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Om Langebjerg 3 

Bofællesskabet Langebjerg ligger natur-

skønt i nærheden af grønne områder tæt 

ved gode offentlige bus- og togforbindel-

ser. Der er cirka 500 meter til Nærum 

Vænge Torv, hvor der er dagligvarefor-

retninger. Bofællesskabet er opført i to 

etager og består af 17 individuelle boliger. 

Boligerne er etværelseslejligheder, der 

via en mobil skabsvæg kan opdeles i op-

holds – og soverum.  Boligerne har køk-

ken og badeværelse samt en terrasse el-

ler altan.  

Til hver bolig er der desuden et udendørs 

skur til opbevaring. I stueplan er der et 

stort fællesrum, et køkken og et kontor til 

medarbejderne. Det moderne byggeri 

danner samtidig rammen om grønne fæl-

lesarealer, hvortil der er direkte udgang 

fra fællesrummet. 

 

 

Bofællesskab Langebjerg 3 er et bo-

fællesskab for unge borgere med 

særlige behov, som ikke trives med 

at bo alene. 

 

Bofællesskabet er organiseret under 

Socialområdet, Teglporten – Social-

pædagogisk Center.  

 

Det er indrettet med lejligheder, som 

er almene boliger efter almenbolig-

loven. Medarbejderne i Langebjerg 3 

giver støtte efter servicelovens § 85. 
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Fællesskabet 

Bofællesskabet tager samlet på forskelli-

ge ture og udflugter. Beboerne arrangerer 

i samarbejde med medarbejderne udflug-

tens mål. Du betaler selv for de arrange-

menter og ture, som du deltager i. 

 

 

Beboerne i Bofællesskab Langebjerg har 

flere fælles traditioner, som fx jule- og på-

skefrokost og en fast fælles juletur til Ti-

voli. Til nytår er der nytårsfest, hvor der 

kan inviteres venner med. Venner er også 

velkomne til nogle af hyggeaftnerne i fæl-

lesrummet. Endelig er der sommerfest, 

julefrokost og bofællesskabets fødsels-

dag, som bliver fejret sammen med fami-

lie og pårørende. 

 

Hvert år planlægger beboere i fællesskab 

med medarbejdere en uges ferietur. 

 

Ferien foregår i samarbejde med Teglpor-

ten - Socialpædagogisk Center. 
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Brugerråd 

Der er husmøde i bofællesskabet ca. en 

gang om ugen. På mødet bliver der taget 

stilling til forskellige fælles forhold i bofæl-

lesskabet, som fx kostordning, indretning 

og aktiviteter. Herudover vælger bofæl-

lesskabet en repræsentant til det over-

ordnede brugerråd i Teglporten - Social-

pædagogisk Center. Det overordnede 

brugerråd skal sikre, at beboerne får ind-

flydelse på beslutninger vedrørende bo-

fællesskabet. Der er valg til brugerrådet 

en gang om året. 

 

Øvrige udgifter 

Beboerne betaler for egen medielicens, 

internet og telefon. Herudover skal bebo-

erne betale en obligatorisk afgift til den 

fælles TV og internetforbindelse. Særlige 

ønsker, som fx forskellige TV-pakker, bli-

ver afregnet individuelt. Beboerne skal 

selv sørge for at få en personlig indbofor-

sikring ved indflytning. 

Praktiske forhold 

 

Husleje: Du lejer din lejlighed, og der 

bliver oprettet en lejekontrakt, hvor de 

almindelige vilkår gælder efter lejelo-

ven. Du betaler husleje, el, varme og 

vand.  

 

Kost: Der er en kostordning i bofæl-

lesskabet, som beboerne kan melde 

sig til.  Det koster et fast månedligt 

beløb at være med i ordningen, som 

også dækker fællesudgifter til rengø-

ringsmidler m.v. 

 

Rygning: Bofællesskabets fælles-

arealer og have er røgfrie områder.   

 

Medarbejdere: Der er som udgangs-

punkt medarbejdere til stede i bofæl-

lesskabet hele døgnet alle ugens da-

ge.  De konkrete tidspunkter bliver 

fastsat i forhold til, hvad beboerne har 

brug for og er derfor også afhængige 

af, hvem der bor i bofællesskabet.  

 

Egenbetaling: Beboerne betaler for 

de arrangementer eller udflugter, som 

de deltager i. 

 

Rengøring: Beboerne skal selv sør-

ge 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 kontakt-

person, 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 handle-

plan.  Du kan få hjælp og støtte til både 

sociale og praktiske forhold, som fx ren-

gøring 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 bofælles-

skabet, skal du være visiteret af din bo-

pælskommune. Bor du i Rudersdal Kom-

mune, kan du kontakte Socialområdet, 

der kan hjælpe dig med yderligere infor-

mationer og oplysninger.  Du kan også 

finde flere informationer i Teglporten – 

Socialpædagogisk Centers ydelseskata-

log om Bofællesskab Langebjerg 3. Det 

finder du på www.rudersdal.dk. 
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Kontakt 

Mere information kan fås ved henvendel-

se til daglig leder af Bofællesskab Lange-

bjerg, til Teglporten - Socialpædagogisk 

Center eller til Socialområdet. 

 

Bofællesskab Langebjerg 3 

Langebjerg 3 

2850 Nærum 

tlf. 46 11 32 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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RUDERSDAL KOMMUNE 

 
Socialområdet 

Administrationscenter Birkerød 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

social@rudersdal.dk 

www.rudersdal.dk 

 

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

mailto:psykiatrioghandicap@rudersdal.dk

