
 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för 
äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal 
och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 33,6 miljarder kronor. 
Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se 
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Första spadtaget för äldreboendet Villa Idun i Enköping 

Den 5 maj tas första spadtaget för det nya äldreboendet Villa Idun i Enköping. Äldreboendet 
omfattar 54 lägenheter på totalt 4 300 kvadratmeter och Vardaga har tecknat ett hyreskontrakt 
på 16 år.  

Äldreboendet Villa Idun kommer förutom lägenheter att ha flera olika umgängesytor med stora 
inglasade balkonger och en inspirerande och parkliknande utemiljö. Boendet rymmer dessutom 
en festlokal. 

Byggnationen uppförs enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver och Vardagas riktlinje för 
utformning av äldreboendemiljöer. Det innebär att innemiljön kommer att uppfylla särskilda 
krav på ventilation, ljud och dagsljus. Stor vikt läggs även på andra miljöaspekter som till 
exempel energiförbrukning och materialval.  
 
– Vi har hittat ett bra koncept tillsammans med Vardaga och har tidigare med gott resultat 
byggt åt dem på flera orter i Sverige. Vi har byggt upp en god förståelse för de krav som ställs på 
äldreboenden och våra projekt präglas alltid av ett hållbart och långsiktigt tänkande, säger Jonas 
Jalkander, Regionchef Nord, Hemsö. 
 
─ Vi finns redan idag i Enköping genom äldreboendet Rosengården, som vi driver på 
entreprenad på uppdrag av Enköpings kommun. Vi har ett gott samarbete med kommunen och 
ser fram emot att etablera oss även i egen regi i staden. Med vårt nya boendekoncept skapar vi 
en trivsam miljö, som är särskilt anpassad till äldres behov och önskemål, säger Ulla Tansen, 
affärsområdeschef för Vardaga. 

Det nya äldreboendet kommer att stå klart hösten 2018 
 
När: 5 maj, kl. 15.00-16.00 
Var: Byggarbetsplatsen nära Mästergatan, Enköping  
 
 

För vidare information vänligen kontakta 

Nils Styf, VD    08-501 170 01 

Jonas Jalkander, Regionchef Nord  08-501 170 23 

 

http://www.hemso.se/
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Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, 
skola, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det 
innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. 
Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår 
till 26 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se 
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