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Protest: Brugere besatte bostedet Gaderummet på Nørrebro i København, kort efter at personalet 
blev fyret. Københavns Kommune vil indtil videre ikke forsøge at rydde stedet. 

AfMORTEN VESTERGAARD 

Personalets accept afhash og 
dets modarbejdelse af psyki
atrisk behandling fik for 
knap en måned siden politi
kerne på Københavns Råd. 
hus til at lukke det omstridte 
bosted Gaderummet på Nør
rebro i København. 

Lokalerne er dog aldrig 
blevet låst af eller tømt, og 
torsdag besatte brugerne Ga
derummet på fredelig vis. 
Her har de tænkt sig at blive. 

-Hvor skal vi tage hen,« 
spørger Maj Bjerregaard
Madsen, der er bruger af Ga
derummet. 

»Stedet fungerer nu, som 
det hele tiden har gjort, bort
set fra at personalet ikke får 
løn. Vibliver, så længe perso

_rialet er her, o« fastslår hun. 
Københavns Kommune 

lejer stadig de bygninger, 
som indtil for nylig udgjorde 
bostedet Gaderummet, og 
kommunen er bekendt med 
brugernes og personalets be

sætteise af stedet. Men indtil 
videre har man ikke tænkt 
sig at gøre noget for at rydde 
det. 

»Planen er jo, at bostedet 
skal drives videre med en ny 
ledelse. Vi ønsker ikke en 
konfrontation med beboer
ne i denne situation, så der
for har vi i første omgang in
viteret brugerne til en dialog 
om, hvordan man kan drive 
stedet videre. Gaderummet 
er jo ikke mere uforsvarligt i 
dag, end det var for to måne
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der siden,« siger kommuni
kationschef i Sodalforvalt
rungen i Københavns Kom
mune Lisbeth Armand. 

VII ikke svigte 
Gaderummet blev lukket) 
fordi stedet ledelse - i prak
sis psykologen Kalle Birch 
Madsen - ikke så sig i stand 
til at efterleve en række på
bud efter et tilsynsbesøg fra 
Københavns Kommune sid
ste efterår. Bl.a. et påbud om 
at stedets brugere skulle væ
re under opsyn af en psykia
ter. 

KalleBirch Madsen og det 
meste af det rrn fvrede rierso, 

byen. Hvis brugerne ikke er 
med til at ansætte en ny le
delse, smadrer de stedet,« 
mener Kalle Birch Madsen, 
der ikke ved} hvordan han 
skal få sin økonomi til at 
hænge sammen, nu, hvor 
han arbejder gratis i de be
satte lokaler, 

»Jeg må vel samle flasker 
som de andre herude.« 

Går Ikke frivilligt 
Maj Bjerregaard-Madsen 
fortæller, at Gaderummets 
brugere nok har besat stedet 
fredeligt! men at man ikke 
har tænkt sigat gå derfra fri
vilHvt 



ste efterår. Bl.a. et påbud om Maj njerregaaru-wiauæn 
at stedets brugere skulle væ- fortæller, at Gaderummets 
re under opsyn af en psykia- brugere nok har besat stedet 
ter.� fredeligt, men at ID an ikke 

Kalle Birch Madsen og det har tænkt sig at gå derfra fri
meste af det nu fyrede perso- villigt. 
nale møderstadig opi Gade- »Vi bliver. Skal Vi ud, bli
rummet. ver det med magt. Det bliver 

»jeg har tænkt mig at Ungdomshuset om tgcn,« 
komme her, så længe de UTI- siger Maj Bjerregaard-Mad
ge kan bruge mig. Jeg vil Ik- .. sen, der tvivler på, at Gade
ke stille mig op i køen af rummet kan drives videre 
voksne, der svigter de un- med en anden ledelse end 
ge,« siger Kalle Btrch Mad- Kalle Birch Madsen. 
sen, der har svært ved at fo- »De vil lave regler for alt 
restille sig, at Gaderummet muligt, og det bliver et rag
kan drives videre med et nyt narok. Mange af de menne
personale. sker, som borher,erjonetop . 

»[egtror slet ikke, atenny blevet smidt ud alle andre 
ledelse tør bevæge sig her- steder, de har været.« 
ind. Brugerne er jo typisk morten.vestergaard@jp.dk 
smidt ud fra andre steder i 

GADERUMMET 
..� I efteråret2001 blevGederummet krttlssret for at tolerere 

bådehashrygning ogvold. Samtidig blevGaderummet op
sagt fra sit lejemål. ogbrandmyndighederne gjordeGade
rummet bekendt med, at det var ulovligt at bopåstedet 
grundetbrandfare. 

.. Et tilsynsbesøg fra Københavns Kommune sidsteefterår 
besKre~'G8d'ehJnifi1et.som  et kaotisksted, men beskrev 
også, at brugernevar meget tilfredse med lederen Kalle 
BirchMadsen. 

.. Tilsynet gavdog ledelsen af stedetenrække påbud: 

.. Gaderummet skalsættesigind i ogarbejde efter SundhedsI[ 
styrelsens vejledning om medicinadministration. 

.. Gaderummet skaltageinitiativtil at forbedresamarbejdet 
med behandlingspsykJatrien ogskalikkeanbefale de unge 
at hoide op med at tagemedicin, uden at det er drøftet med 
enpsykiater. Derskali Gaderummat ikkeopholde sigunge 
under18 år. 

. .. Gaderummet skal sikre,at deunge med sværepsykiske I 
Ideiser kommer i psykiatrisk behandling, ogat ansvaret for 
de unge delesmed HS. 
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