
FOLKETINGETS
 
OMBUDSMAND
 

Gaderummet 

v/Kalle Birch-Madsen 
Rådmandsgade 60 

2200 København N 

Københavns Kommunes lukning af Gaderummet 

I forlængelse af mit brev af 11. februar 2008 kan jeg oplyse at jeg nu har gen

nemgået din klage over Københavns Kommunes lukning af Gaderummet og 

dine tidligere henvendelser om Gaderummet. 

Du talte i telefon med en af mine medarbejdere om sagen den 28. januar 

2008. Under samtalen fortalte du bl.a. at du vidste at Københavns Kommune i 

februar måned 2008 ville "finde en løsning på problemet". Min medarbejder 

bad dig under samtalen om at orientere ombudsmandsinstitutionen hvis der 

blev truffet en ny afgørelse i sagen. Dette ville nemlig kunne få indflydelse på 

hvordan ombudsmandsinstitutionen ville forholde sig til sagen. Du har ikke 

indsendt noget materiale i sagen siden da. 

En af mine medarbejdere har derfor været i telefonisk kontakt med Køben

.havns Kommune som har oplyst at kommunen i februar i år besluttede at 

. overgive sagen til Københavns Byret, fogedretten, og at du er tilsagt til at mø

de i fogedretten den 23. maj 2008. 

Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene, herunder fogedretten 

(§ 7, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Som 

følge heraf behandler jeg normalt heller ikke sager eller spørgsmål der er un

der behandling ved domstolene. 

Hvis fogedretten ikke kan tage stilling til dine indsigelser, henviser jeg dig til at 

vende tilbage og i den forbindelse præcist redegøre for hvilke forhold du øn

sker at jeg skal tage stilling til. Jeg vil til den tid tage stilling til om jeg kan og 

vil foretage mig noget i anledning af din fornyede henvendelse. 

Jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere i sagen om Gade

rummet. 

Jeg vedlægger dine bilag. 
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