ideer eller navne er velkomne. Ellers kommer 
vi til at miste vores el, og dermed vores kommunikation med omverdenen, vores internet, fra 
slutningen af ugen. 
 
Nyt 
Der er sket rigtigt gode ting, som gør at vores sag kan lykkes. Vores nye bestyrelse er trådt i 
karakter, og har skrevet til såvel Socialudvalget og Socialforvaltningen.  
 
Vi har netop gennemgået vores oprindelige Projektbeskrivelse fra 2002-03 til Socialministeriet, som 
vi har fået midler på grundlag af. Den trækker tæppet væk under Tilsynets krav om psykiatrisk 
behandling for enhver pris, som Gaderummet blev lukket på ikke at ville efterleve. 
Projektbeskrivelsen udtrykker, hvad Gaderummet arbejdede med dengang efter 6 år, og det er også 
det som er fortsat i det nye i Rådmandsgade, bare under bedre betingelser. Jeg tror vi blev så 
overrumplet af kritikken i april 2007, at vi glemte hvor vi kom fra.  
 
Det fremgår sort på hvidt i Projektbeskrivelsen: 

mailto:sha@adv-nyhavn.dk
mailto:sha@adv-nyhavn.dk
mailto:HG@adv-nyhavn.dk
http://www.gaderummet.dk/a/2002-12-00%20Gaderummet.%20Endelig%20projektbeskrivelse%20til%20Socialministeriet.pdf


”De henvender sig med et ønske om at kunne komme til at leve et liv uden behandling, medicin 
og pension.” 
”Der arbejdes i rådgivningen såvel med brugere, som tager medicin som med brugere, der ikke 
ønsker at være medicinerede.” 

Kommunens og Socialudvalgets grundlag for lukning af Gaderummet mener vi undergraves med 
dette. Selvfølgelig skal det alternativ vi udgør være forsvarligt, hvilket vi også har levet op til hele 
vejen igennem. 
 
Der var lokal og regional fokus på historien om Gaderummet d. 17. januar 2008: 
1. Radiovisen på P4, København kl. 6.30, kl. 7.30, kl. 8.30 og kl. 17.30 
2. P4 morgen, København, reportage om Gaderummet, Anette Sørensen. Gaderumme7 5min 
3. P4 eftermiddag, hvor Preben Brandt var i studiet (ca. 15 min.), SMS til P4 efter udsendelsen 
4. TV2-lorry bragte 2 kortere indslag kl. 12.10 og 22.20 
 
Kl.17.50 Bestyrelse står bag Gaderummet - dr.dk/Regioner/København 
Kl.07.21 Politikere: Forargeligt at Gaderummet stadig findes - dr.dk. 
 
Vi er ved at færdiggøre vores sidste anke til Ombudsmanden, her i udkast, til aflevering mandag. 
 
Håber I har en hjælpende idé. 
 
Med venlig hilsen Kalle Birck-Madsen Mob. 2487 9126 
 

http://www.dr.dk/p4/asx_seneste/torsdag/kbh0630_seneste.asx
http://www.dr.dk/p4/asx_seneste/torsdag/kbh0730_seneste.asx
http://www.dr.dk/p4/asx_seneste/torsdag/kbh0830_seneste.asx
http://www.dr.dk/p4/asx_seneste/torsdag/kbh1730_seneste.asx
http://www.gaderummet.dk/a/2008-01-17%20DR%20P4%20morgen.%20Indslag%20om%20Gaderummet.wma
http://www.gaderummet.dk/a/2008-01-17%20SMS%20til%20P4%20kl.16.00,%20klippet%20om.%20Skal%20Gaderummet%20bevares.pdf
http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=404601&r=5
http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=404674&r=5
http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2008/01/17/174212.htm
http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2008/01/17/070255.htm
http://www.gaderummet.dk/a/2008-01-20%20Gaderummet%20til%20Ombudsmanden%20vedr.%20manglende%20identifikation%20af%20psykisk%20syge.pdf

