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Vardaga och Vectura bygger nytt äldreboende i Knivsta
Knivsta kommer att få ett nytt äldreboende som beräknas stå klart till våren 2020. Boendet byggs av Vectura Fastigheter och kommer att
drivas av Vardaga.
Äldreboendet får namnet Villa Ängby, består av 56 lägenheter och vänder sig till personer med en demenssjukdom eller sjukdom kopplat till åldrande.
Äldreboendet beräknas skapa ett femtiotal nya arbetstillfällen.
- Vi ser fram emot att få öppna Villa Ängby och få vara med och utveckla äldreomsorgen i Knivsta. Vardaga har en gedigen kompetens inom
demenssjukdomar vilket gör att vi även kan ta emot och ge en god vård till yngre omsorgstagare som har en demenssjukdom, säger Ulla Tansen,
affärsområdeschef, Vardaga.
Villa Ängby kommer att inredas med Vardagas prisbelönta boendekoncept. Inredningen kombinerar funktion med nordisk design och skapar en hemtrevlig,
ombonad och funktionell boendemiljö. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar
för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet.
- Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra detta attraktiva boende i Knivsta tillsammans med Vardaga. Detta är Vardagas och vårt
första gemensamma projekt och vi ser fram emot ett mycket gott samarbete, säger Susanne Ekblom, vd Vectura Fastigheter.
- Knivsta är en kommun med stark tillväxt och vi kommer därför att ha behov av utbyggd äldreomsorg framöver och vi ser att området kring Ängby är en bra
placering. Vi välkomnar därför Vardagas och Vecturas initiativ och ser fram emot invigningen av Villa Ängby, säger Göran Nilsson (M), ordförande i
socialnämnden.
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