
Tun Geithus 

 

GEITHUSBERGA 

BOFELLESSKAP 

 

 

 

Søknadsskjema for bofellesskapet  

fylles ut av søker eller dennes 

partrepresentant. Søknadsskjema er  

tilgjengelig på servicetorget   

og på kommunens hjemmeside.  

Søknad sendes: Saksbehandlerenheten, 

Frydeberg 22, 3370 Vikersund. 

Søknaden vurderes av saksbehandler, 

med utgangspunkt i søkers helsetilstand.  

Med bakgrunn i søknaden har man en 

vurderingssamtale med saksbehandler og 

leder ved bofellesskapet. Deretter fattes 

det et skriftlig enkeltvedtak i henhold til 

Forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Ved innvilget bolig informeres det om 

iverksettelsesdato. 

Modum Kommune  

 

Helse– og sosialetaten 

Telefon: 32 77 83 16 

Mobil: 48 27 60 12  

E-post: 

geithusberga@modum.kommune.no 

Post: Geithusberga bofellesskap, 

Geithusberga 4, 3360 Geithus 

Det inngås leiekontrakt med 

Modum kommune og betales en  

månedlig leie. Husleien inklu-

derer strøm, kommunale avgif-

ter, kabel– TV og frokost. 

Beboeren betaler selv TV-

lisens. 

Utgifter til telefon og internett/ 

data dekkes av beboeren. 

Det betales for frokost en fast 

månedlig sum som er lagt til 

husleien.  

Leiefor-

hold 

 

 

TV–lisens 

 

Telefon 

og data 

 

Mat-

utgifter 

Saksgang Økonomi knyttet til bolig 

Bilde fra uteplassen 

Modum kommune 

Telefon: 32 78 93 00 

Hjemmeside:  

http://www.modum.kommune.no 

10.09.12 



 

 

 
 

Tun Geithus er en del av Helse– og  

sosialetaten i Modum kommune og er  

lokalisert i geografisk nærhet. 

Tun Geithus består av Geithus bo- og  

dagsenter, Katfos aktivitetssenter og Geit-

husberga bofellesskap. 

Mål for Tunet: Tun Geithus skal gjennom 

en mer helhetlig, effektiv og samordnet  

tjeneste bidra til å fremme tilhørighet og 

selvstendighet, og bidra til at mennesker med 

psykisk lidelse skal kunne mestre eget liv. 

Tun Geithus Geithusberga bofellesskap 

Geithusberga bofellesskap er et botilbud for per-

soner med psykiske helseproblemer. Tilbudet  

retter seg mot personer over 18 år. Geithusberga 

bofellesskap er ikke et varig botilbud, men en 

hjelp til å fremme selvstendighet og evnen til å bo 

i egen bolig på sikt med et godt støtteapparat rundt 

seg. 

Geithusberga bofellesskap har fokus på ressursene 

og det friske i mennesket.  

Geithusberga bofellesskap er en enhet med 12 umøb-

lerte leiligheter, og har et fellesareal med stue/

kjøkken. Hver leilighet er på ca. 40 m2 og består av 

stue/kjøkken, soverom og bad. Beboer må selv inn-

rede leiligheten med egne møbler, gardiner, sengetøy 

m.m.  Bofellesskapet var ferdigstilt desember 2007.   

Beboer i bofellesskapet regnes som hjemmeboende, 

og må derfor melde flytting til folkeregistret. Dette 

innebærer også at beboer selv må tegne forsikring på 

innbo og løsøre. 

Det er avgjørende at det er et godt samarbeid med 

helsetjenesten når det gjelder botrening og boopp-

følging, for å mestre dagliglivet på en god måte.  

Personer som har behov for et slikt boligtilbud, 

må være forberedt på å ta imot tilbudte hjelpetil-

tak for å mestre boforholdet.  

Fakta om bofellesskapet Frokost er inkludert i husleien og 

er fra kl. 08.00 - kl. 09.15 på 

hverdager og fra kl. 10.00 - kl.  

11.30 på helg. Alle resterende 

måltider tilberedes og bekostes 

av beboer selv. 

Bofellesskapet er bemannet hele 

døgnet. Hver beboer får tildelt 

en primær-, og en sekundær-

kontakt ved boligen. 

Personalet har ansvar for utde-

ling av medisiner fra dosett eller 

multidose. 

Det er ikke lov med dyrehold 

ved boligen. 

Måltider 

 

 

 

 

Bemanning 

 

 

Medika-

menter 

 

Dyrehold 

Fremme selvstendighet, 

samhandling og evne til å 

mestre eget liv.  

Geithusberga Bofellesskap 

tilbyr botrening og sosial 

trening i samhandling med 

beboerne. Bofellesskapet 

ønsker å skape trygghet, 

støtte, struktur og forutsig-

barhet. 

Bofellesskapet ønsker å gi 

beboerne mulighet til å delta 

på meningsfulle aktiviteter i 

og utenfor boligen. 

Hovedmål 

 

 

Delmål 1 

 

 

 

 

 

Delmål 2 

 

Mål for bofellesskapet 

Bilde fra fellesrommet 


