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1.

Orientering om Socialområdets botilbud i Ebberød foranlediget af de seneste hændelser
Områdechef Gitte Bylov Larsen orienterer om, at Socialområdet i Rudersdal Kommune altid
gerne vil det gode naboskab, og også gerne giver viden og information om de tilbud, der drives i
Ebberød-området.
De borgere, der bor i Socialområdets tilbud i Ebberød er myndige, voksne borgere, som bor i
egne boliger i Socialområdets botilbud. Dem der kan, færdes på egen hånd i området.
Socialområdet vil gerne i dialog med Ebberøds øvrige beboere, og alle er velkomne til at tage
kontakt til områdets tilbud eller administrationen både i anledning af positive eller negative
oplevelser. Det er også vigtigt at sige, at oplever man sig truet eller andet skal man kontakte
politiet.
Bestyrelsesformand for Grundejerforeningen Keld Stattau og bestyrelsesmedlem i
Fælleshusforeningen Lotte Dahlmann bemærker, at det kan være vigtigt at udbrede denne
viden løbende for at forebygge tvivl, usikkerhed, bekymringer og lignende blandt borgerne i
området. Det foreslås, at Socialområdet deltager på et borgermøde og generelt orienterer om,
hvilke borgergrupper det er, der bor i Socialområdets tilbud i Ebberød.
Herefter orienterer centerlederne fra Rudersdal Kommune og pædagogisk konsulent Susanne
Lundin fra Region H om de tilbud, der drives i området.
Centerleder Lene Lilja Petersen orienterer om Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4, hvor der bor
yngre borgere, der har behov for støtte og udredning. Disse borgere flytter typisk til egen bolig,
kollegie eller eventuelt botilbud efter et kortere ophold i Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4.
Der kan bo op til 8 borgere i boligerne, som er et udredningstilbud.
Lene Lilja Petersen orienterer om Dag- og Botilbud Gefion (på Karpevænget 1 D), hvor der
fortrinsvis bor borgere med autismespektrumforstyrrelser. Borgerne har relativt lave
udviklingsniveauer og færdes typisk ikke ude på egen hånd. Der bor ca. 30 borgere i Botilbud
Gefion, og der kommer ca. 30 borgere i Dagtilbud Gefion, som i flere tilfælde også bor i
botilbuddet.
Pædagogisk konsulent Susanne Lundin orienterer om Region Hovedstadens tilbud (på
Tyrringevej 5) Lyngdal, Rønnegård (underafdeling) og en afdeling, som er under afvikling. I
Lyngdal bor ca. 25 voksne borgere med betydeligt nedsatte kognitive funktionsniveauer, og der
bor 5 voksne borgere med lidt højere funktionsniveauer i Rønnegård samt to børn i den
afdeling, som er under afvikling. Ingen af borgerne i Region Hovedstadens tilbud færdes uden
for tilbuddet på egen hånd.
Jens P. Sorring orienterer om Værkstederne ved Rude Skov, som er et dagtilbud med flere
forskellige afdelinger. Der kommer ca. 140 borgere, som alle har udviklingshæmning, men de
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har forskellige funktionsniveauer. Borgerne kommer kun i dagtimerne, og de fleste kan færdes
på egen hånd eventuelt sammen med andre borgere med funktionsnedsættelse.
Centerleder Anette Schubert orienterer om Botilbud Ebberød. I Botilbud Ebberød bor ca. 75
borgere, hvor de fleste er kørestolsbrugere eller sengeliggende, og disse borgere forlader aldrig
tilbuddet uden ledsagelse. Borgerne har multiple handicap. Desuden er der et dagtilbud med 45
pladser, hvor borgernes funktionsniveauer er relativt forskellige. Mange af brugerne af
dagtilbuddet er også beboere i Botilbud Ebberød, mens enkelte bor i egen bolig uden for
Socialområdets botilbud og boliger.
Øvrige bemærkninger
Anette Schubert fortæller desuden, at der henover de seneste fem år er blevet færre pladser i
Botilbud Ebberød. Jens P. Sorring fortæller yderligere, at der hen over de sidste 10 år generelt
er blevet færre pladser i Socialområdets tilbud i Ebberød-området.
Som opfølgning på det kan Socialområdet i referatet bemærke, at der i 2007 er opgjort 132
normerede pladser i botilbud og 186,5 normerede pladser i dagtilbud i Rudersdal Kommunes
tilbud i Ebberød-området, og at der i 2016 er opgjort 133 normerede pladser i botilbud og 177,5
normerede pladser i dagtilbud i Rudersdal Kommunes tilbud i Ebberød-området.
Keld Stattau bemærker, at det er godt, at Region Hovedstaden deltager i mødet. Region H og
tilbuddene på Tyrringevej har hidtil virket ”usynlige”, og dette har medvirket til, at der er opstået
spørgsmål om, hvem og hvad der er ”bag hegnene” omkring tilbuddene på Tyrringevej.
Susanne Lundin bemærker, at hegnene er sat op, fordi de borgere, der bor i tilbuddene på
Tyrringevej ikke trives med kontakt til omverdenen.
Lotte Dahlmann bemærker generelt, at uvidenhed rejser spørgsmål.
Chefkonsulent fra Rudersdal Ejendomme Tove Røy orienterer herefter om det aktuelle byggeri.
Referatet af dette findes under punkt 2. Herefter fortsætter drøftelserne af punkt 1.
Lotte Dahlmann spørger, om beboersammensætningen har ændret sig.
Gitte Bylov Larsen svarer, at det korte svar er nej, og at der ikke er truffet nogen beslutninger
om at ændre beboersammensætningen før 2. etape af byggeriet.
Keld Stattau og Lotte Dahlmann bemærker, at der er et ønske om at få etableret et egentligt
beboerhus for borgerne i Ebberød-området.
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2.

Orientering om byggeriet
Chefkonsulent fra Rudersdal Ejendomme Tove Røy orienterer om det igangværende byggeri.
Byggeriet er 4-6 uger forsinket, og der forventes yderligere op til 2 ugers forsinkelse. Dette
bliver ikke betragtet som et problem.
Tove Røy orienterer om, at planerne vedrørende parkeringspladser i forbindelse med det nye
byggeri fastholdes i henhold til lokalplanen.

3.

Orientering vedrørende etape 2
Gitte Bylov Larsen orienterer om etape 2. Der er sat penge af i budgettet til byggeriet. Halvdelen
af byggeriet vil gå til Ældreområdet, og halvdelen vil gå til Socialområdet. Bygningerne i etape 2
vil af udseende være identiske med det aktuelle byggeri.
Link til budgettekst vedrørende etape 2:
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2016/dagsorden-med-vedtagelser-82

4.

Eventuelt
Faglig konsulent Tonie Rasmussen og udviklingskonsulent Mads Dupont Breddam orienterer
om projektet ”Et godt udeliv for alle”, som Socialområdet ønsker at iværksætte, hvis det
godkendes politisk. Projektet lægger op til et tæt samarbejde mellem Socialområdet og alle de
interesserede borgere i Ebberød-området.
Lotte Dahlmann bemærker, at flere borgere mener at hegnet til hestefolden står for tæt på
skovgrænsen. Gitte Bylov Larsen vil tage hegnets placering op med Rudersdal Ejendomme
igen.
Lotte Dahlmann bemærker, at en sofagruppe ønskes fjernet. Anette Schubert meddeler, at
sofagruppen bliver fjernet.
Lotte Dahlmann bemærker, at hun gerne ser, at Socialområdet deltager på et borgermøde og
orienterer om Socialområdets tilbud i Ebberød-området. Gitte Bylov Larsen tilkendegav igen, at
hun og Socialområdet gerne deltager i og orienterer på et borgermøde.
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