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Biskop Svanes Vej 63 er et bofællesskab organiseret under Social og sundhed, 
Center for Sociale indsatser.. I Bofællesskabet bor fortrinsvis borgere mellem 40 
- 80 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Bofællesskabet er almene 
boliger efter almenboligloven §105, hvor medarbejderne giver støtte efter ser-
vicelovens § 85.  

Biskop Svanes Vej 63  
3460 Birkerød 
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Om Biskop Svanes Vej 63 

Bofællesskabet ligger i Rudeskov-området i 
Birkerød, ca. 3 minutters gang fra busfor-
bindelse til Birkerød bymidte. 
 
Bofællesskabet rummer 13 selvstændige 
lejligheder, der er fordelt på 3 etager. Lejlig-
hederne har egen indgang. De består alle af 
et rum, der kan deles til separat soveværel-
se og stue. Der er eget badeværelse med 
vaskesøjle og et tekøkken dog uden mulig-
hed for at tilberede mad. 
 
I bofællesskabets fællesarealer er der op-
holdsstue og køkken. Der er elevator i hu-
set, som derfor er velegnet til borgere, som 
anvender kørestol eller er gangbesværede. 
 

 
Fællesskabet 

På Biskop Svanes Vej er beboerne som 
regel samlet omkring måltiderne. Beboerne 
har valgt at få den varme mad udefra, men 
er med i tilberedningen af anden kost og 
opgaver i køkkenet.  
 
Bofællesskabet tager i fællesskab på ture 
og udflugter, som beboere og medarbejdere 
arrangerer sammen. Det kan fx være en 
udflugt til museum eller til Ebberød Musikfe-
stival.  Derudover har alle beboere mulighed 
for at deltage fællesarrangementer via Ru-
der es på center for Sociale indsatser. 
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Beboerne på Biskop Svanes Vej fejrer fød-
selsdage, juleaften og nytårsaften 
sammen, ligesom påske- og julefrokost er 
faste traditioner. Bofællesskabet tager på 
ture og hvert år planlægger beboere og 
medarbejdere en fælles ferietur. Ferien er af 
max uges varighed. Beboerne betaler selv 
for at deltage i diverse aktiviteter, udflugter, 
ferier m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner 

Når du bor på Biskop Svanes Vej, har du en 
medarbejder som fast kontaktperson, som 
kan hjælpe med at varetage dine økonomi-
ske og praktiske forhold. Det er også din 
kontaktperson, der ledsager dig tiil fx læge-
besøg, kontrol på sygehus, køb af tøj eller 
lignende.  
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Husmøde 

Der er husmøde i bofællesskabet en gang 
om ugen. På mødet bliver der taget stilling 
til forskellige fælles forhold i bofællesskabet, 
som fx kostordning, indretning, husregler og 
aktiviteter.  
 
 

Øvrige udgifter 

Beboerne betaler for egen medielicens, 
internet og telefon. Herudover skal beboe-
ren betale en obligatorisk afgift til den fælles 
TV- og internetforbindelse. Særlige ønsker, 
som fx forskellige TV-pakker, bliver afregnet 
individuelt. Beboerne skal. selv sørge for at 
få en personlig indboforsik-
ring/ulykkesforsikring 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 bofælles-
skabet, som beboerne kan melde sig til.  
Det koster et fast månedligt beløb at 
være med i ordningen, som også dæk-
ker fællesudgifter til rengøringsmidler 
m.v. 
 
Rygning: Bofællesskabets fællesarea-
ler og have er røgfrie områder.   
 
Medarbejdere: Der er som udgangs-
punkt medarbejdere til stede i bofæl-
lesskabet alle ugens dage, men ikke 
aften og nat. Der er som udgangspunkt 
medarbejdere mellem 07.30-20.00 på 
hverdage og i weekender mellem 
08.00-19.00.  
 
Egenbetaling: Beboerne betaler for de 
arrangementer eller udflugter, som de 
deltager i. 
 
Rengøring: Beboerne skal selv sørge 
for, at der bliver gjort rent i deres lejlig-
hed. Der er mulighed for at få støtte til 
lettere rengøring. 
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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 for-
hold, som let rengøring og tøjvask, madlav-
ning, besøg hos tandlægen, indkøb eller 
udvidelse af dit sociale netværk m.m.. kan 
du ikke selv deltage i rengøring, kan du 
betale dig til rengøringshjælp.   
  

                           
               

 
 
 

Er du interesseret? 

For at du kan få en lejlighed i bofællesska-
bet, skal du være visiteret af din bopæls-
kommune. Bor du i Rudersdal Kommune, 
kan du kontakte Social og sundhed, der kan 
hjælpe dig med yderligere informationer og 
oplysninger.   
Du kan også finde flere informationer i Cen-
ter for Sociale indsatsers ydelseskatalog om 
Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63.  
Det finder du på www.rudersdal.dk. 
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Kontakt 

Mere information kan fås ved henvendelse 
til daglig leder af bofællesskabet, Center for 
Sociale indsatser eller til Social og Sund-
hed, Rudersdal Kommune. 
 
Digital skriftlig henvendelse, er med Nem-
ID, via Rudersdal Kommunes hjemmeside – 
www.rudersdal.dk 
Skriv digital post – Vælg Social og Sundhed 
for borgere 
På denne måde sendes informationerne 
sikkert. 
 
Bofællesskab 
Biskop Svanes Vej 63 
3460 Birkerød 
Daglig leder Susanne Svare 
tlf. 46 11 36 45/ 72 68 33 85 
 
Center for Sociale indsatser 
Teglporten 11 
3460 Birkerød 
tlf. 46 11 33 77 
 
Rudersdal Kommune  
Social og Sundhed 
Administrationscenter Birkerød 
Stationsvej 36 
3460 Birkerød 
tlf. 46 11 33 00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RUDERSDAL KOMMUNE 
 
Social og Sundhed 
Administrationscenter Birkerød 
Stationsvej 36 
3460 Birkerød 
www.rudersdal.dk 
 
Åbningstid 
Mandag-onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17 
Fredag kl. 10-13 
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