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Boligerne Dronninggårds  Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskelighe-

der. Boligerne er organiseret under Socialområdet, Teglporten – Socialpædagogisk 

Center. De er opført efter lov om almennyttigt boligbyggeri, og almenboligloven er 

gældende.  Medarbejderne i boligerne kan give støtte efter servicelovens § 85. 
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Boligerne Dronninggårds Allé 24 - 26 i 

Holte er et moderne byggeri, der består af 

i alt 29 boliger.   

Om Dronninggårds Allé 24 - 26 

Boligerne ligger naturskønt tæt ved den 

lille Piil Skov samt Furesø og Vejlesø i 

Holte. Der er cirka 500 meter til Holte 

Midtpunkt, hvor der er flere forretninger 

og et apotek.  Boligerne, der har et eller 

to værelser, er fordelt i tre boligblokke på 

tre etager. Boligerne er mellem 55 og 72 

kvadratmeter store, inklusive fællesarea-

ler. De boliger, der består af et værelse, 

kan ved hjælp af en mobil skabsvæg blive 

opdelt i en opholds- og soveafdeling. I 

alle boliger er der et lille køkken, et bade-

værelse og en altan. Hver bolig har  

desuden et mindre opbevaringsrum. 

Mellem boligblokkene i stueplan er der en 

fælles stue med køkken og et kontor til 

medarbejderne. Der er et fælles vaskeri 

og et aktivitetsrum. Fra stueplan er der 

direkte adgang til grønne fællesarealer 

omkring bebyggelsen. 
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Fællesskabet 

Beboerne i boligerne beskæftiger sig i 

hverdagen individuelt med uddannelse, 

arbejde, fritidsaktiviteter og lignende. 

Beboerne tilrettelægger selv hverdagen, 

evt. med støtte fra medarbejderne 

Beboere og medarbejdere arrangerer 

forskellige aktiviteter, og det afhænger af 

målene i din handleplan, hvilke aktiviteter 

du har mulighed for at deltage i.  

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i be-

boernes ønsker og interesser, og der kan 

være særligt fokus på forskellige temaer, 

som fx bevægelse og motion, litteratur 

eller kreative aktiviteter. 

Aktiviteterne bliver løbende ændret i 

forhold til beboernes ønsker. Der er 

egenbetaling for de arrangementer eller 

udflugter, som du deltager i. 

Brugerråd 

Der er løbende husmøde i boligerne. 

På mødet bliver der taget stilling til for-

skellige fælles forhold, som fx indretning 

og aktiviteter. 

Herudover vælger bofællesskabet en 

repræsentant til det overordnede bruger-

råd i Teglporten - Socialpædagogisk 

Center. 

Det overordnede brugerråd skal sikre, at 

beboerne får indflydelse på beslutninger 

vedrørende boligerne. Der er valg til 

brugerrådet en gang om året.  
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Øvrige udgifter 

Beboerne betaler for egen medielicens, 

internet og telefon. Herudover skal bebo-

eren betale en obligatorisk afgift til den 

fælles TV- og internetforbindelse. Særlige 

ønsker, som fx forskellige TV-pakker, 

bliver afregnet individuelt. Beboerne skal 

evt. selv sørge for at få en personlig ind-

boforsikring ved indflytning. 

 

Husdyr 

Beboeren kan have et mindre dyr, som 

fugl, kat, hamster eller hund i sin lejlig-

hed. Det er dog på betingelse af følgen-

de: 

• Dyret skal være lille og må højst måle 

35 cm i skulderhøjde. 

• Det må ikke være til gene for andre 

beboere i boligerne. 

• Det må ikke færdes eller være i fælles-

områderne. 

• Ejeren skal passe dyret forsvarligt efter 

almindelig dyrlægeanvisning. 

• Ejeren skal straks fjerne eventuelle 

efterladenskaber på boligområdets area-

ler. 

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.  

 

Rygning: Alle fællesarealer er 

røgfrie områder.   

Medarbejdere: Der er medarbej-

dere til stede døgnet rundt alle 

ugens dage. Beboerne har der-

med mulighed for at få støtte til 

enhver tid. 

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. 

 

Tøjvask: Beboeren får et vaske-

kort til det fælles vaskeri, og beta-

lingen for vask bliver afregnet 

over huslejen.   
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Hjælp og støtte 

Medarbejderne kan hjælpe og støtte. Du 

har en fast kontaktperson, og I aftaler 

sammen, hvor fokus for din støtte skal 

være. Hjælp og støtte gives altid individu-

elt i forhold til det, som du har brug for. 

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 udvi-

delse af dit sociale netværk m.m.  

Er du interesseret? 

For at du kan få en bolig, skal du være 

visiteret af din bopælskommune. Bor du i 

Rudersdal Kommune, kan du kontakte 

Socialområdet, som kan hjælpe dig med 

yderligere informationer og oplysninger.  

Du kan også finde flere informationer i 

Teglporten – Socialpædagogisk Centers 

ydelseskatalog om Boligerne Dronning-

gårds Allé 24 - 26. Det finder du på 

www.rudersdal.dk. 
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Kontakt 

 

Boligerne Dronninggårds Allé 24 – 26 

Dronninggårds Allé 24 - 26 

2840 Holte 

tlf. 46 11 37 30 

 

Teglporten - Socialpædagogisk Center 

Teglporten 11 

3460 Birkerød 

spc@rudersdal.dk 

www.rudersdal.dk/spc 

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 

3400 Birkerød 

social@rudersdal.dk 

www.rudersdal.dk 

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 


