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Plejeboligerne Skovbrynet indeholder 24 plejeboliger fordelt på 2 etager med til-
knyttede service- og fællesarealer. Der er 12 boliger i stuen som kaldes ”Grenen” 
og 12 boliger på 1. sal som kaldes ”Kvisten”.  
 
I byggeriet er der lagt vægt på at skabe et rart og hjemligt miljø for beboerne. Byg-
geriet ejes af Rudersdal kommune og er bygget i 2004.  
 
Lejligheden indeholder et lille tekøkken og et køleskab med frostboks. Tekøkkenet 
ligger i forlængelse af stuen. Der er i lejligheden telefon- og antennestik samt in-
ternet adgang. Hver bolig består af en stue med altan eller udgang til terrasse, et 
soveværelse og et badeværelse. I alt 40m2.  
 
 
Gårdhave 
Plejeboligernes gårdhave er til plantet med mange forskellige planter, blomster og 
der er et lille springvand. Der er således rig mulighed for at udfordre sanserne med 
forskellige syns, høre og duft oplevelser. 
 
Boligen 
Boligerne er kommunale ældreboliger med servicearealer og reguleres af reglerne 
i henhold til lov om almene boliger. Det indebærer bl.a. 
 
• Det er udlejningsboliger 
• Huslejen er balanceleje, som ingen må tjene på 
• Regnskab og budget godkendes af beboerne 
• Der er beboerdemokrati, hvor der afholdes beboermøder 
• Boligkontoret indkalder til min. 1 årligt møde 
 
Boligerne administreres af Boligkontoret Danmark og det er herfra du modtager 
din lejekontrakt. 
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Husleje 
Der betales husleje hver måned. Lejen består af 

• Leje  
• Varme á conto 
• Vand ´a conto 
• El 

 
Huslejen opkræves sammen med betalingen for varme og el via pensionsudbeta-
lingen fra kommunen. Der betales fra indflytningsdagen og til boligen er sat i stand 
efter at boligen er tømt. 
 
Lejen er en balanceleje, det vil sig, at lejen fastsættes ud fra budgettet, således at 
udgifterne svarer til omkostningerne og skal balancere med huslejeindtægterne. 
 
Boligydelse 
Der er mulighed for at søge boligydelse til boligen. Boligydelsen afhænger af be-
boernes indkomst, formue, boligudgift samt boligens størrelse. 
 
Varmetillæg 
Der er mulighed for at søge omhjælp til varmeudgiften. Varmetillæggets størrelse 
afhænger af beboerens indkomst og formue samt det årlige varmeforbrug. 
 
 
El og varme 
Du betaler for el efter forbrug i boligen. 
For varmen gælder at der afregnes efter areal af lejlighed samt for andel af forbru-
get i fællesarealerne fra indflytningsdatoen til boligen er fraflyttet. Betalingen be-
regnes udfra kvadratmeter pris og fastsættes for et år af gangen. 
Aflæsning af El - og vand klarer viceværten. 
 
Hvad skal jeg medbringe ?  
Du skal selv medbringe dyne, hovedpude, sengetæppe m.m.. Hvis du har hjæl-
pemidler fra kommunen skal de flyttes med til Skovbrynet.  
 
Du skal selv sørge for lamper, gardiner, billeder samt opsætning og tilslutning af 
dette. Glas og porcelæn til eget brug medbringes i mindre omfang. Alle hjælpemid-
ler medicin samt recepter, doseringsæsker 
 
Sengetøj og håndklæder kan lejes jvf. ”Ydelsespakken”. ”Ydelsespakken” 
er den aftale, der indgås mellem dig og Plejeboligerne omkring  
levering af forplejning, rengøring, vask af dit personlige tøj og sengelinned og vin-
duespudsning.  
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Indflytning  
 
Udlevering af nøgle til bolig 
Nøglen til boligen kan udleveres, når 
 

• Lejekontrakt er underskrevet 
• Indskud og husleje er betalt 
• Boligen er synet 
• Nøjagtigt dag og tid er aftalt med vicevært og afdelingsleder 

 
 
Flytning  
Det anbefales, at du i god tid kontakter You See m.h.p. flytning af telefon, da der 
kan være ventetid på tilslutning. 
 
Husk at anmelde flytning til: 
- Folkeregister. 
- Post. 
- Avis. 
- Forsikringsselskab. 
- Telefon. 
 
Du skal tilmeldes Dong og evt. DR licens. Der er TV i fælles-, spise- og dagligstu-
er. 
 
Boligen modtages istandsat og rengjort.  
Ved indflytning foretages syn. 
Ved fraflytning vil lejligheden blive synet igen af Skovbrynets vicevært.  
 
Forsikringer 
Rudersdal Kommune har tegnet en forsikring for privat løsøre, privatansvar og 
simpelt tyveri for beboere på kommunens plejecentre. 
Forsikringen dækker privat løsøre med op til 50.000 kr pr. beboer – hvis der er tale 
om simpelt tyveri dog kun op til 10.000 kr pr. beboer og med 500kr i selvrisiko. 
 
Herudover skal beboeren selv tegne forsikring. 
 
Post 
Der er postkasse til hver lejlighed. Postkasserne hænger umiddelbart uden for ho-
vedindgangen. 
 
 
Personale 
Der er plejepersonale døgnet rundt i plejeboligerne og vi tilstræber en hyggelig og 
imødekommende atmosfære med respekt for den enkeltes integritet og dagsryt-
me.  Vi arbejder med faste kontaktpersoner og har en dygtig og erfaren persona-
lestab, der kan lide deres arbejde.  
Vi er gode til at feste og hygge med aktiviteter og samvær. 
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Personalet ønsker et godt og åbent samarbejde med beboere og pårørende.  
 
 
Samtykke 
Når du flytter ind i en plejebolig, sker der ingen ændring i dine rettigheder som 
borger. Det betyder, at vi skal spørge om dit samtykke, når der eks. er behov for at 
kontakte læge, eller deres pårørende.  
 
 
Hjælpemidler: 
Vurdering, tilpasning, udlevering, reparation og træning i brug af hjælpemidler sker 
gennem terapeuten. 
 
Læge 
Ved indflytning i plejeboligerne kan du vælge den fasttilknyttede læge i plejeboli-
gerne, eller beholde din egen praktiserende  læge.   
 
Medicin 
Så vidt muligt overgår du til dosisdispenseret af medicin efter indflytning på Skov-
brynet. 
Personalet er behjælpeligt med bestilling af medicin. Medicinen betales via PBS. 
Medicinkort/helbredskort kan fås via borgerservice, har du ved indflytningen alle-
rede medicinkort gælder det også efter indflytning på Skovbrynet.  
 
Tandbehandling 
Alle får tilbud om tilmelding til kommunens omsorgstandpleje.  
Tandlægen/tandplejen tilbydes efter behov og det meste af tandplejen foregår i din 
bolig. 
 
Kørsel 
Kørsel til egen læge og til speciallæge er gratis (serviceloven). Kørsel til tandlæge, 
familiebesøg o.l. skal du selv betale.  
 
Fodpleje 
Der kommer mobil fodpleje i plejeboligerne. Der betales kontant for behandlingen 
pr. gang. Du er velkommen til at vælge hvilken anden fodpleje. 
 
Frisør 
Der kommer en frisør fra Holte på Skovbrynet. Der betales også kontant og der er 
også frit valg.  
 
Måltider 
Månedens menuplan bliver udleveret omkring den første og hænger desuden på 
opslagstavlen. 
Den varme mad kommer fra plejehjemmet Hegnsgården. Den kolde mad der ser-
ves om aftnen tilberedes i Genoptræningscenterets køkken.  
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Værdigenstande 
Lad ikke værdigfulde genstande ligge frit fremme i boligen.  
 
Af hensyn til brandfare må der ikke anvendes levend e lys, og det er forbudt  
at ryge i sengen. 
 
 
Rygning 
Det er kun tilladt at ryge i sin egen lejlighed. Rygeforklæde. Alle fælles arealer er 
efter den seneste rygelov røgfri. 
 
Vask 
Plejeboligerne har egen vaskemaskine. 
 
Alt tøj skal mærkes med lejlighedsnummer. Dette gælder også tæpper, dyner, pu-
der m.m. 
I linnedrummet er der en mærkemaskine, som kan mærke alt bomuldstøj.  
 
Vask af uld og silketøj og andet sart tøj der evt. skal håndvaskes beder vi 
pårørende vaske .  
 
Tøj til rensning er for egen regning. Vi har ikke mulighed for at hente og levere tøj 
til rensning ligesom vi ikke påtager os skopudsning. 
 
Rengøring 
Rengøring udføres af et rengøringsselskab. 
Der er grundig rengøring i boligen en gange hver 14 dag. Badeværelset bliver gjort 
rent 2 gange om ugen. Der bliver ikke gjort rent på søn- helligdagene.  
 
Plejepersonalet står for rengøring af køkkenvasken og tømning af skraldespand. 
 
Vinduespudsning foretages 2 gange om året, hvilket også betales over ”ydelses-
pakken”. 
Bruger De Deres eget porcelæn, vil vi bede Dem eller Deres gæster selv vaske op 
efter brug. 
 
Rengøring af alle skuffer, skabe herunder køleskabe, vask af gardiner og persien-
ner, står lejer selv for . 
 
Gudstjenester 
En gang om måneden holder en af præsterne ved Rudersdal Kommune gudstje-
neste med efterfølgende altergang.  
 
Aktivitetskalender 
De daglige aktiviteter ses i aktivitetskalenderen som uddeles til alle beboere.  
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Fysioterapeut 
Der er ansat fysioterapeut i plejeboligerne. 
 
Bruger- pårørenderåd 
Ifølge lovgivningen er der oprettet et Bruger-pårørenderåd, hvor pårørende samt 
beboere, Skovbrynets leder, en repræsentant fra Ældreområdet i Rudersdal 
Kommune og afdelingslederen af plejeboligerne deltager.  
 
Der holdes ca. 3 møder årligt. Bruger-pårørenderådet har til formål, at være op-
mærksom på den personlige pleje, forplejningen, mobilitet, aktiviteter og socialt 
samvær. Endvidere er Bruger-pårørenderådet kontaktflade til pårørende, som har 
ideer eller inspiration til at udvikle plejeboligerne til et endnu bedre sted at være.  
 
Bruger-pårørenderådets vælges blandt rådet og for en 2-årig periode og valget 
foregår i november. 
 
Bruger-pårørenderådet behandler ikke klager. 
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Kontakt 
Vedrørende forhold på Skovbrynet er De altid velkommen til at kontakte lederen af 
plejeboligerne eller lederen af Skovbrynet. 
 
 
Kontakt personale 
    
Leder af Skovbrynet, Malou Unna-Lindhard 
maun@rudersdal.dk    72 68 20 41 
 
Leder af plejeboligerne Bodil Foss  
bofo@rudersdal.dk   46 11 20 81 
     
Tania Frost        
Gruppekoordinator, Grenen/Kvisten                     
 tafr@rudersdal.dk                                                 46 11 20 85 
     
Vicevært Per Jakobsen  
peja@rudersdal.dk   72 68 20 42   
 
Servicemedarbejder Lisbeth Benjaminsen  
libe@rudersdal.dk                                                 46 11 20 46 
 
 
Administrator 
 
Boligkontoret Danmark 
Røjelskær 15.2 
2840 Holte.dk 
 
Telefon 39 25 10 00 
e-mailholte@bdk 
 
Rudersdal kommune : www.rudersdal.dk 
Plejeboligernes egen hjemmeside: www.inst.rudersdal.dk/plejehjem-skovbrynet  
 


