
Vardaga och Novum Samhällsfastigheter bygger nytt äldreboende på gamla Björksäter i
Hässleholm
Nu är det klart att Vardaga öppnar ett nytt äldreboende i egen regi i Hässleholm. Villa Danspalatset får 60 lägenheter och ligger där
danspalatset Björksäter huserade i 110 år.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett nytt, hemtrevligt och funktionellt äldreboende i Hässleholm. Lite extra roligt är det att Villa Danspalatset
byggs där anrika Björksäter låg fram till i fjol. Många som flyttar in hos oss har säkert fina minnen från den här platsen, säger Ulla Tansen,
affärsområdeschef för Vardaga.

Villa Danspalatset kommer få sin egen dansbana, men även gym, odlingsmöjligheter och orangeri. Invändigt inreds boendet enligt Vardagas prisbelönta
boendekoncept som kombinerar funktion med nordisk design och skapar en ombonad och funktionell boendemiljö. Färger och inredningsdetaljer anpassas
till det åldrande ögat och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet – allt med grund i forskning och evidens.

– Med Villa Danspalatset har vi tillsammans med Vardaga skapat ett hus där förutsättningarna finns för en meningsfull tillvaro på ålderns höst. Vi är
tacksamma för Vardagas förtroende och hoppas att danstraditionen ska fortsätta på Villa Danspalatset, säger Oskar Nilsson, affärsutvecklingschef på
Novum Samhällsfastigheter.

Villa Danspalatset beräknas välkomna sina första boende i slutet av 2021. Boendet blir Vardags tionde nybyggnation i Skåne.
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På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst
och dagverksamhet.Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och
trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se


