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Bofællesskab Birkerød Parkvej er et
bofællesskab for voksne borgere
med psykosociale vanskeligheder.
Bofællesskabet er organiseret under
Socialområdet, Teglporten – Socialpædagogisk Center.
Bofællesskabet er indrettet med lejligheder, som er almene boliger efter
almenboligloven. Medarbejderne
giver støtte efter servicelovens § 85.

Om Birkerød Parkvej 18
Bofællesskabet ligger i et villakvarter i
den nordlige del af Birkerød, ca. 10 minutters gang fra Birkerød S-togsstation.
Bofællesskabet består af en trelænget
bygning med 8 selvstændige lejligheder.
Der er egen indgang til lejlighederne, der
alle har et soveværelse, en stue med et
tekøkken, bad, toilet og egen have. I bofællesskabets midte er der fælles stue,
køkken og bryggers. Fra fællesstuen er
der direkte udgang til terrasse og have.
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Fællesskabet
I Birkerød Parkvej 18 har du din egen lejlighed, så du har mulighed for både at
være dig selv og være en del af et fællesskab sammen med de andre beboere.
Bofællesskabets aktiviteter, opgaver i
hverdagen og udflugter bliver planlagt af
beboerne i samarbejde med medarbejderne.
I det daglige skiftes beboerne til at købe
ind og lave aftensmad, og ved specielle
anledninger som påske, jul og fødselsdage bliver festerne arrangeret og fejret i
fællesskab. En gang om året tager de
beboere, der ønsker det, sammen på en
uges ferie.
Herudover tager beboere og medarbejdere ofte initiativ til i fællesskab at få nogle
nye oplevelser. Bofællesskabet tager der-
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for ofte på ture, som fx kan gå til Vikingemuseet, Holte Havn, Frilandsmuseet
eller København. Om vinteren bliver der
tit set film i fællesrummet, og året rundt
tager bofællesskabets beboere på gå- og
cykelture i Birkerød og omegns mange
naturområder.

Praktiske forhold
Husleje: Du lejer din lejlighed, og
der bliver oprettet en lejekontrakt,
hvor de almindelige vilkår gælder
efter lejeloven. Du betaler husleje,
el, varme og vand. Herudover har
beboerne besluttet at betale et rengøringsselskab for rengøring af fællesarealer over huslejen.
Kost: Der er en kostordning i bofællesskabet, som beboerne kan
melde sig til. Det koster et fast månedligt beløb at være med i ordningen, som også dækker fællesudgifter til rengøringsmidler m.v.
Rygning: Bofællesskabets fællesarealer og have er røgfrie områder.
Medarbejdere: Der er som udgangspunkt medarbejdere til stede i
bofællesskabet alle ugens dage,
men ikke aften og nat. De konkrete
tidspunkter bliver fastsat i forhold til,
hvad beboerne har brug for og er
derfor også afhængige af, hvem der
bor i bofællesskabet.

Brugerråd
Der er husmøde i bofællesskabet ca. en
gang om ugen. På mødet bliver der taget
stilling til forskellige fælles forhold i bofællesskabet, som fx kostordning, indretning
og aktiviteter. Herudover vælger bofællesskabet en repræsentant til det overordnede brugerråd i Teglporten - Socialpædagogisk Center.
Det overordnede brugerråd skal sikre, at
beboerne får indflydelse på beslutninger
vedrørende bofællesskabet. Der er valg til
brugerrådet en gang om året.

Øvrige udgifter
Beboerne har oprettet en fælleskonto,
hvortil de betaler for medielicens og TVpakke, rengøringsartikler og småting i
forbindelse med fx højtider, fester og lignende. Den enkelte beboer skal evt. selv
anskaffe sig en indboforsikring. Herudover betaler beboerne for de arrangementer eller udflugter, som de deltager i.

Rengøring: Beboerne skal selv
sørge for, at der bliver gjort rent i
deres lejlighed. Der er mulighed for
at få hjælp og støtte til at få rengøringen gjort.
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Hjælp og støtte
Medarbejderne i bofællesskabet kan
hjælpe og støtte. Du har en fast kontaktperson, og I aftaler sammen, hvor fokus
for din støtte skal være. Støtten skal først
og fremmest styrke dig i at mestre dit
eget liv samtidig med, at du bliver støttet i
at nå de mål, som er opsat i din handleplan. Du kan få hjælp og støtte til både
sociale og praktiske forhold, som fx rengøring og tøjvask, madlavning, besøg hos
tandlægen, indkøb eller udvidelse af dit
sociale netværk m.m.

Er du interesseret?
For at du kan få en lejlighed i bofællesskabet, skal du være visiteret af din bopælskommune. Bor du i Rudersdal Kommune, kan du kontakte Socialområdet,
der kan hjælpe dig med yderligere informationer og oplysninger. Du kan også
finde flere informationer i Teglporten –
Socialpædagogisk Centers ydelseskatalog om Bofællesskab Birkerød Parkvej
18. Det finder du på www.rudersdal.dk.
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Kontakt
Bofællesskab Birkerød Parkvej 18
3460 Birkerød
tlf. 45 82 70 90
Teglporten - Socialpædagogisk Center
Teglporten 11
3460 Birkerød
socialpaedagogiskcenter@rudersdal.dk
www.spc.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 77
Rudersdal Kommune
Socialområdet
Administrationscenter Birkerød
Stationsvej 36
3460 Birkerød
social@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 00
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R U D E R S D AL K O M M U N E
Socialområdet
Administrationscenter Birkerød
Stationsvej 36
3460 Birkerød
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www.rudersdal.dk
Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

