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 Om Gl. Holte Gade 9 

Bofællesskabet ligger i Gl. Holte, tæt på 

offentlige transportmidler. Huset er en to- 

etages bygning, hvor der er 6 lejligheder 

på ca. 45 kvadratmeter. I stueetagen er 

der kontor, køkken, en fælles opholdsstue 

og spisestue med udgang til terrasse og 

have. 

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 er et 

bofællesskab for voksne borgere 

med psykosociale vanskeligheder. 

Bofællesskabet er organiseret under 

Social og Sundhed - Center for 

Sociale Indsatser. 

Gl. Holte Gade 9 er indrettet med 

lejligheder, som er almene boliger 

efter almenboligloven. Medarbejder- 

ne i bofællesskabet giver støtte efter 

servicelovens § 85. 
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Fællesskabet 

I Gl. Holte Gade 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. Der er fællesspisning i 

bofællesskabet tre gange om ugen, hvor 

beboerne hjælpes ad med indkøb, 

madlavning og opvask, med evt. støtte 

fra medarbejderne. 

Bofællesskabets aktiviteter, opgaver i 

hverdagen og udflugter bliver planlagt af 

beboerne i samarbejde med 

medarbejderne. Det kan være aktiviteter i 

bofællesskabets fælleslokaler / have eller

ture ud af huset. Om lørdagen er der

mulighed for at beboere og 

medarbejdere kan besøge forskellige 

steder, gå på museum eller lignende. 

Der er flere faste traditioner i Gl. Holte 

Gade. Hvert år bliver der holdt en 

sommerfest som er en fejring af 

Bofællesskabets fødselsdag. Beboerne 

afholder også i fællesskab julefrokost og 

fødselsdage.  
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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. 

Kost: Der er en madordning i 

bofællesskabet, som du kan 

melde sig til. Det koster et fast 

månedligt beløb som dækker tre 

aftensmåltider om ugen. Øvrige 

måltider er ikke inkluderet. 

Rygning: Bofællesskabets fæl- 

lesarealer er røgfrie områder. 

Medarbejdere: Der er 

medarbejdere til stede i 

Bofællesskabets fællestid tirsdag, 

onsdag, torsdag kl. 14-19 og 

lørdag kl 10-15. Derudover laves 

der individuelle aftaler med den

medarbejder der er din 

kontaktperson. 

Egenbetaling: Du betaler selv for 

de arrangementer eller udflugter, 

som du deltager i. 

Rengøring: Du skal selv sørge 

for, at der bliver gjort rent i din 

lejlighed. Der er mulighed for 

støtte til dette. 

Brugerindflydelse 

Der afholdes kontinuerligt husmøde i

bofællesskabet.  Her bliver der i

fællesskab bl.a. talt om hverdagen og 

stemningen i huset. Der bliver taget 

beslutninger vedrørende forhold i 

bofællesskabet, hverdagen og

aktiviteter.  

Øvrige udgifter 

Der betales månedligt et beløb som 

dækker medielicens og TV- pakke (til 

fælleslokalerne), rengøringsartikler og 

småting i forbindelse med fx højtider, 

fester og lignende. Bofællesskabet 

anbefaler, at den enkelte beboer tegner 

sin egen indboforsikring ved indflytning. 



Kontakt 

Digital skriftlig henvendelse, sendes 
med Nem-ID, via Rudersdal 
Kommunes hjemmeside 
www.rudersdal.dk/digitalpost - vælg 
"Social og Sundhed".
På denne måde sendes 
informationerne sikkert.

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 

2840 Holte 

tlf. 45 56 60 64 

Center for Sociale Indsatser 
Teglporten 11 
3460 Birkerød 
www.rudersdal.dk/cfsi
tlf. 46 11 33 77 

Social og sundhed 
Administrationscenter Birkerød 
Stationsvej 36 
3460 Birkerød 
www.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 00

Socialpædagogisk støtte 

Medarbejderne i bofællesskabet støtter 
dig ud fra en recoveryorienteret og

rehabiliterende tilgang. Du har en fast 

kontaktperson, og I aftaler sammen, 

hvornår I mødes og hvor fokus for din 

støtte skal være. Der ydes støtte til 

sociale, samfundsmæssige og praktiske 

forhold. Støtten består som 

udgangspunkt af samtaler samt evt. at 

træne praktiske færdigheder f.eks. 

rengøring, at færdes ude, at opsøge nye 

fællesskaber.  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. 

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 Social og 
Sundhed, der kan hjælpe dig med 
yderligere informationer. Du kan også 

finde flere oplysninger om 
bofællesskabet i Center for Sociale 
Indsatsers ydelseskatalog, som du finder 
på www.rudersdal.dk
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http://www.rudersdal.dk/
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