
1. november 2018 

Holbæk Kommune 

Aktiv hele livet 

Pleje Dagcentre Tværgående sygepleje 

Stenhusvej 21 

4300 Holbæk 

www.madservice@holb.dk 

 

 

 

Ændring af cafétilbuddet pr. 1. januar 2019 

 

Kære cafégæst 

Med virkning fra 1. januar 2019 ændres Holbæk Kommunes cafétilbud til et lukket cafétilbud. Det 

betyder, at al mad til indtagelse i caféen pr. 1. januar 2019, skal være forudbestilt. 

Forudbestillingen er bindende, og der vil blive opkrævet betaling for den forudbestilte mad, uanset 

om maden indtages i caféen eller ej. Der kan fortsat indgås aftale om betaling via pension. 

Ændringen er et led i Holbæk Kommunes effektiviseringsstrategi og er vedtaget af 

Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019. 

Da ændringen vil være gældende fra årsskiftet, vil den påvirke madbestillingen i caféerne allerede 

i december 2018. 

Retningslinjerne for bestilling, betaling og afbestilling vil fremover være således: 

• Menuplan kan afhentes i caféerne d. 11. i indeværende måned og bestilling skal afgives 

senest d. 20. i indeværende måned, for én måned ad gangen. På menuplanen sættes 

kryds ud for de dage og de retter som ønskes bestilt og planen afleveres i caféen. (Første 

gang vil være menuplanen for januar 2019, som kan afhentes i caféen fra 11. december 

2018. Bestillingen for januar måned skal således afleveres senest d. 20. december 2018.) 

 

• Maden kan afbestilles indtil 3 dage før spisedato inden kl. 10.00. Afbestillingen skal ske ved 

telefonisk eller personlig henvendelse i caféen. (Husk rettidig afbestilling, da der ellers vil 

blive opkrævet betaling for maden – også selv om du ikke møder op) 

 

• Der kan fortsat bestilles mad til pårørende/ gæster, dog også på bestilling og med samme 

afbestillingsfrist som for øvrige cafégæster. Gæstemad skal bestilles i caféen (telefonisk 

eller ved personlig henvendelse) senest 5 dage før. 

 

Spørgsmål vedr. ændringerne kan rettes til husassistenterne i caféerne eller til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Hallager, leder af Holbæk Fælleskøkken, caféer og rengøring 

Tlf.: 72 36 53 96 eller mail: signe@holb.dk 

http://holbaek.dk/
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