
EN MÅLTID ÄR SÅ 
MYCKET MER ÄN 
BRA RÅVAROR.

Just nu

300 kronor 

rabatt

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

1. Mejla eller ring Seniorglädje med information om den som önskar  
 matlagning. Vi återkopplar inom 24h.
2. Efter vår återkoppling går du in på www.matkomfort.se och beställer  
 1- eller 2-portioners matkasse till det datum vi kommit överens om.
3. Uppge kampanjkoden SENIORGLÄDJE
4. Fyll i alla personuppgifter som efterfrågas och avsluta din beställning.

JUST NU FÅR DU 
300 KRONOR I RABATT
Vårt erbjudande omfattar en valfri matkasse från Matkomfort 
samt 3 timmar matlagningshjälp från Seniorglädje. Du får 150 
kronor rabatt från Matkomfort och 150 kronor rabatt från 
Seniorglädje. Beräkning av pris är gjord på Matkomforts 
matkasse PREMIUM. 

Pris: 995 kr/vecka* eller 1275 kr/vecka** 
Du kan nyttja erbjudandet upp till fyra tillfällen, därefter gäller 
ordinarie pris. 

*Ordinarie pris 1-portionskasse PREMIUM + matlagning av seniorvän 1300 kr/vecka
**Ordinarie pris 2-portionskasse PREMIUM + matlagning av seniorvän 1575 kr/vecka

Vännerna på Seniorglädje och Matkomfort 
önskar dig välkommen till en vardag med mer 
tid, smak och livskvalitet.

www.seniorgladje.se
Cecilia Sidmalm  |  cecilia@seniorgladje.se  |  076-8017575

Susanne Sidmalm  |  susanne@seniorgladje.se  |  070-5676062



Behöver din mamma, pappa eller någon annan som 
kommit till åren hjälp med middagsinköpen? Det 
kan Matkomforts matkasse lösa. Behöver han eller 
hon även en hjälpande hand med tillagningen? 
Det kan vi på Seniorglädje ordna, och på köpet ge 
både trevligt sällskap för din närstående och 
trygghet för dig.
 

Vi har ett gäng med pigga pensionärer som jobbar för oss. Det 
gör de för att de både tycker om människor och att laga mat. 
Att vara en så kallad seniorvän innebär att man besöker andra 
äldre för matlagning, umgänge och pratstunder. 

Birgith - 81 år
“Det är höjdpunkten på veckan när Kattis 
kommer hit och lagar mat. Vi pratar om allt 
mellan himmel och jord. Mina döttrar 
tycker att jag blivit mycket gladare och 
piggare sedan Kattis började besöka mig och 
så är det nog.”

Kattis - 72 år, seniorvän
“Jag har jobbat på Seniorglädje i 2 år nu. Det 
är så mysigt att besöka Birgith, vi har alltid 
massor att prata om. Att dessutom få 
kombinera besöken med mitt största 
intresse att laga mat, ja bättre kan jag inte ha 
det!”

För mer information gå in på 
www.seniorgladje.se


