
 

 

 
 
Pressmeddelande 7 augusti 2017 
 

 

Idag startar Victoria Park Fotbollsskola i Malmö 
 
Idag måndagen den 7 augusti klockan 10.00 går startskottet för Victoria Park Fotbollsskola 
på Rosengårds IP i Malmö. 40 barn och ungdomar kommer under fyra dagar tränas av FC 
Rosengårds erfarna ledare och stjärnspelare från klubbens elitlag. Dessutom blir det 
teorilektioner, mat, mycket lek och annat kul.  
 
Victoria Park Fotbollsskola arrangeras i samarbete med FC Rosengård och vänder sig till barn 
och ungdomar mellan åtta och tolv år. Victoria Park subventionerar avgiften för alla 
deltagare och betalar hela avgiften för barn till boende i bolagets fastigheter på Herrgården.  
 
– Vår förhoppning är att fotbollsskolan blir en fantastisk upplevelse och ett positivt 
sommarminne. Vårt samarbete med FC Rosengård är ett av många exempel på hur vi arbetar 
långsiktigt för ett trivsamt boende i Herrgården, säger Peter Strand, VD för Victoria Park. 
 
– Vi är givetvis glada och stolta över att kunna fortsätta bedriva vår årliga fotbollsskola 
tillsammans med en av våra stora huvudsponsorer Victoria Park, fortsätter Amir Poursamad, 
VD för FC Rosengård. 
 
Fotbollsskolan är på Rosengårds IP, varje dag (7 till 10 augusti) mellan klockan 10 och 15. 
Kom gärna och hälsa på.  

 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Peter Strand, VD Victoria Park, 070 588 16 61  
Amir Poursamad, VD FC Rosengård, 0736 22 22 20 
Ahmed Zreim, ungdomsansvarig FC Rosengård, 0768 67 67 34 
 
 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt 
ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
 Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 846 lägenheter, med ett 
marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
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http://www.victoriapark.se/bolaget

