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Förenade Care och Novum Samhällsfastigheter planerar nytt vårdboende tillsammans i Rydebäck 

Förenade Care och Novum Samhällsfastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga ett nytt 

demensboende i Rydebäck som förväntas öppna upp verksamheten hösten 2022. Platsen för 

demensboendet är nära kommunikationer med buss och tåg vid Rydebäck station och med kort 

avstånd till apotek, livsmedelsbutik och centrum i Rydebäck.  

 

- Vi är mycket glada över möjligheten att utveckla ett nytt vårdboende med demensinriktning i 

Rydebäck, säger Mia Palmé marknadsdirektör på Förenade Care. Helsingborg kommun har 

en växande andel äldre invånare i kommunen och behoven kommer öka ännu mer framöver. 

Vi ser fram emot att få vara med och utforma framtidens vårdboende för de äldre i Rydebäck 

tillsammans med Novum. 

Vårdboendet med demensinriktning kommer ha 60 platser. En samlingssal för olika aktiviteter 

kommer finnas högst upp i huset med fina utblickar över Ven, Öresund och Danmark. Huset kommer 

byggas med modern teknik, låg energiförbrukning och komfortkyla. Allt för att ge de äldre en trivsam 

och hemlik boendemiljö som möjligt. Verksamheten kommer söka dialog och samverkan med 

föreningsliv på orten för att bli en naturlig del av det levande samhället i Rydebäck.  

- Vi är mycket glada att få utforma morgondagens äldreboende i Rydebäck tillsammans med 

Förenade Care, säger Oskar Nilsson vd Novum Samhällsfastigheter. Det kommer bli ett 

fantastiskt boende som vi hoppas ska uppskattas av de äldre i Rydebäck.  

 

  



                                                                                                    
 

Om Förenade Care: 

Förenade Care ingår i Forenede Koncernen som är ett danskt familjeföretag med verksamhet inom 

såväl facility service som omsorg. Forenede grundades av Peer C. Krogh och har nu, efter 60 år i 

servicebranschen, utvecklats till ett av Nordens största tjänsteföretag. Beslutsvägarna är korta och vi 

är varandra nära i insikten att vårt jobb och våra insatser är till för dig och dina närmaste.  

Om Novum Samhällsfastigheter: 

Novum Samhällsfastigheter är en fastighetsutvecklare av samhällsfastigheter som vårdboenden, 

trygghetsboenden, skolor och andra samhällsnyttiga lokaler. Vi lägger stort fokus på miljö- och 

energiprestanda, hållbara materialval och omsorgsfullt utformade miljöer. Allt för att skapa goda 

förutsättningar för våra kunders verksamhet. 

För mer information vänligen kontakta: 

Förenade Care: Mia Palmé, Marknadsdirektör Tel: 0733- 15 01 18, Epost:miap@forenadecare.com 

Novum Samhällsfastigheter: Oskar Nilsson, Vd Tel: 0705- 67 99 30, Epost: 

oskar.nilsson@novumfastigheter.se 

  


