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Pressemeddelelse d. 22. maj 2008. 
Gaderummet går optimistisk i Fogedretten, med opbakning fra ny bestyrelse. 
 
Gaderummet’s skæbne afgøres nu ved Københavns Kommunes Fogedretssag. Vi er fagligt fristed, 
omstridt og lukningstruet. Det sker den d. 23. maj 2008 kl. 9.30. Kom og kig!  
 
Her vil det blive afgjort om kommunen overhovedet har juridisk hjemmel til at smide brugere og 
personale ud af Gaderummet, som de påstår. 
I et år har Socialudvalget i København, med Socialborgmester Mikkel Warming i spidsen, uretmæssigt 
tilbageholdt Gaderummets midler fra statens Sats-pulje, med henblik på lukning. Gaderummet har mod 
alle odds, uden varme og varmt vand, formået at overleve og stå fast på sin retssikkerhed, og er i 
lokalerne Rådmandsgade 60 på fuld lovlig vis, indtil andet skulle være gjort gældende. Vi har en god 
juridisk sag og vi forventer at Fogeden afviser sagen, og at alle kommunens retsstridige handlinger, vil 
komme frem i lyset, så det er vi kun tilfredse med. Kontakt evt. vores advokat Bjarke Madsen på tlf. 
44345061 / 44345050 
 
Ny bestyrelse står bag Gaderummet, brugere, medarbejdere og ledelse. 
 
Gaderummet har fået valgt ny bestyrelse. Den bakker fuldt op om Gaderummet og til bevarelse i sin 
nuværende form. Den består af: 
 
Preben Brandt, formand for Projekt Udenfor, Line Lerche Mørch, lektor i psykologi DPU, og advokat 
Janus Malcolm Pedersen. I øvrigt sidder Maya Thisted, Alina Djakowska, Anton Alsbjerg Jørgensen og 
Peter Mosegaard i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen bakker fuldt op om brugerne, medarbejderne og ledelsen i Gaderummet, og har ikke fundet 
nogen som helst substans i kommunens utallige anklager mod Gaderummet. Den tidligere bortvisning af 
den daglige leder og afskedigelse af personale var klart irrelevant og uberettiget, og er hermed afkræftet. 
Dermed sættes der fokus på Københavns Kommunes tætte samarbejde med advokat Laue Traberg Smidt 
og Ole Henriksen, om afvikling af Gaderummet – velvidende at disse personer allerede var blevet 
ekskluderet som medlem af Gaderummets bestyrelse, og fordi disse groft havde skadet og modarbejdet 
Gaderummet til fordel for egne interesser. 
Bestyrelsen ønsker at slå fast at den daglige leder af Gaderummet er cand. psych. Kalle Birck-Madsen og 
har været det siden institutionens opstart. 
 
”Desværre har kommunen lukket Gaderummet på et tilsyneladende udokumenteret og fejlagtigt grundlag. 
Vi er en lovlig institution. Gaderummet er et sted der er værd at bevare i sin nuværende form, og løser 
sociale problemer som ikke kan løses andre steder. Derfor bakker vi fuldt op om Gaderummet, om 
medarbejderne og ledelsen, trods kommunens modvilje, men mest af alt bakker vi op om brugerne i 
Gaderummet, der med kommunens plan står til at ryge tilbage til gaden. Det kan man ikke byde udsatte 
unge. 
Det er beklageligt at politikerne og borgmesteren ikke har villet lytte til hvad der er facts og hvad der er 
fiktion i sagen. Vi forventer at de bid for bid vil blive udredet og dementeret den kommende tid. Vi går 
kommunens Fogedretssag optimistisk i møde, og vil naturligvis gerne i dialog med Københavns 
Kommune om en genoptagelse af samarbejdet, hvis de fortryder”, udtaler bestyrelsesmedlem Preben 
Brandt på vegne af bestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Et samlet Gaderummet  
 
Kontakt: Alina Djakowska, bestyrelsesmedlem: 22316322 
Preben Brandt, bestyrelsesmedlem: 40282186 
Peter Mosegaard, bestyrelsesmedlem: 22762112 
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