
Solrød Kommune

5 Hadservice
Lovgrundlag for ydelisen____________

Servicelovens § 83 stk. 1, nr. 3 og § 
84.

Hvem Bean modtage ydelsen?

Borgere, som midlertidigt eller varigt er 
ude af stand til at varetage opgaver i 
forbindelse med ernæring. Det vil sige, 
at borgeren skal være ude af stand til 
at tilberede hovedmåltiderne.

Visitationen tager ikke kun udgangs
punkt i borgerens funktionsniveau. Der 
kan ikke tilbydes madservice, hvis der i 
husstanden er andre myndige personer, 
der kan udføre opgaverne.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Levering af daglige hovedmåltider.

Hvad er formålet med ydelsen?

Sikre at borgeren får en ernæringsrigtig 
sammensat kost.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Leverandør udvikler en varieret menu
plan for en måned ad gangen. Menuer
ne tager udgangspunkt i de gode dan
ske madtraditioner og skiftende sæso
ner. Der kan vælges mellem to hoved
retter pr. dag.

Hvornår udføres ydelsen?

Madudbringning sker 2 gange ugentligt, 
tirsdag og fredag mellem kl. 8.00- 
13.00.

® tirsdag leveres mad til onsdag, tors
dag og fredag, 

o fredag leveres mad til lørdag, søn
dag, mandag og tirsdag.

Det er nødvendigt at være hjemme når 
maden kommer, da den skal anbringes 
på køl. Har borgeren ikke mulighed for 
at åbne, kan der i særlige tilfælde laves 
privat aftale med leverandør om udle
vering af nøgle. Ved afbestilling af mad
levering, skal dette ske senest kl. 12 
dagen før levering til leverandør, ellers 
vil borgeren blive afregnet for de leve
rede måltider.

Leverance

Leverandør:

Det Danske Madhus 
www.detdanskemadhus.dk

Opkrævning foregår månedsvis fra 
Visitations & koordinationsenheden. 
Borger anbefales tilmelding til PBS.

Der kan desuden leveres lægeordineret 
diætkost, energiberiget kost og mellem
måltider.

Maden kan opvarmes i mikrobølgeovn 
eller almindelig ovn. Har borgeren be
hov for hjælp til at få opvarmet maden, 
er det nødvendigt, at der er en mikro- 
ovn i hjemmet. Mikrobølgeovn kan evt. 
købes hos leverandøren.
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Hvad koster det?

Hovedret -  normal 
inklusive transport

47,50 kr.

Hovedret -  diæt 
inklusive transport

50,50 kr.

Der er mulighed for tilkøb af andre 
rette r.
Se nedenstående liste inklusive priser.

Forret/dessert 13,00 kr.
Forret/dessert -  
diæt

15,00 kr.

Smørrebrød 34,00 kr.
Smørrebrød diæt 34,00 kr.
Tillæg til smørre
brød ved bestilling 
uden hovedret

8,00 kr.

Råkost 18,00 kr.
Energidrik 8,00 kr.
Dagens kage 25,50 kr.
Dagens suppe/ 
Klar suppe

15,00 kr.

Frugt grød/ Ølle
brød, med fløde

15,00 kr.

Gæstemad, ho
vedret

59,50 kr.
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