
Kære Socialforvaltning. 
 
Jeg skal på Gaderummets vegne endnu engang bede Socialforvaltningen om, at I går ind og betaler 
de regninger, som allerede er tilsendt til jer. Jf. de vedhæftede filer. 
 
Der er hverken juridisk og/eller moralsk legitimitet til at tilbageholde vores midler, og herigennem 
skade Gaderummets brugere, såvel de hjemløse unge, værestedsbrugerne, og de unge i 
psykologiske forløb – der ikke har andre steder at gå hen eller være – og hvis liv og levned er I 
bevidst forringer, mod det irreversible, så længe I undlader at betale de regninger, som er Jer 
tilsendt, og så længe i generelt – og nu på 5.te måned - tilbageholder alle vores midler. 
 
Socialforvaltningens tilbageholdelse af Gaderummets midler har voldsomt store og negative 
konsekvenser for de gadeunge og de marginaliserede unge i København. Socialforvaltningen flygter 
fra sit ansvar, ved at nægte Gaderummet at disponere over egne midler, og ved – i modstrid med 
Socialministeriets henstilling – at ville indføre et tilbud af socialpædagogisk art, som ikke fungerer 
over for de unge, og som de unge allerede har gjort opmærksomt på – utallige gange, i utallige 
skrivelser til kommunen – at de ikke ønsker, vil have eller kan bruge, fordi det ikke kan hjælpe dem 
på fod igen. 
 
Jeg skal bede om at de tilsendte regninger betales i dag, så der er blandt andet er strøm i huset i 
weekenden.  
 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af Gaderummet-Regnbuen 
Kalle Birck-Madsen 
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