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Information till boende och närstående på Villa Fridsbo 

 

Äntligen slår vi upp dörrarna på riktigt till Villa Fridsbo! Varje månad skriver jag som 

verksamhetschef ett månadsbrev som läggs ut på Villa Fridsbos hemsida på 

https://vardaga.se/verksamheter/villa-fridsbo/ . Det kommer att handla om saker som händer i 

verksamheten, vad vi kommer att anordna för aktiviteter, nya medarbetare osv.  

Jag heter Stina Cederhag och är verksamhetschef för Villa Fridsbo. Jag har många års 

erfarenhet med mig som chef och ledare inom äldreomsorg, men också inom 

handikappomsorg, socialtjänst och myndighetsutövning. Jag är drivande, strukturerad och har 

ett stort intresse för kvalitetsfrågor. De senaste fyra åren har jag arbetat inom Vardaga som 

verksamhetschef på boenden i Helsingborg. Jag ser fram emot öppningen och tycker att det 

ska bli otroligt roligt och spännande att få starta en verksamhet helt från början. 

Senaste veckan har vi packat upp massor av saker som kommit till Fridsbo och nästan all 

personal har varit på plats sedan den 26 oktober. Det är ett bra sätt att arbeta ihop en grupp 

genom att packa upp och sortera tillsammans      . De senaste dagarna har jag haft 

introduktionsdagar för personalen där de har introducerats i Vardagas koncept ”Den goda 

dagen”, Vardagas matkoncept ”Mat som hemma”, vårt kvalitetsledningssystem, brandskydd, 

arbetsrutiner mm. Det har varit otroligt givande och roligt mycket på grund av att personalen 

är så intresserade och engagerade och ställer så många bra frågor. Alla är väldigt 

förväntansfulla och längtar tills vi öppnar.   

Villa Fridsbo har 30 demensplatser och 30 platser för personer med kroppsliga besvär. På 

bottenplan kommer grön sida att vara demensplatser och röd sida vara för personer med 

kroppsliga besvär. Våning 2 kommer att vara demensplatser och våning 3 för personer med 

kroppsliga besvär. 

Till att börja med bemannar vi upp med undersköterskor efter behov, därefter får vi titta över 

behovet fortlöpande efterhand som det flyttar in fler boende. På ett fullbelagt Villa Fridsbo 

kommer det också att finnas två sjuksköterskor på vardera 100%, 50% arbetsterapeut, 50% 

fysioterapeut och 75% aktivitetsansvarig.     

Villa Fridsbo kommer att ha inriktning trädgård, odling och mat och det kommer att finnas 

växthus och utekök. Personligen är jag intresserad av både mat, trädgård och växter och ser att 

det finns mycket roligt och spännande vi kan göra med dessa teman. 
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Aktivitetsansvarig kommer att sätta upp scheman på anslagstavlorna i huset kring vilka 

aktiviteter som kommer att anordnas framöver. En stor aktivitet som vi påbörjar planeringen 

kring redan nu är vår invigning som kommer att ske i mitten på december.  

 

Vi finns på instagram!  

Följ oss gärna på: vardagavillafridsbo eller gå in på vår hemsida: 

https://vardaga.se/verksamheter/villa-fridsbo/  

 

Vi hörs snart igen! 

 

 
 

 

 

 

Stina Cederhag  

Verksamhetschef Villa Fridsbo 

Tel: 0735-242283 stina.cederhag@vardaga.se 
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