Markaryd den 15 juni 2020

Victoria Park sponsrar Strömsnäs SportsCamp
Måndagen den 22 juni går startskottet för Strömsnäs SportsCamp. Då blir det fotboll,
gymnastik, bad och massor med andra aktiviteter.
Sommarlägret Strömsnäs SportsCamp pågår under vecka 26 och riktar sig till alla barn i
Markaryds kommun från 7 år och uppåt. Under veckan med start 22 juni är det fotboll
respektive gymnastik som är på agendan för de 120 barn som deltar på lägret. Det är även
många gemensamma aktiviteter och givetvis bad under veckan. I år har Kämpinge GF
hoppreps SM och EM vinnareN bjudits in för att visa vad de kan och lära alla hoppa hopprep.
- Jag är stolt över att vi kan sponsra lägret och önskar alla barn och ungdomar som kommer
att delta en härlig vecka i Strömsnäsbruk, berättar Tobias Göransson områdeschef Victoria
Park i Markaryd.
- Det är glädjande att vi för nionde året i rad kan erbjuda denna aktivitet, som varje år lockar
fler deltagare. Strömsnäs SportsCamp är ett samarbete mellan Strömsnäsbruks IF och
Strömsnäsbruks GK där alla barn i kommunen för möjlighet att spela fotboll eller gymnastik
under en sommarlovsvecka. Projektet är ett ideellt projekt med ledare som är sommarlovsarbetare från Markaryds kommun, säger Annette Larsen från Strömsnäsbruks GK.
- Jag tycker det är ett fantastiskt samarbete med Victoria Park, som gör att fler barn och
ungdomar får möjlighet att prova på fotboll och gymnastik. Förra året var det 110 som deltog,
och flera av dem var nybörjare. Det är årets roligaste vecka, avslutar Annette Larsen.
Strömsnäs SportsCamp arrangeras av Strömsnäsbruks gymnastikklubb och Strömsnäsbruks IF.
Victoria Park är med och sponsrar lägret. Huvudsponsor är Markaryds Kommun.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Områdeschef Tobias Göransson, telefon 0433-750 43, tobias.goransson@victoriapark.se
Annette Larsen SGK, telefon 073-6145147, Strömsnäs SportsCamp

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.

VICTORIA PARK AB
Box 2, 201 20 Malmö
www.victoriapark.se
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