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Victoria Park erbjuder gratis simskola i Malmö
I samarbete med Malmö Kappsimningsklubb erbjuder Victoria Park gratis sommarsimskola
på Rosengårdsbadet och Lindängsbadet i Malmö.
Malmö Kappsimningsklubb (MKK) arrangerar simskola under somrarna på Rosengårdsbadet
och Lindängsbadet. Det är upplagt som en intensivsimskola på tre veckor.
För att fler ska kunna boosta sin simutveckling erbjuder Victoria Park gratis simskola för barn
och ungdomar med föräldrar som bor i Victoria Parks fastigheter i Malmö och Trelleborg.
- Att kunna simma är livsviktigt och vi på Victoria Park vill ta ett större ansvar för denna
livsviktiga färdighet. Genom våra samarbeten med MKK, FC Rosengård och Kraftsamling
Herrgården kan vi erbjuda våra boende en meningsfull fritid och sommar. I kombination med
Bästa sommaren är vår förhoppning att det kommer finnas aktiviteter under hela sommaren
för våra hyresgäster, säger Arben Latifi, Områdeschef Herrgården på Victoria Park.
- Att erbjudas möjlighet till gratis simskola är en väldigt värdefull förmån av flera anledningar.
Framförallt för att simkunnighet är en trygghet i en stad som Malmö med många badplatser
men också för att simkunnighet i skolan är ett krav för godkänt betyg i idrott och hälsa, säger
Johan Gustavsson på Malmö Kappsimningsklubb.
Malmö Kappsimningsklubb öppnar anmälan för sommarsimskolan idag på
www.malmosim.nu.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Arben Latifi, Områdeschef Herrgården Victoria Park, malmo@victoriapark.se
Johan Gustavsson, MKK, Telefon 040 664 31 30, simskola@malmokappsim.se
Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata fastighetsbolag som genom hållbar förvaltning
utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt
ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället.
På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och
samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
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