
, 

! 

lørdag 28. juni 2008t--------------------.:......,....-- Indland . Nyheder _ 

Gaderummet vil fortsæ�
I 

~BENHAVN t1 
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10 kristne organisationer 
~kal overtage driften af 
Gaderl.lmmet, men de 
~ammerforbi målgruppen, 
rhener en repræsentant· 
tbr brugerne.. 
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qaderummet har holdt til her i 
b~gg~rden p~ Rådmandsgade i 
~benhavns Nordvestkvarter siden 
2bo6. Før boede de på Nørrebro, og 

. nL skal de igen til at kigge sig om 
efter et nyt sted. . 

I 
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Fogedr~tten har smidt bru
gerne af det socialpsykologi
ske bo- og værested Gade
rummet ud. af deres lokaler. 
Gaderummet bebuder, at de 
vil fortsætte aktiviteter, støtte 
og rådgivning, om nødven
digt iandre lokåler. 

I morgen tager Gaderum
mets brugere, ledelse og be
styrelse stilling til, om de vil 
kære Fogedrettens dom til 

. 

Landsretten. Fogedretten har 
givet kommunen medhold i, . 
at Gadertunmet skal ud afde-· 
res lokaler. Lokalerne i Kø
benhavns Nordvestkvarter 
har været besat af brugerne, . 
siden Københavns Kommu
ne for næsten et år .siden op- . 
sagde lejekontrakten og fyre
de personalet 

.Sideløbende p1<m1ægger 
Gaderummet, hvad der skal 

ske, hvis de en dag rent fysisk 
bliver satpå gaden~· 

- Vi atbejder hårdt på at 
finde en model, så Gaderum
met kan fortsætte på en eller 
anden måde. Vi ved ikke, 
hvad vi. kan finde af lokaler, 
men hvis der ikke skulle blive 
mulighed for overnåtning, 
skal vi finde et sted, hvor vi 
kan fortsætte voresaktivite
ter, støtte og rådgivning, si

gedon 
rilets 
Brandt, 

Han 
løsning 
hvornå 
rumme 
ser på, 

·overka 
meds1:l 
te. 
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t ~ru Landsretten. Fogedretten har ske, hvis de endag rentfysisk gedormanden for Gaderum
wlbgi givet kommunen medhold i, , bliver sat på gaden~ 'rilets bestyrelse, Preben 

, Gdde- at Gaderummet skal ud af de - Vi arbejder hårdtpå at Brandt, til Arbejderen. 
,)kaI1er. res lokaler. Lokalerne i Kø finde en model, så Gaderwn Han ser gerne en fornuftig 
Ii, atide benhavns Nordvestkvarter met kan fortsætte på en eller løsning med kommunen om,'i

l. stØtte har været besat af brugerne, ' anden måde. Vi ved ikke, hvornår og hvordan Gade-
I cl Ila 'tn- siden Københavns Kommu hvad vi kan finde, af lokaler, rummet kan flytte ud, og sat-
I I ne for næsten et år siden op men hvis der ikke skulle blive ser på;' at Gaderummet frem
ilerJm- sagde lejekontrakten og fyre mulighed ,for ,overnatning, over kan klare sig økonomisk 
log be- de personalet. skal vi finde et sted, hvor vi med støtten fonde og priva
16delvil ,Sideløbende planlægger kan fortsætte vores aktivite te. 
mltil Gaderummet, hvad der skal ter, støtte og rådgivning,si- - Gaderummethar i sin 11
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12 ån! levetid været omstil
lingSParatoghar,tidligerevæ

' ret igennem flere perioder 
uden penge, så vi skal også 
nok finde en løsning denne 
gang, mener han. 

Socialudvalget i Køben- " 
havns' .KoInmUne h~ oVer~ , 
draget driften af Gaderum· 

,', met til to kristne organisatio
ner, Askovgården og Mission 
blandt hjemløse. 

Det var i går ikke muligt at 
få en kommentar fra Social
borgmester Mikkel Warming 
fra Enhedslisten, da han er ta

, get på ferie. men SFs med
lem af socialudvalget Frank 
Hedegaard kalder det nød
vendigt med en ny ledelse. 

- Nogle tingvil selvfølgelig 
blive ændret, menjeg tror da, 
at brugerne vil blive ved med 
at bruge stedet, når den nye 
ledelse overtager. 

Det tror repræsentitnt for 
Gaderummets brugere, Pe

,ter Mosegaard, ikke meget 
på. To til tre procent af bru
gerne" vil benytte sig af det 
nye tilbud, spår han. 

,- Gaderummets målgrup
pe er dem, der ikke kan rum
mes andre stede; Mange er 
blevet smidt ud fra kommu
nens institutioner, også dem 
der er drevet afAskovgården 
og Mission blandt hjemløse, 
eller de er gået selv, fordi de 
ikke kunne klare at leve med 
deres regler, siger han til Ar
bejderen. 

De væse:Q.tligste forskelle 
er ifølge Peter Mosegaard, at 
den nye ledelse benytter sig 
af traditionel socialpædago
gik og vil erstatte brugersty
ring med brugerindflydelse, 

If@arbejderen.dk 
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To kristne organisationer 
skal overtage driften af 
Gaderummet, men de 
rammer forbi målgruppen, 
mener ~n repræsentant 
for brugerne. 

Gaderummet har holdt til her i 
baggården på Rådmandsgade i 
Københavns Nordvestkvarter siden 
2006. Før boede de på Nørrebro, og 
nu skal de igen til at kigge sig om 
efter et nyt sted. 

I Foto: Helene Meden Hansen 

Fogedretten har smidt bru
gerne af det socialpsykologi
ske bo- og værested Gade
rummet ud af deres lokaler. 
Gaderummet bebuder, at de 
vil fortsætte aktiviteter, støtte 
og rådgivning, om nødven
digt i andre lokaler. 

I morgen tager Gaderum· 
mets brugere, ledelse og be
styrelse stilling til, om de vil 
kære Fogedrettens dom til 

Landsretten. Fogedrettenhar 
givet kommunen medhold i, 
at Gaderummet skal ud afde
res lokaler. Lokalerne i Kø
benhavns Nordvestkvarter 
har været besat af brugerne, . 
siden Københavns Kommu
Ile for næsten et år siden op
sagde lejekontråkten og fyre
de personalet 

Sideløbende planlægger 
Gaderummet, hvad der skal 

" 
ske, hvis de en dag rentfysisk 
bliver sat på gaden~ .. 

- Vi arbejder hårdt på at 
finde en model; så Gaderum
met kan fortsætte på en eller 
anden måde. Vi ved ikke, 
hvad vi kan finde af lokaler, 
men hvis der ikke skulle blive 
mulighed for overnatning, 
skal vi finde et sted, hvor vi 
kan fortsætte vores aktivite
ter, støtte og rådgivning, si

gerformanden for Gaderum
mets bestyrelse, ,Preben 
Brandt, til Arbejderen. 

Han sergerne en fornuftig 
løsning med I,<.ommunen om, 
hvornår og hvordan Gade
rummet kan flytte ud og sat
ser på, at Gåderull11llet frem
overkan klare sig økonomisk 
med støtte fra fonde og priva
te. 

- Gaderumrnethar isin 11

.12 års .'levetid været oIIlStil
lingsPJiratøghar,tidJigerevæ
ret igennem flere perioder 
uden penge, så vi skal også 
nok finde en løsning·denne 
gang, mener han. 

So<:UUudvalget i J{øben
bavns ·Kommtme,· blU' .over

. draget<lrlften af Gaderum
mettil to kristne organisatio- . 
ner, Askovgården og Mission 
blandt hjemløse. 

.Detvar igår ikke muligt at 
, få en kommentar fra Social

borgmester Mikkel Warming 
fra Enhedslisten, da han er tao 

. getpå ferie, men,SFs med· 
lem af socialudvalget Frank . 
Hedegaard kalder det nød
vendigt med en ny ledelse. 

- Nogle tingvil selvfølgelig 
blive ændret, men jeg tror da, 
at brugerne vil blive ved med 
at bruge stedet, når den nye 
.ledelse overtager. 

Det tror repræsentant for 
Gaderummets .brugere, Pe- . 
ter Mosegaard, ikke meget 
på. To til tre procent af bru
gerne,vil benytte sig af det 
nye tilbud, spår han. 

.- Gaderummets lllålgtuP.
pe er dem, der ikke kan rum
mes andre stede; Mange er 
blevet smidt ud frakommu
nens institutioner, også dem 
der er drevet afAskovgården 

. og Mission blandt hjemløse, 
eller de er gået selv, fordi de 
ikke kunne klare at leve med 
deres regler, siger han til Ar- . 
bejderen. 

De væsentligste forskelle 
er ifølge Peter Mosegaard, at 
den nye ledelse benytter sig 
af traditionel socialpædago

• gik og vil erstatte brugersty
.ring med brugerindflydelse. 

If@arbejderen.dk 
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