
ENKÖPING – UPPLAND

Villa Idun
Nybyggt äldreboende nära centrala Enköping, 
för dig som trivs i händelsernas centrum.



Välkommen till Villa Idun
Ett nytt bostadsområde växer fram norr om Rese
centrum i Enköping och integrerat i området bygger 
vi ett av Sveriges finaste, modernaste och närmaste 
äldreboenden. Med modernt menar vi att boendets 
utformning, miljö och inredning baseras på forsk
ning kring äldres hälsa, välmående och livsvillkor. När 
du bor på Villa Idun har du nära till samhällsservice, 
kommunikationer, gatuliv, kultur och natur.

Jag heter Niqlas Lundqvist, är i grunden sjukgymnast, och 
har arbetat inom äldreomsorgen i många år. Jag har sett 
många äldreboenden från insidan och ser fram emot öpp
ningen av helt nya Villa Idun och att få hälsa dig välkom
men till oss.

Det goda boendet
Vårt koncept Den goda dagen flyttar nu in i Det goda 
boendet. Jag är stolt över att erbjuda ett äldreboende som 
från första penndrag skapats ur forskning om äldres lev
nadsvillkor! Med sitt strategiska läge underlättas kom
munikationer till och från boendet och Villa Idun erbjuder 
utflykter på specialbyggda elcyklar. Varför inte göra en 
cykelutflykt i parkernas stad med dina anhöriga?

Vår vision
Vår verksamhet bygger på våra värderingar om respekt, 
enkelhet, ansvar och kunskap. Med engagemang och exper
tis vill vi göra skillnad för varje individ vi möter. Vår vision 
lyder därför Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.

Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer 
som lyssnar och leder. 

För att flytta in på Villa Idun behöver du ett bistånds
beslut. Läs mer på sidan sex eller hör av dig om du har 
frågor.

Jag ser verkligen fram emot att få höra av dig och dina 
anhöriga och hoppas att vi ses när Villa Idun öppnar dör
rarna i slutet av 2018.

Niqlas Lundqvist 
verksamhetschef  
Villa Idun



Byggstart 
2017

Inflyttning
Hösten 2018.

Om boendet
54 lägenheter fördelade på tre våningsplan 
med matsal, vardagsrum och solig balkong/
uteplats. Gemensam, generös festsal och 
lounge på entréplan. Salong för bokning av 
hårvård och behandlingar. Trädgård med 
vackra promenadstråk och växthus.

Lägenheten
30 kvm med trinettkök, hall, sovrum, badrum.

Närmiljö
Villa Idun ligger cirka 10 minuters promenad 
från Enköpings station. Det är lätt att ta sig 
hit med både allmänna kommunikationer 
och egen bil från E18, RV 55 eller RV 70. Här 
har du nära till både butiker, restau ran ger 
och grönområden. 

Adress
Idunvägen i centrala Enköping.
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Kontakt
Verksamhetschef
Niqlas Lundqvist
076-621 96 11
niqlas.lundqvist@vardaga.se

Vardagas platsakut
Placeringsärenden, frågor mm
0200-81 02 01, platsakuten@vardaga.se
Vardagar 8–16
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Exempel på lägenhet Karta

Om Villa Idun



Det här är Vardaga
Vardagas verksamhet styrs av våra värde
ringar, en kompass som visar vad som är 
rätt och riktigt i det dagliga arbetet och i 
mötet med dig som boende. Varje dag 
skapar vi trygghet och trivsel för dig och 
andra boende vars omsorgskvalitet ytterst 
garanteras av våra 7 000 experter på 
omsorg. Vi har verksamheter från Hapa
randa i norr till Trelleborg i söder. Vardaga 
är en del i Ambea. 

Vardagas tjänster
Våra tjänster inom äldreomsorgen innefattar 
äldreboenden, korttidsboenden, boenden med 
speciell inriktning som till exempel psyko   ge
ria t rik eller yngre med demenssjukdom och 
service hus.

Äldreboende
Här får du som boende alla hjälpinsatser som 
du beviljats för att klara det dagliga livet. Uti 
 från dina individuella önskemål erbjuder vi 
något trevligt varje dag. 

Korttidsboende
Korttidsboende är ett boende där vi erbjuder 
service och omvårdnad dygnet runt under en 
begränsad period. Det kan till exempel vara vid 
avlastning för närstående eller i avvaktan på 
annat boende.

Boende med speciell inriktning
Äldreboende med en särskild inriktning, till 
exempel platser med psykogeriatrisk inriktning 
eller för personer med demenssjukdom som är 
yngre än 65 år.

Servicehus
I våra servicehus bor du i egen lägenhet och får 
service och personlig omsorg när det behövs.

Den goda dagen
Vårt helhetskoncept för äldreomsorg kallar  
vi Den goda dagen. Med detta koncept vill vi 
ge alla våra boende en individanpassad om
sorg som bygger på omtanke, integritet och 
valfrihet. 

• Vi utgår ifrån individens behov. 
• Vi ser till det friska – du ska uppleva vår 

omsorg som begriplig och meningsfull. 
• Vi arbetar funktionsbevarande – din identitet 

och självständighet ska stärkas. 
• Vi arbetar individanpassat med omtanke, 

integritet och valfrihet. 

Vi ser betydelsen av de små avgörande detaljer
na för att varje dag ska bli en riktigt god dag. 
Du som bor hos oss är gammal nog att bestäm
ma själv och boendet är ditt hem, inte vår 
arbetsplats. 



Djur i omsorgen
Många av våra verksamheter har djur till 
glädje för dig som boende. Sociala tjänstehun
dar som genomgått tester och utbildningar 
tillsammans med sina förare kan bidra till 
behandling, trä ning eller social samvaro. 
Katter med mjuk päls att klappa finns också 
på många av våra boenden.

Mat och måltider
Måltiden är en höjdpunkt på dagen som även 
är en viktig social företeelse. Den är lugn och 
harmonisk och du som boende motiveras och 
stöttas till en så stor delaktighet som möjligt. 

Vi lagar den mesta maten på plats och erbju
der två olika rätter till lunch och middag, samt 
en god dessert efter lunchen. Kaffe och frukt 
finns alltid när man så önskar. På helger 
serveras trerätters lunch med vin, öl eller 
alkoholfritt alternativ. 

Vi anpassar våra menyer till lokala traditio
ner och specialiteter. Mellanmål och kvällsmål 
bidrar till en god näringstillförsel, som är viktig 
för dig som äldre.

Det goda boendet
Vi bygger, inreder och driver våra äldreboenden 
utifrån Vardagas boendekoncept Det goda 
boendet. Vår filosofi är att boendet ska vara så 
hemlikt och harmoniskt genomtänkt som 
möjligt. 

 
Konceptet har fokus på nordisk design och 
kombinerar funktion och form till en boende
miljö som är anpassad för de boendes fysiska 
behov samtidigt som miljön är ombonad och 
hemtrevlig. 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.

Ung Omsorg
Vardaga samarbetar med Ung Omsorg, ett 
företag där ungdomar får prova på att arbeta i 
äldreomsorgen. Ungdomarna kommer till våra 
boenden på helger och lov och sätter guldkant 
på de äldres tillvaro med meningsfull fritid och 
social samvaro. 

Ung Omsorgs medarbetare deltar vid prome
nader med rullstolsburna äldre i solen, läser 
högt ur dagens tidning, spelar spel eller bara 
umgås ihop över en fika. Samtidigt väcks 
ungdomarnas intresse för att utbilda sig inom 
och arbeta i äldreomsorgen. 



Så här ansöker du om omsorg

Vill du bo på Vardaga?
Gå in på Vardagas hemsida, vardaga.se. Här kan du söka lämp
ligt boende, utifrån ort eller boendets inriktning. Här hittar du 
kontaktuppgifter till respek tive verksamhetschef, som kan svara 
på dina frågor om boendet. Du kan även vända dig till Plats
akuten om du behöver hjälp med boende, plats akut eller infor
mation om någon av våra verksamheter.

Du som bor i en kommun som tillämpar LOV (lagen om valfri
het) kan välja vilket boende du önskar bo på i din kommun. Kon
takta din biståndshandläggare om vad som gäller i din kommun.

Platsakuten når du på 020081 02 01, platsakuten@vardaga.se,  
vardagar klockan 8–16.

Vardagas boendekoncept tog  
hem guld i klassen Visual  

Merchandising (inredning)  
vid Svenska Design  

prisgalan 2017.



Kvalitet skapas i mötet med dig som individ. 
Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, 
Qualimax, byggt för att ständigt förbättra 
kvaliteten utifrån dina individuella perspektiv, 
önskningar och behov. 

Vårt mål är att vara det kvalitetsledande 
vård och omsorgsföretaget för de boende, 
närstående, uppdragsgivare och medarbetare. 
Vi ska också leda utvecklingen av äldreomsor
gen utifrån det senaste inom forskning och 

evidensbaserade metoder. Vårt arbete har bland 
annat resulterat i att vi 2017 vann Svenska 
Designpriset för bästa boendekoncept. För att ge 
våra medarbetare stöd i kvalitets, miljö och 
arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur 
och rutiner. Det ger trygghet i mötet med våra 
boende och närstående. Vi sätter tydliga kvali
tetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i 
företaget kontinuerligt med månatliga avstäm
ningar med samtliga chefer.

Vardagas kundombudsman ger boende och 
när stående en lättillgänglig röst in till oss. Som 
boende eller närstående lämna kan du lämna 
synpunkter, klagomål eller fråga om allt som 
är viktigt för dig. 

Kundombudsmannens uppgift är att lyssna 
och se till att du får svar från rätt person. Vi 

vill förstås alltid bli bättre och dina frågor och 
synpunkter är därför viktiga för att vi hela 
tiden ska utvecklas. 

Du når Vardagas kundombudsman på 
08410 905 10, kundombudsman@vardaga.se, 
vardagar klockan 9–16.

Vårt kvalitetsarbete

Om du har synpunkter

Vårt mål är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor 
hos oss. Demensakademin samlar kompetens som finns i Vardaga, håller oss 
à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt sprider det till våra 
verksamheter. Vi arbetar med kompetenshöjning och vägledning för medar-
betare samt utbildning och stöd till närstående.

Demensakademin



På Vardagas cirka 80 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. Våra 7 000 medarbetare 
arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. 

Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea.

Adress
Villa Idun
Idunvägen 
745 69 Enköping

Verksamhetschef
Niqlas Lundqvist
076-621 96 11
niqlas.lundqvist@vardaga.se

Webb  
vardaga.se/villaidun
Telefon  
0200-81 02 01 (Platsakuten)

Vardaga
Box 1565
171 29 Solna
Evenemangsgatan 21
08-578 700 00
www.vardaga.se

Villa Idun


