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N21 K(Z)BENHAVN
Rekordstortsalgi 0restad 
0restadsselskabetsikrede sigetoverskud p~ 1,9milliarder 
kronerfor 2006. Bel0bet kom pnrneert i land p~ et rekordstort 
salgargrunde i0restad. 0restadsselskabet lukkerformentlig i ~r, 

oar efflertal i Folketinget tilsommervedtager metrocityringen, 
hvllketbetyder at ar£;iafsalgog metro deles i to selskaber, MOTE 

. \ 

NY Jl ECS A-VlSWMistillid til Gaderumrnet II? '1. 2oo't-
Konflikt. Gaderummets fremtid bliverafgjort i nzeste uge. Flere medlemmerafSocialudvalget mener, atlederen skal fyres. 
selvfeter han sigudsat for en hetz� 

AtPelle Ammundsen 
peam@avisen.dk..... ••.•...•.......•.•.............•.� ~ 

Der var lagtQP til.at det om
diskuteretie1i!au:ested ~ade
mmmets~UIiderlregges  

en sterreunders0gelse. men 
'letstemteetenigtSoci3lud. 
Valgned. da de medtes ons
<l~~aften.  

'l;;~'l  har allerede godsnok 
til. at vi kan vurdere.pro

.blelD~t.<  fortteller medlem 
afS<icialudValgetFrank He
degaatd (SF). og peger pii, at 
hverken medarbejderne el
ler brugeme.kan """e tjeot 
med en uod~~Il:E!ls~.  der 
vilyare flere n'iliJli'dE!r: . . 

.~'.'; >::i:'·"c 

iIW;

I stedet vil udvalget i neeste 
uge stemme om_en r<.ekke 
konkrete forslag til. hvad 
der skal ske. 

Lederen skal ud 
Frank Hedegaard mener, at 
der er brug for drastiske til
tag. 

»Ledelsen har ikke styr 
pa de mest basale ting, si
ger han og ser ingen anden 
mulighed end at fyre den 
daglige leder, Kalle Birck
Madsen. 

,Deter skudtforbi.De rna 
pege pa, hvorjeg ikke er god 
nok, i stedet for at Iytte til 
en forvirret bestyrelsesfor
mand, svarer Kalle Bilek
Madsen igen oghenviser 
til en k'lntrovers, Nyheds
avisen omtalte i sidste uge, 

' 

. »De.res behandlingsform er uforenlig 
moo de prindpper. manhar til 

behalldllng afmennesker med problemer 

Peter Schltiter (K). medlem afSodaludvalget 

mellemham og besjyrelses�
. formand for Gaderummet� 
Ole Henriksen. . ..' 

Tbor BuehGr0nlykke er 
medlem af Socialudvalget 
for Socialdemokraterne og 
harviereren afde skarpeste 
kritikere. I sidste uge for
.taIte ·han. at han »er meget 

v{-"f-·kN'ii'i.·>::r···\·, ,. 

utryg ved alt. der foregar i 
Gaderummetc 

Menhanvilikkeforholde 
sig til. hvordan problemet 
skal leses, f0r der kommer 
etkonkret udspil, 

Bt andet medlem af 50
cialudvalget, Peter Schluter 
(K), er mere klar i mselet, 

nar ban skal pege pa, hvad 
der skal ske. 

»Ledelsens handtering af 
de unge erfuldsteendigufor
enelig med sund fornuft,« si
gerbanog erikke Itvivl om. 
at Kalle Birck-Madsen skal 
ud, fer derkommer styr pa 
stedet. 

Han mener; at Gaderum
met hal"et >1JesynderIigtfur
hold til narko« og fortsset
ter: 

»Deres behandIingsform 
er uforenelig med de prin
tipper. man har til behand
ling af mennesker med pro
blemer,e 

Enhetz 
Kalle Birck-Madsen feler sig 
udsat for en hetz. 

.Vi kan slet ikke kende os 

selv i den debat, der er. Nog
le medlemmer fra Socialud
valget er lebet med en halv 
vind og ved sletikke; hvad 
det er, vi laver••siger han. 

Gaderummet 
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