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e826@sof.kk.dk>;  
 

11.maj 2008 
 
Klage over kommunal indtrængen ved Martin Winther, ansat i Køben-
havns Kommune, med adgang til politiradio. 
 
Mandag d.5.maj 2008 ved 9.30-tiden stod der pludselig en mand fra kommunen midt i Gaderum-
met, mens alle brugere, boere og gæster tidligere af politiet var gennet ud på gaden og afskåret fra at 
komme ind. Samtidig stod alle døre i Gaderummet åbne. 
 
Manden – efter at han var blevet bedt om at præsentere sig – sagde han hed Martin Winther, og han 
ville gerne vises rundt i lokalerne, nu hvor han var kommet, og nu hvor kommunen betalte husleje. 
 
Det blev Martin Winther ikke – han måtte forlade lokalerne. Tog af sted i en taxa – hvorfor ikke en 
cykel?! Kom han også i en taxa? 
 
Hændelsesforløbet er beskrevet i vedhæftede notat: Notat vedr. aktion i Gaderummet af politietaten 
tirsdag d.6.maj 2008 
   
Der sker dagen efter, at Gaderummet er i TV2Lorry, hvor der vises klip fra gården, hvor der sidder 
en større gruppe af mennesker med mørk og sort hudfarve.  
Det fortælles af gruppeleder, at aktionen fra politiets side er planlagt for 14.dage siden – men han 
har ingen dommerkendelse at fremvise. Det må have gået hurtigt med at komme herud, for man må 
vel mest stole på de hænder, der ikke har noget papir med, end på nogle ord om en legitim hensigt 
for 14 dage siden, der ikke kan bekræftes. 
 
Men hvordan kommer kommunen ind i det – såfremt politietaten har handlet af egen drift? Hvad 
har Martin Winther så prompte at gøre i Gaderummet?  
 
Vidste Martin Winther – eller det kommunale bagland – ikke at jeg var i lokalerne, da han kom, 
eller havde han taget det for givet, at jeg var taget ud af politiet? 
 
Hændelsen rejser mange ubehagelige spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. 
 
Vi ser frem til et hurtigt og fyldestgørende svar. 
 
Med venlig hilsen 
 
Gaderummet 
Husmødet v/Kalle 
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