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mudderkastning ,� 
aeskyldnlnger s En rnagtkarnp mellem den daglige leder 
og bestyrelsesformanden for varestedet Gaderummet har ~
 
udviklet sig til aben krig 

i at rnede fuld op pa Gade skyldningen og fortsellcr; at 
rummet og havde lagt sig han overvejer at lsegge sag 
til at sove et sted, han ikke an for bagvaskelse. 
matte. »Det har han opfundet. 

At Pelle Ammundsen Bestyre Is esformanden leg har ikke pa noget tids
peam@avisen.dk mener ikke, at han pa noget punkt vseret alene med ham 

tidspunkt har handlet inha til det rnode, og der er ikke 
En parodisk strid i ledelsen bilt, Han rnener derirnod, andre, der har hert det,« si
afdet kommunalt finasiere at Gaderurnmet har store gerhan. 
de vserested Gaderurnmet problemer med den dag Ole Henriksen frygter, at 
lander i aften pa politiker lige drift og sammenligner Kalle Birch Madsen er ved at 
nes bord.I stridens kerne be styreformen rned, hvad der opbygge et sted, hvor hans 
finder bestyrelsesformand foregik i Blekingegadeban ord er loy, og medarbejder
Ole Henriksen og den dagli den. ne falger ham blindt. 
ge Ieder Kalle Birch Madsen »Dehar en stserk leder, og Kalle Birch Madsensynes. 
sig. Uoverenssteinmelserne de lever ud fra en ideologi at Ole Henriksen har for me
begyndte i vinter og har nu om, at de rna gere. hvad de get tid, nar han kan finde p.1. 
udviklet sig til en aben krig vii - ligegyldig hvad politi sadan en beskyldning, 
med beskyldninger om rna kerne mener,« sigel' han. »De medarbejdere, der 
fiametoder og bagvaslcelse. er i huset, er ansat. fordi de 

Trusler lean trenke og handle selv,«
Blekingegadebanden lfelge Ole Henriksen er Kal fastslar han og fcrtseller, at 
lfolge bestyrelsesforrnand le Birch Madsen ogsa vil1ig han er tra-t af at bruge krref
Ole Henriksen begyndte til at bruge vold. ter pa mudderkastning, der 
striden. da den daglige leder Den daglige leder skullc ikke liar noget med bruger
Kalle Birch Madsen blev sur pa et rnede i januar have ne at gore. 
over en kritisk universitets sagt: De kornrner maske et 
opgave, Ole Henrfksens sen »Du skal snart flytte fra skridt mermere en losning i 
skrev om Gaderumrnet. Kebenhavn, hvis ikke du vil aften, uar sagen kommer op 

Det afviser Kalle Birch blive ensom. Og skulle du se pelet mode i Socialudvalget. 
Madsen og for ta-ller, at lui dig over skulderen hele ti Udvalget skal blandt an
sen startede efter, at Ole den, nar du gar ud.« det tage stilling til, om et 
Henriksen handlede inha Kalle Brinch Madsen er privat konsulentfirma skal 
bili, da hans son blev taget uforstaende over for be- megte i sagen. 
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