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Indkøb af rengøringsudstyr 
til eget hjem:
Da vi i Svendborg Kommune ønsker at undgå unødvendige belastninger for vores 
personale anbefaler vi at følgende rengøringsredskaber bliver indkøbt, uanset om 
De vælger Svendborg Kommune eller en anden leverandør.

Til gulvrengøring benyttes en rengø-
ringsmetode som kræver følgende 
rengøringsredskab:

Skaft: Teleskopskaft, skal kunne ind-
stilles fra 160-180 cm.
Diameter på skaft ca. 3-5 cm.
Løs kugleknop for enden af skaft.

Fremfører: Skal være med velcro.
Skal være 40 cm i bredden.

Garn: Skal være med velcro.
Evt. 2 garn til tørrengøring og 
5 garn til vådrengøring.
Litermål , evt. spand.

Inventarrengøring:

Klude: Alt-mulig-klude eller miljøklude (fiberklude).
Antal efter behov.

Der forventes at klude og garner vaskes efter brug.
Kan købes i dagligvare- og specialvareforretninger.

Støvsuger:
Støvsuger skal være sikkerhedsmæssigt i orden og skal have en tilstrækkelig 
sugeeffekt.
Støvsugeren skal have teleskoprør, så røret kan tilpasses den enkelte borger.
Ved ældre støvsuger kan der anskaffes et løst forlængerrør.

Borgerinformation
- om service i hjemmet
Svendborg Kommune foretager en individuel  
vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp i hjemmet.

Kommunen tilbyder hjemmehjælp til borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje 
og praktisk hjælp. Serviceniveaet er det samme uanset boform.  
Hjemmehjælp og rehabilitering er gratis.

Borgere tilbydes et rehabiliteringsforløb i en periode inden de vurderes i forhold til  
visitation af hjemmehjælpsydelser.

Ved tildeling af hjælp er der mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører til 
at udføre opgaven. Hjælpen kan udføres af kommunens egen hjemmepleje eller af et 
privat firma. Dette gælder dog ikke rehabiliteringsforløb. Valget meddeles visitator, der 
herefter formidler kontakten til den valgte leverandør. 

En borger, som efter en afgørelse truffet af kommunen, er berettiget til personlig pleje 
og/eller praktisk hjælp, har mulighed for selv at udpege en person, til at udføre  
opgaverne. Den udpegede person skal godkendes og ansættes af kommunen.

Kommunen skal fortsat træffe afgørelse om indhold og omfang af hjælpen, og  
aftalen med den udpegede person skal være i overensstemmelse med  
kommunens afgørelse om hjælp. 

Afgørelse om hjemmehjælp:
Når der opstår behov for hjælp, kontakter borgeren visitator i Myndighedsafdelingen. 
En visitator besøger ved behov borgeren og drøfter, hvilket behov for hjælp borgeren 
har.

Borgerens behov for personlig pleje vurderes udfra:
l   hvad borgeren selv kan klare eller tage del i.

Borgerens behov for øvrige serviceydelser vurderes udfra:
l   hvad borgeren selv kan klare eller tage del i
l   om der er en rask ægtefælle i hjemmet, som kan hjælpe til
l   om der er pårørende i nærheden, som har mulighed for at træde til.

De samlede ressourcer i hjemmet danner således baggrund for den hjælp kommunen 
kan yde. Afgørelsen om tildeling af hjælp sker ud fra en individuel konkret vurdering af 
den enkelte borgers fysiske, psykiske og sociale behov.

Afgørelsen om hjælp vil foreligge skriftligt. Hjælpen bliver løbende vurderet, så der 
ydes den hjælp, der aktuelt er behov for.

Ønsker man at skifte leverandør kontaktes visitator. Den leverandør, der opsiges 
fortsætter levering af hjælpen resten af indeværende mdr. samt hele næste mdr. 
Herefter kan den nye leverandør overtage.

Borgeren har sammen med hjælperen mulighed for bytte en hjemmehjælpsydelse til en  
anden hjemmehjælpsydelse - dog indenfor samme tidsramme. 



Hjælpen kan bestå af:
Personlig hygiejne, praktisk hjælp, madservice og hjælp til indkøb:
Se Svendborg Kommunes kvalitetsstandarder for uddybelse heraf. 

Kvalitetsstandarderne kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside  
www.svendborg.dk eller rekvireres via Myndighedsafdelingen.

Levering af hjemmehjælpsydelser:                           
Hvis hjælpen ikke gives på det aftalte tidspunkt, vil den tilsvarende hjælp blive givet 
på et andet tidspunkt, som aftales med borgeren. Dette gælder ikke ved fravær p.g.a. 
indlæggelse, ferie, flytning eller andet.

Hjemmet som arbejdsplads:
Det kan være nødvendigt at benytte hjælpemidler i hjemmet, så borgeren bedre kan 
hjælpes. Der kan være tale om en plejeseng, toiletstol, kørestol, lift, med videre.
Af sikkerhedsmæssige grunde kan det være nødvendigt at møblere hjemmet om.

Der vil i alle hjem blive foretaget en arbejdspladsvurdering af udførende leverandør.

Personalet forventer, at hjemmets rengøringsmaterialer er i ordentlig stand.  
(Se første side ”indkøb af rengøringsudstyr til eget hjem”).

Leverandørernes personale arbejder kun i hjemmet, når borgeren er til stede.

Tavshedspligt:
Personalet har tavshedspligt. Det betyder, at hjælperen ikke må tale med en borger  
om andre borgere. Hjælperen informerer kolleger om forhold hos borgeren, der er  
relevante for ydelsen af hjælpen.

Servicemål:
Hjælpen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem borgeren og leverandøren.

Derfor:
l   får borgeren, efter behov senest 1 uge efter, at visitator er blevet kontaktet, besked 

om, hvornår visitator kommer på det første besøg.
l   indgår leverandøren og borgeren en skriftlig aftale om, hvad hjælpen består af.
l   orienterer personalet altid borgeren, når et besøg ikke gives på det aftalte tid-

spunkt, indenfor en tidshorizont på 1/2 time.
l   bærer alle medarbejdere legitimation.
  
Hjemmeplejen forventer, at borgeren respekterer, at:
l   personalet har tavshedspligt.
l   den valgte leverandør får besked, hvis borgeren ikke er hjemme på det aftalte 
 besøgstidspunkt.
l   rengøringsmaterialerne i hjemmet skal være i ordentlig stand.
l   hjemmeplejen installerer hjælpemidler i hjemmet, hvis det er nødvendigt.
l   personalet ikke må modtage gaver og pengebeløb, eller herunder anden økonomisk 

mellemværende med borgeren.

Såfremt der er utilfredshed med hjælpens omfang eller med den måde, hjælpen udføres 
på, kan der rettes henvendelse til Myndighedsafdelingen.

På de følgende sider præsenteres de forskellige leverandører.



Hjemmeplejen
Svendborg Kommune

Borgere, der henvender sig til Hjemmeplejen i Svendborg 
Kommune, skal føle sig imødekommet, set, hørt og forstået 
i forhold til de ønsker, de har for deres liv. I Hjemmeplejen 
understøtter vi borgernes egne ressourcer og muligheder, 
samt skaber tryghed for de borgere, der har behov for 
hjælp og støtte.

Vi har en forventning om, at alle borgere bidrager med de 
ressourcer, de har, og selv tager andel i at skabe et godt liv.

Tilbud om hjælp og støtte:
I hjemmeplejen arbejder vi tværfagligt og professionelt. 
Vores målsætning er, at hjælpen ydes nærværende og 
omsorgsfuldt, så den enkelte borger oplever, at mødet med 
medarbejderne sker med værdighed og respekt.
Vi tager udgangspunkt i de mål, behov, ønsker og res-
sourcer den enkelte borger har. Hjælpen tilbydes som 
vejledning, støtte og træning og borgerne inddrages aktivt 
i opgaveløsningen.

Vi inviterer til samarbejde:
Hjemmeplejen i Svendborg Kommune ser pårørende og 
frivillige som vigtige samarbejdspartnere. Vi ønsker, at på- 
rørende og frivilliges ressourcer involveres alle steder, 
hvor det kan medvirke og bidrage til at øge borgeres livs-
kvalitet og mulighed for selvbestemmelse i hverdagen.

Værdigrundlag



Hjemmeplejen i  
Svendborg Kommune?

arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang 
og med størst mulig involvering af den 
enkelte borger og dennes pårørende

kan hurtigt iværksætte hjælp  
i akutte situationer

arbejder med forebyggelse for at  
undgå sygdom og indlæggelser

understøtter den enkelte borgers sund-
hed ved at have fokus på ernæringstil-
stand, kost og måltider

er veluddannede og ajourført  
med nyeste viden 

er uddannet til at vejlede om Svendborg 
Kommunes mange tilbud til borgerne og 
deres pårørende

har egne faste afløsere  til at tage  
over ved medarbejderes fravær

har hurtigt adgang til relevante  
hjælpemidler

arbejder døgnet rundt  
alle årets dage
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Hjemmepleje Øst:
Ørbækvej 42A  
5700 Svendborg
Telefon: 62 23 43 63  
Mail: hjemmepleje.oest@svendborg.dk

Hjemmepleje Vest:
Fåborgvej 64
5700 Svendborg
Telefon: 62 23 44 00
Mail: hjemmepleje.vest@svendborg.dk

For yderligere information  
kontakt venligst:
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Venlig hilsen 

Helle Hejn 
Cheføkonoma 

Diæter 
det gode madhus kan levere alle 
former for ordinerede diæter.
De hjertevenlige retter er markeret 
med et rødt hjerte. Disse færdig
retter indeholder ca. 30% af kalorierne 
fra fedtstofferne, som er i overens
stemmelse med de anbefalinger for 
kosten, som gælder for personer 
med diabetes, forhøjet blodtryk og 
overvægtige.
Derudover findeling og udskæring af 
kød m.m., hvis der er behov for dette.

Lidt historie om det gode madhus 
Vores madhus er et moderne produk
tionskøkken, køkkenet blev opført i 
1998.
Vores personale er faguddannet og 
er der spørgsmål omkring ernæring 
eller ris/ros til maden, er du altid 
velkommen til at kontakte os.

Egenkontrol 
Køkkenet har et tæt samarbejde med  
levnedsmiddelkontrollen og en 
omfattende egenkontrol. Dette er din 
garanti for, at råvarerne håndteres 
korrekt fra de kommer ind i køkkenet 
og til de er leveret som færdigretter i 
dit køleskab. Kølekæden brydes ikke, 
da maden leveres i kølebiler. 

Brugerpanel 
Der er udvalgt et brugerpanel bestå
ende af ca. 7 af vores kunder. Bruger
panelet mødes i det gode madhus 34 
gange pr. år, hvor de kommer med ris/
ros, samt nye ideer til menukortet.  

Vores telefon tid 
Er alle ugens hverdage fra 
kl. 9.00  14.00. 
Vi træffes på telefon 62 23 43 30. 

Hjemmeside 
www.svendborg.dk/detgodemadhus 

Praktiske oplysninger 

Madservice a la carte
- fra det gode madhus

  Menukatalog
        - mad gør glad

et gode madhus
Ryttervej 39 
5700 Svendborg 
Tlf.: 6223 4330  

Start d. 2. februar 09 - Uge 6      Slut d. 17. maj 09 - Uge 20

Madservice a la carte fra det gode madhus

det gode 
madhus
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Foto: www.peterbaastrup.dk · www.SvendborgTryk.dk · Svanemærket tryksag, licens nr. 541 072
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Hvem er vi 
det gode madhus er et super mo
derne køkken, som tilbyder et bredt 
udvalg af færdigretter. Maden frem
stilles på traditionel vis, af de bedste 
råvarer, efter gode gamle opskrifter, 
hvor kvalitet er nøgleordet. 

Tilmelding 
Tilmelding til madservice sker 
ved henvendelse til Myndigheds
afdelingen telefon 62 23 39 90.
Du er altid velkommen til at bestille 
et menukort i det gode madhus.

Beskrivelse af emballagen
Alle færdigretter fra det gode 
madhus er pakket i miljøvenlige 
plast emballager og vakuumpakket, 
samt varedeklareret med indhold af 
allergener. Derudover er der angivet 
sidste anvendelsesdato for retten.

Hvad kan du vælge imellem
• Frit valg på menukortet, som 
  består af 14 hovedretter, 

 frokostanretninger og 10 biretter, 
samt tilkøb.

• Menukortet er sæsonbetonet 
 og udkommer hver uge.
•  Du kan vælge imellem 2  hovedrets  

størrelser: almindelig og lille.
• Du kan selv vælge om du ønsker 
 biretter.
• Du kan selv bestemme, hvor 
 mange portioner du køber til en 
 uge – dog leveres biretter ikke
 alene. 

Afbestilling 
Du kan tilføje, annullere eller ændre i 
din bestilling indtil dagen før leveringen, 
senest kl. 12.00. 
Afbestillingen bør ske i så god tid 
som muligt. 

Vi tilbyder 
• Mad af høj ernæringsmæssig 

kvalitet. Den tilberedte mad ned
køles hurtigt efter fremstillingen 
og bevarer derfor næringsstoffer, 
vitaminer samt udseende bedst 
muligt. 

• Levering af mad en gang pr. uge på 
samme ugedag og ca. tidspunkt. 

• Valg mellem mange retter, hvilket 
giver dig mulighed for hver dag, at 
kunne spise netop den ret, som du 
ønsker. 

• Du bestemmer selv spisetid.
• Du kan låne en mikrobølgeovn, 

som det gode madhus stiller til 
rådighed.

Tilberedning af en portion mad 
Maden varmes i mikrobølgeovnen 
i emballagen. Der prikkes huller i 
folien. Hovedret skal varmes i ca. 
34 minutter og nogle biretter i ca. 2 
minutter, derefter anrettes maden 
på en tallerken, og retten er klar til 
servering. 

Sådan betaler du 
Beløbet kan efter aftale trækkes i din 
pension ca. 2 måneder bagud.  
(Eksempel: Færdigretter leveret 
i januar, beløbet vil blive trukket i 
marts pensionen), når en måned er 
slut modtager du en følgeseddel over 
den forgangne måneds køb. 

Velkommen til det gode madhus 
Svendborg Kommunes Madservice
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MAD GØR GLAD
Få en

 ugekasse
- GRATIS!

VELKOMMEN TIL 
DET DANSKE MADHUS

MADLAVNING ER VORES HÅNDVÆRK
Du skal have de bedste forudsætninger for 
at få en god dag. Derfor laver vi hver dag 
kvalitetsmad, som er fuld af smag. Vi bruger 
farverige råvarer, der er appetitvækkende og 
fulde af næring, som giver dig energi til mere.

ALTID FRISKLAVET
Vi tilbereder maden fra bunden i vores mo-
derne køkkener, og her bliver den lynnedkølet 
og pakket i beskyttende atmosfære. Det 
sikrer, at maden forbliver kvalitetsmad, også 
når du skal spise den.

Det har vi gjort siden 2003, hvor Det Danske 
Madhus blev grundlagt. 

LEVERANDØR AF MADGLÆDE
Vi bliver glade af at lave god mad, og den 
glæde gør vi os umage for, at du kan smage. 
Du skal altid have den bedste madoplevelse. 
Derfor bedømmes vi også som den bedste 
madleverandør i kommuner landet over.

ALTID 14 HOVEDRETTER AT VÆLGE MELLEM
- HVER DAG
Vi lægger stor vægt på, at du selv kan be-
stemme, hvad du vil spise.

Hver dag kan du derfor vælge mellem vores  
4 forretter, 14 hovedretter, 10 desserter og 2 
salater, og menukortet skifter hver uge.

Ingen andre steder får du så stor et udvalg 
og variation hver eneste dag. 

- Den gode smag kommer ikke ud af det blå, og derfor 
bruger vi gode råvarer og sørger for det 

sidste pift, når vi tilsmager.



Traditionelle danske retter med et strejf af fornyelse

SMAG HVEM VI ER 
- HELT GRATIS!

TILBUD OM GRATIS KOSTVEJLEDNING
Vores ernæringseksperter giver dig gratis 
råd og vejledning, så du er sikker på at få 
den rigtige ernæring til at kunne komme 
godt igennem hverdagen. 

SPECIALKOST OG DIÆTER
Vi tilbyder også specialkost, hvis du er vege-
tar, diabetiker, har manglende appetit, 
tygge-/synkevanskeligheder eller af andre 
helbredsmæssige eller religiøse årsager har 
brug for en specielt tilpasset kost.

GRATIS UGEKASSE
Vi ved, at det er en stor beslutning og en 
tillidssag at vælge hvem, der skal lave din 
mad, når du er blevet visiteret af kommunen. 
Derfor tilbyder vi dig en gratis ugekas-se 
med mad, når du er ny kunde. 

Husk at melde dig fra igen, hvis du efterføl-
gende ikke ønsker at modtage vores mad.

Fast chauffør kommer med maden 

Små overraskelser på mærkedage i løbet af året

Største udvalg og variation

HOS DET DANSKE MADHUS FÅR DU:
Vi sidder klar til at besvare dine spørgmål:

Mandag til fredag: kl. 08.00 - 17.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00 - 14.00

Læs mere på www.detdanskemadhus.dk

70 70 26 46 kundeservice@ddm.dk



Vores dygtige, veluddannede og nøje udvalgte
sundhedsmedarbejdere har mange års erfaring i at løse
alle former for opgaver i hjemmeplejen.

VVi arbejder hver dag efter Fyns Hjemmeplejes værdier, som
løbende gennemgås omhyggeligt for at sikre, at værdierne
omsættes til handling i hvert eneste møde med vores ældre
borgere. Vi er rustede til at hjælpe alle, også når det drejer
sig om borgere med akutte eller kroniske udfordringer. 

OOfte forekommende sygdomme og tilstande som f.eks:
Demens, hjerneskader, KOL og kræft samt nedsat mobilitet
og inkontinens er udfordringer, som vores medarbejdere
har erfaring med - og kompetence til at håndtere på en
sikker og forsvarlig måde.

ÆÆndrer din situation sig, er vi naturligvis parate til
at medvirke til at ændre plejen og omsorgen i samarbejde
med dig, dine pårørende og naturligvis kommunen.

VVi kommer gerne med forslag vedrørende plejen i god tid,
ligeså snart vi bemærker, at dine behov ændres.

VVi er opmærksomme på dig og dine behov døgnet rundt.

V

Vi tilbyder dig tryghed døgnet rundtVi tilbyder dig tryghed døgnet rundt

Rettidig omhu kan øge livskvaliteten
betragteligt for den enkelte.

DIT LIV   ●   DINE BEHOV   ●   DIN TRYGHED



DIT LIV   ●   DINE BEHOV   ●   DIN TRYGHED

●   Kompetent og faguddannet personale. 
●   Stabile og faste medarbejdere.
●   Respekt for dig, dit liv, dine vaner og dit hjem.
●   Tæt dialog med dig, dine pårørende og din kommune.
●   Mulighed for tilkøb af ydelser, f.eks. hjemmeservice,
      tilberedning af mad, Finansiel/økonomisk rådgivning.
●   Den svære samtale  (med Terapeut).
●   Medarbejderne bærer alle uniform samt billed ID.
●   Alle medarbejdere har naturligvis ren straffeattest.
●   Erhvervs-ansvarsforsikring i tilfælde af uheld.

Vi glæder os til at besøge dig
Vi kommer gerne til dig og drøfter dine specifikke behov.

Ring til vores daglige leder,
Socialrådgiver Gitte Møller på tlf. 21 79 14 20

for nærmere information eller få
en aftale om et uforpligtende besøg.

MøllerMøller
FFYYNNSS  HHJJEEMMMMEEPPLLEEJJEE

DIT LIV  ●  DINE BEHOV  ●  DIN TRYGHED

Gitte Møller
Indehaver, Socialrådgiver
Tlf.nr: 21 79 14 20
Mail: gitte@fynshjemmepleje.dk

Fyns Hjemmepleje er startet, fordi vi kan tilbyde noget
ekstra end det offentlige. Vi ønsker det er os, der er til
for dem, der måtte have brug for hjælpen. Sådan kan
vi sammen sætte rammerne, for at bevare den enkeltes
livskvalitet bedst. Vores personale er kvalificerede og
dygtige medarbejder, der alle er uddannet indenfor
sundhedssektoren og sætter en ære i deres arbejde.
Vi arbejder målrettet på at forbedre os, og deltager

løbende i kurser og efteruddannelse. Dette sikre, at vi
altid kan tilbyde et stærkt fagligt og professionelt

personale. Vores personale bærer alle uniform og har
synlig billedlegitimation Vi har ansatte døgnet rundt.

Derfor, er vi er altid klar til at dække dine behov.

Pleje & OmsorgPleje & Omsorgmed plads til den enkelte....med plads til den enkelte....



Rengøringservice
-god hjælp til din hverdag!

Velkommen til 

Arbejdshesten ApS · Strandvej 48 - 50 · Ballen
5762 Vester Skerninge · Tlf.: 6224 4039

arbejdshest  13/03/03  23:03  Side 1

● Arbejdshesten er et velrenommeret rengøringsfirma som
blandt andet holder rent i private hjem.

● Vi har eksisteret siden 1993 og har 10 medarbejdere.

● Vi har gode løn og ansættelses forhold som sikre 
lav udskiftning blandt medarbejderne. 

● Vores medarbejdere interessere sig for rengøring 
hvilket sikre en høj standard.

● Vi er nemme at få fat i hvis det skulle blive nødvendigt.

● Vi tilpasser os til Deres behov efter aftale.

● Mulighed for ekstra opgaver ved egenbetaling.

Ønsker De en personlig og professionel rengøring er
Arbejdshesten en oplagt mulighed.

Venlig hilsen
Arbejdshesten Aps · v/Anette Holm Kristensen

Telefontid: mandag-torsdag 7.30-17.30 
Fredag 7.30-16.00 Tlf.nr : 6224 4039

arbejdshest  13/03/03  23:03  Side 2



Mettes Hjemmeservice startede i november 2001 
i Svendborg. Jeg er uddannet social og sundhedshjælper, 
samt lægeeksamineret fodplejer. 

Samme medarbejder hver gang.

Ekstra ydelser kan tilkøbes.

Jeg har fodplejeklinik på Rantzausmindevej 33, 
men kører også ud til dig. 

Med venlig hilsen 
Mette Nis Christensen 

Uddannet social- og sundhedshjælper
og lægeeksamineret fodplejer.



Kommer overalt
- også i krogene!

Professionel rengøring og hushjælp
til firmaer og private

Stubbevangen 31 - 5700 Svendborg
Tlf.: 21 66 90 96 / 41 17 74 03

Firmaet blev etableret i 1997, 
og vi har nu udvidet personalet
med 2 modne damer.

Vi hjælper med alt, hvad vi formår.
Dette er både almindelig rengøring,
hovedrengøring og andet.

Vi bestræber os på, at kunden får 
samme medarbejder hver gang.

Vores firma er også blevet brugt
som hushjælp hos familier med
længerevarende sygdomme.

Vi arbejder i Svendborg og omegn, så 
vores indtægter forbliver i kommunen.

Vi arbejder med et smil og megen venlighed,
og vi er ikke bange for at tage fat.

Har du/I lyst til at høre mere, så ring og få 
en snak!

Ankersø Back-up service
Tlf. 21 66 90 96 / 41 17 74 03



  

  
Klassisk Rengøring    er et professionelt  LOKALT  firma med fokus  
på kvalitet, relation og hygiejne.   

Vi møder altid med et smil og   lægger stor vægt på dialog med  
vores  kunder , det er din garanti for kvalitet. Ingen opgaver er  
for små eller for store.   

Klassisk Rengøring er altid på pletten og vi kommer i alle kroge.  
Vi bestræber os på, at det altid er den samme medarbejder der  
kommer ud til jer.    
  
  
Klassisk Rengøring ApS   
Korsgade 22   
5700  Svendborg   
Tlf: 60 62 10 48   
www.klassiskrengoering.dk   
  
  

Klassisk Reng øring har officiel t ordnede løn -   og arbejdsvilkår  for de  
ansatte og har   tegnet overenskomst med Serviceforbundet og 3F.   

Erik   Johnsen   

 

  

    
Klassisk Rengøring tilbyder bl.a. ved tilkøb følgende services   

 

  
Vinduespolering 

  

 

  
Tæpperens 

  

 

  
Hovedrengøring 

  

 

  

Ekstra rengøring 

  

 

  

Oprydning 

  

 

  

Hækklipning 

 
      
       

      
     
      
      
      
      
      
    

   

Kontakt os allerede i dag   og få en snak .   

  Vi er et godt alternativ til kommunens hjemmehjælp.    

Vi glæder os til at høre nærmere fra dig.   

          
    Mvh.  Erik Johnsen   
  Klassisk Rengøring ApS   
  Mobil: 60 62 10 48   
  www.klassiskrengoering.dk   



Tlf.: 66 12 20 30 
www.fl enco.dk 

Med venlig hilsen

 
 og 

Vi tager hånd 
om de ældre!
Når kommunen har bevilliget dig hjælp i hjemmet med fritvalgsordningen, 
har du ret til at vælge Flenco. Og har du allerede den kommunale hjælp, 
men ønsker en anden leverandør, har du også ret til at skifte til Flenco. 
Vores medarbejdere er voksne, ansvarsbevidste personer, som er stabile, 
punktlige, omhyggelige – og til at tale med!

Derfor er vi anderledes:
• Personlig kontakt med indehaverne 
• Fast tidspunkt
• Altid den samme person 
• Fleksible aftaler om hjælpen

“Min kone og jeg har brugt Flenco 

i tre år, og i alle årene er det den 

samme, som er kommet fast hos os. 

Hun er glad og omhyggelig og gør 

sit arbejde perfekt. 

Det er meget mere end rengøring 

… det er rigtig hyggeligt.”

Svend Nedergaard

Flenco er et familiedrevet fi rma. Siden 1997 har 
vi været en del af Odense Kommunes ordning for 
hjælp i hjemmet. Ring til os, så kommer vi gerne 
til et uforpligtende møde hjemme hos dig. 

10317_A4_En-venlig-hilsen.indd   1 30/06/15   09:31



SERVICE-VAGTEN         APS 

 

                    MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN ApS 
Højrupvej 13, 5750 Ringe, Tlf.: 70203875, Cvr.: 31264065 
              E-mail: mail@miviren.dk, www.miviren.dk 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

MI∙VI∙REN 

 
HØJRUPVEJ 13,  5750 RINGE,  TLF.: 70203875,  CVR.: 31264065 
                E-MAIL: MAIL@MIVIREN.DK,  WWW.MIVIREN.DK 

 
Rengøring 

 
Hjemmepleje 

 
Vinduespolering 

 Haveservice 

   TTÆÆTTHHEEDD  ––  NNÆÆRRVVÆÆRR  ––  IINNDDLLEEVVEELLSSEE  

 

        PPLLEEJJEE  MMEEDD  OOMMSSOORRGG  
  &&    

                PPRRAAKKTTIISSKK  HHJJÆÆLLPP  
                        

 
Jeg, om nogen, ved hvor vigtigt det er at have 

  den rette støtte omkring en. I september 2016 blev jeg ramt 
af en hjerneblødning og havde det ikke været for familie,  
venner og professionelle hænder, så var jeg aldrig kommet 

mig så godt og havde fået min livskvalitet tilbage. 
 

    IInnddeehhaavveerr  aaff  MMII--VVII--RREENN  &&  SSEERRVVIICCEE--VVAAGGTTEENN  
    PPiiaa  PPaauullii  

                                     KKÆÆRREE  BBOORRGGEERR  
                                      
          Efter et langt liv, eller sygdom, kan det være svært 

     at blive afhængig af andre. Derfor er vi meget bevidste  
    om, at vi hjælper mennesker, der tidligere har haft  
    friheden ved at kunne selv. Og den frihed vil vi gerne  
    hjælpe dig med at bevare i størst muligt omfang.  

 
                    MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN ApS 
Højrupvej 13, 5750 Ringe, Tlf.: 70203875, Cvr.: 31264065 
              E-mail: mail@miviren.dk, www.miviren.dk 

 
                    MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN ApS 
Højrupvej 13, 5750 Ringe, Tlf.: 70203875, Cvr.: 31264065 
              E-mail: mail@miviren.dk, www.miviren.dk 

 

Hos MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN har vi en vision om at være en af 
’Danmarks mest attraktive leverandør inden for personlig pleje og praktisk 
hjælp, samt yde professionel og vedkommende hjælp til de borger der 
vælger os. 

Vi kan tilbyde kvalificeret hjælp i hjemmet både via den personlige pleje og 
omsorg, samt den praktiske del, med respekt for din selvbestemmelsesret, 
ønsket om uafhængighed, fokus på livskvalitet ud fra det liv du ønsker at 
leve. 

Vi ønsker et nært samarbejde med dig efter princippet hjælp til selvhjælp i 
det omfang du kan medvirke. Vi vil inddrage dine ressourcer i en hver 
opgaveløsning, så du oplever at hjælpen er aktiverende, nærværende, varm 
og rehabiliterende med udgangspunkt i dig og dit liv. 

Vi ønsker at sikre et godt og langvarigt samarbejde, gennem engagement, 
troværdighed, respekt, tryghed, varme og omsorg.  

Vi ved, at borgeren gerne vil knyttes til en bestemt medarbejder, både af 
menneskelige og praktiske grunde, for ikke hele tiden at skulle informere om 
hjemmets indretning og egne ønsker. 

Vi ved også, at dygtige medarbejdere med en høj faglig kompetence er 
vigtige for at få hjælpen udført til borgernes tilfredshed. Og vi tager 
udgangspunkt i borgeres ønsker og behov og respekterer forskellige 
livsformer. Og vi lytter og er nærværende. 

MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN er godkendt som leverandør af personlig 
pleje og omsorg i 3 kommuner, Svendborg, Langeland og Faaborg-Midtfyn, 
samt praktisk hjælp i 4 kommuner Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland 
og Nyborg.    

Hos os betyder hvert enkelt menneske alt. 

Alle medarbejdere har ren straffeattest. Bærer ID kort og arbejdstøj. 

Uanset om dit behov er personlig pleje eller praktisk hjælp, visiteret af 
kommunen, eller begge dele- kan du have tillid til, at via hjælp fra                 
MI-VI-REN & SERVICE-VAGTENs medarbejder så vil alle yde deres bedste for 
din tryghed og tilfredsheds skyld. 

 

 

MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN er en af de større leverandører under 
fritvalgsordningen på Fyn, men derudover tilbyder vi mange 
forskellige tilkøbsydelser.  

• Alm. rengøring (her under støvsugning, aftørring, osv) 
• Hovedrengøring (eks. Flytterengøring) 
• Rydning og bortkørsel af affald og møbler 
• Nedpakning eller udpakning ved flytning 
• Indkøb 
• Budbringning 
• Havehjælp 
• Ordne potteplanter 
• Pudse sølvtøj 
• Vinduespudsning 
• Vi udsteder også gavekort 
 
Opgaver udført af uddannet Social og sundhedshjælpere- eller assistenter.  
 
Har du brug for hjælp til personlig pleje og er ikke visiteret til ydelsen, kan 
du kontakte os og få en uforpligtende snak om netop dine muligheder eller 
få en aftale om et hjemmebesøg, hvor vi gerne kommer ud til dig i dit hjem. 
 
•   Personlig Pleje  
• Bad 
• Påklædning 
• Oplæsning – Avis, bøger mm. 
• Fast vagt 
• Tilberedning af mad 
• Aflastning i eget hjem 
• Ledsagelse ud af hjemmet (eks. Sygehus, læge, bytur mm) 
• Gå tur 

 

MI-VI-REN vil tilstræbe, hjælpen udføres af den faste hjælper og i forbindelse 
med visiteret tid eller på en tid efter borgeres ønske, så borgeren får en fast 
medarbejder, som har erfaring i rengøring, er samarbejdsvillig, engageret og 
ærlig. MI-VI-REN har rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter med, (dog 
kun støvsuger ved tilkøb) dette for at sikre, at medarbejderne kender de 
produkter, de arbejder med. Rengøringsmidlerne er miljøvenlige. 

Har du brug for en personlig samtale, før du træffer dit endelige valg, 
kommer vi gerne ud på et hjemmebesøg.  
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Højrupvej 13, 5750 Ringe, Tlf.: 70203875, Cvr.: 31264065 
              E-mail: mail@miviren.dk, www.miviren.dk 
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Hos MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN har vi en vision om at være en af 
’Danmarks mest attraktive leverandør inden for personlig pleje og praktisk 
hjælp, samt yde professionel og vedkommende hjælp til de borger der 
vælger os. 

Vi kan tilbyde kvalificeret hjælp i hjemmet både via den personlige pleje og 
omsorg, samt den praktiske del, med respekt for din selvbestemmelsesret, 
ønsket om uafhængighed, fokus på livskvalitet ud fra det liv du ønsker at 
leve. 

Vi ønsker et nært samarbejde med dig efter princippet hjælp til selvhjælp i 
det omfang du kan medvirke. Vi vil inddrage dine ressourcer i en hver 
opgaveløsning, så du oplever at hjælpen er aktiverende, nærværende, varm 
og rehabiliterende med udgangspunkt i dig og dit liv. 

Vi ønsker at sikre et godt og langvarigt samarbejde, gennem engagement, 
troværdighed, respekt, tryghed, varme og omsorg.  

Vi ved, at borgeren gerne vil knyttes til en bestemt medarbejder, både af 
menneskelige og praktiske grunde, for ikke hele tiden at skulle informere om 
hjemmets indretning og egne ønsker. 

Vi ved også, at dygtige medarbejdere med en høj faglig kompetence er 
vigtige for at få hjælpen udført til borgernes tilfredshed. Og vi tager 
udgangspunkt i borgeres ønsker og behov og respekterer forskellige 
livsformer. Og vi lytter og er nærværende. 

MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN er godkendt som leverandør af personlig 
pleje og omsorg i 3 kommuner, Svendborg, Langeland og Faaborg-Midtfyn, 
samt praktisk hjælp i 4 kommuner Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland 
og Nyborg.    

Hos os betyder hvert enkelt menneske alt. 

Alle medarbejdere har ren straffeattest. Bærer ID kort og arbejdstøj. 

Uanset om dit behov er personlig pleje eller praktisk hjælp, visiteret af 
kommunen, eller begge dele- kan du have tillid til, at via hjælp fra                 
MI-VI-REN & SERVICE-VAGTENs medarbejder så vil alle yde deres bedste for 
din tryghed og tilfredsheds skyld. 

 

 

MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN er en af de større leverandører under 
fritvalgsordningen på Fyn, men derudover tilbyder vi mange 
forskellige tilkøbsydelser.  

• Alm. rengøring (her under støvsugning, aftørring, osv) 
• Hovedrengøring (eks. Flytterengøring) 
• Rydning og bortkørsel af affald og møbler 
• Nedpakning eller udpakning ved flytning 
• Indkøb 
• Budbringning 
• Havehjælp 
• Ordne potteplanter 
• Pudse sølvtøj 
• Vinduespudsning 
• Vi udsteder også gavekort 
 
Opgaver udført af uddannet Social og sundhedshjælpere- eller assistenter.  
 
Har du brug for hjælp til personlig pleje og er ikke visiteret til ydelsen, kan 
du kontakte os og få en uforpligtende snak om netop dine muligheder eller 
få en aftale om et hjemmebesøg, hvor vi gerne kommer ud til dig i dit hjem. 
 
•   Personlig Pleje  
• Bad 
• Påklædning 
• Oplæsning – Avis, bøger mm. 
• Fast vagt 
• Tilberedning af mad 
• Aflastning i eget hjem 
• Ledsagelse ud af hjemmet (eks. Sygehus, læge, bytur mm) 
• Gå tur 

 

MI-VI-REN vil tilstræbe, hjælpen udføres af den faste hjælper og i forbindelse 
med visiteret tid eller på en tid efter borgeres ønske, så borgeren får en fast 
medarbejder, som har erfaring i rengøring, er samarbejdsvillig, engageret og 
ærlig. MI-VI-REN har rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter med, (dog 
kun støvsuger ved tilkøb) dette for at sikre, at medarbejderne kender de 
produkter, de arbejder med. Rengøringsmidlerne er miljøvenlige. 

Har du brug for en personlig samtale, før du træffer dit endelige valg, 
kommer vi gerne ud på et hjemmebesøg.  

SERVICE-VAGTEN         APS 
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   TTÆÆTTHHEEDD  ––  NNÆÆRRVVÆÆRR  ––  IINNDDLLEEVVEELLSSEE  

 

        PPLLEEJJEE  MMEEDD  OOMMSSOORRGG  
  &&    

                PPRRAAKKTTIISSKK  HHJJÆÆLLPP  
                        

 
Jeg, om nogen, ved hvor vigtigt det er at have 

  den rette støtte omkring en. I september 2016 blev jeg ramt 
af en hjerneblødning og havde det ikke været for familie,  
venner og professionelle hænder, så var jeg aldrig kommet 

mig så godt og havde fået min livskvalitet tilbage. 
 

    IInnddeehhaavveerr  aaff  MMII--VVII--RREENN  &&  SSEERRVVIICCEE--VVAAGGTTEENN  
    PPiiaa  PPaauullii  

                                     KKÆÆRREE  BBOORRGGEERR  
                                      
          Efter et langt liv, eller sygdom, kan det være svært 

     at blive afhængig af andre. Derfor er vi meget bevidste  
    om, at vi hjælper mennesker, der tidligere har haft  
    friheden ved at kunne selv. Og den frihed vil vi gerne  
    hjælpe dig med at bevare i størst muligt omfang.  

 



aOOVVEERRSSKKUUDD  

aHHØØJJ  FFAAGGLLIIGGHHEEDD  

a FFOOKKUUSS  PPÅÅ  LLIIVVSSKKVVAALLIITTEETT  

PPRRAAKKTTIISSKK  HHJJÆÆLLPP    
&&    

PPEERRSSOONNLLIIGG  PPLLEEJJEE  Så er vi klar til at hjælpe med: 

 

v Praktisk hjælp 

v Personlig pleje 

v Fast kontaktperson med minimum 5 års erfaring 

v Fleksible løsninger 

v Mulighed for tilkøb 

v Gode samarbejdspartnere  

DDIINN  TTRRYYGGHHEEDD  

Vi gør alt for, at du og dine pårørende skal opleve, at vi gør en forskel:  

v Helhedsforløb 

v Fast kontaktperson 

v Erfarne SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker 

OOPPSSTTÅÅRR  BBEEHHOOVVEETT  FFOORR  HHJJÆÆLLPP  



FFAASSTT  KKOONNTTAAKKTTPPEERRSSOONN  GGIIVVEERR  RROO  

At have behov for hjælp udefra til praktisk hjælp og/eller person-

lig pleje kan være svært at acceptere. 

Tilknytning af fast kontaktperson med sundhedsfaglig uddan-

nelse, mange års erfaring og høj faglighed giver dig ro og 

mulighed for at spare på kræfterne. 

 

a Overskud 

a Viden og erfaring 

a Individuelt tilpasset hjælp 

KKOONNTTAAKKTT  OOSS  

MEDISTANCE ApS 
Stationsvej 69 

5792 Årslev 

Tlf.: 60 15 35 92 

HHVVEEMM  EERR  VVII??  

MEDISTANCE ApS er en virksomhed, som ejes af sygeplejerske og 

lægesekretær Linda Marten Ravn og læge Jonas Deibjerg Kristen-

sen. 

Vi ved, at erfaring og høj faglighed har afgørende betydning for 

din oplevelse af livskvalitet. 

KKOONNTTAAKKTT  OOSS  

MEDISTANCE ApS 
Stationsvej 69 

5792 Årslev 

Tlf.: 60 15 35 92 

Web: medistance.dk 

Linda Marten Ravn  Jonas Deibjerg Kristensen 

August 2019 




