Matservering för seniorer
– ät lunch på vårdboende och träffpunkter
Seniorer i Helsingborg kan äta lunch på ett av stadens vårdboenden och på ett
urval av träffpunkterna.
Öppen matsal på vårdboende
Under helgfria vardagar klockan 12.30-13.30 är du välkommen att äta lunch på:
•

Lundhagens vårdboende, Planavägen 41, Kattarp. Telefon: 0708-64 58 88.

Du kan välja mellan dagens rätt, alternativ rätt och vegetarisk rätt. I priset, 70 kronor,
ingår varmrätt, efterrätt och dryck. Har du behov av specialkost eller konsistensanpassad kost, så ordnar vi det. Du betalar lunchen på plats med kontanter eller via
faktura, men måste senast klockan 08.30 två arbetsdagar innan den dag du vill äta
lunch anmäla dig genom att ringa till vårdboendet. Meddela gärna i god tid!
Maten serveras i en matsal där även hyresgäster från vårdboendet är välkomna att äta.
Lunch på träffpunkter
I Helsingborg finns fem träffpunkter som serverar lunch alla helgfria vardagar:
•
•
•
•
•

Träffpunkt Grönkullagatan, Grönkullagatan 41, Helsingborg – lunch måndag till
söndag klockan 12.00-13.00 för 60 kronor. Ingen förbeställning behövs.
Träffpunkt Ringstorp, Kurirgatan 1, Helsingborg – lunch klockan 11.30-13.00 för 70
kronor. Ingen förbeställning behövs.
Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6, Helsingborg – lunch för 70 kronor
klockan 11.45-13.00. Beställning eller avbeställning av lunch gör du, senast klockan
08.20 samma vardag som du vill äta, på telefon 042-10 74 33.
Träffpunkt Söder, Nedre Holländaregatan 24, Helsingborg – Söders lunchcafé är en
daglig verksamhet där du kan köpa lunch för 60 kronor klockan 11.30-13.00.
Förbeställ på telefon 042-10 68 72 senast klockan 09 samma dag som du vill äta.
Träffpunkt Tågaborg, Tågagatan 32, Helsingborg – lunch för 70 kronor klockan
11.45-13.00. Beställning eller avbeställning av lunch gör du, senast klockan 08.20
samma vardag som du vill äta, på telefon 042-10 44 94.

Samtliga luncher på träffpunkterna inkluderar dagens rätt med sallad, dryck och kaffe.
Du kan betala med betalkort eller kontanter.
Matsedlar
Du hittar matsedlar för Lundhagens vårdboende på webbsidan:
https://VardOchOmsorg.helsingborg.se/Matservering
Matsedlar för träffpunkterna hittar du på webbsidan:
https://VardOchOmsorg.helsingborg.se/Traffpunkter
Varmt välkommen!

