
        
 

 

Pressmeddelande 26 april 2021 

Victoria Park och Hembla subventionerar simskola i Tensta 
och Rinkeby 

För att öka simkunnigheten subventionerar Victoria Park och Hembla sommarsimskola på Järvabadet i 
Stockholm för de boende i bolagens fastigheter i Tensta och Rinkeby. 

I samarbete med Spårvägens Simförening erbjuder Victoria Park och Hembla simskola för barn och 
ungdomar med föräldrar som bor i bolagens fastigheter i Tensta och Rinkeby till ett kraftigt reducerat pris. 
Simskolan hålls i 35-minuterspass varje vardag under perioden vecka 26-29. Alla barn mellan 5 och 16 år 
som inte kan simma längre än 25 meter är välkomna.  

Att kunna simma är livsviktigt, vilket gör att den här satsningen bokstavligen kan rädda liv. Simkunnighet 
spelar även roll för skolgången, eftersom det är ett krav för att få godkänt betyg i Idrott och hälsa. Därför 
kostar simundervisningen 100 kr per deltagare och fastighetsbolagen står för mellanskillnaden. 

– Vi på Victoria Park ser detta som ett viktigt initiativ att stötta. Som fastighetsbolag jobbar vi med och för 
våra hyresgäster. När vi nu hjälper våra allra yngsta hyresgäster, så bidrar vi även till att förbättra folkhälsan 
och simkunnigheten. Dessutom så hoppas vi kunna medverka till att fler barn får en rolig upplevelse under 
sommarlovet, säger Roger Malmquist, områdeschef för Victoria Park i Tensta och Haninge. 

– Vi vill att barnen i vårt område ska känna att vi ser dem och att deras trygghet är viktig för oss. Att kunna 
simma bra skapar extra säkerhet och kan dessutom vara roligt, så vi ville absolut bidra till simskolan. Vi är 
mycket glada över att få samarbeta med Spårvägen Simförening som har lång erfarenhet av att lära barn i 
olika åldrar att simma, säger Maria Höglund, områdeschef för Hembla i Tensta och Rinkeby. 

– Simskolan på Järvabadet är ett fantastiskt exempel på när man tillsammans, förening och bostadsbolag i 
det här fallet, vill göra skillnad på riktigt. Simkunnigheten är låg i området och att barnen får möjlighet att 
lära sig simma tillsammans med andra är livsviktigt. Victoria Park och Hembla är i och med vårt samarbete 
med och möjliggör simskola för flera hundra barn i Järvaområdet vilket såklart både vi och alla barn är 
tacksamma för. Man skulle önska att ännu fler tog efter och förstod vikten av barns rörelse och 
simkunnighet, säger Jonatan Wik på Spårvägen Simförening. 

Läs mer om sommarsimskolan på www.sparvagensim.se. 

För mer information, kontakta  
Roger Malmquist, områdeschef Victoria Park i Tensta och Haninge, 0703 45 40 96,  
roger.malmquist@victoriapark.se 
Maria Höglund, områdeschef för Hembla i Tensta och Rinkeby, 070 111 01 05, 
maria.hoglund@hembla.se 
Jonatan Wik, Sportchef Spårvägen Simförening, 08 471 82 25, jonatan.wik@sparvagensim.se 

Kort om Victoria Park och Hembla 
Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och 
renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och 
samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket 
om människor, samhälle och miljö. I Tensta och Haninge äger, förvaltar och utvecklar vi ett bostadsområde med 2 700 
lägenheter. Idag finns vi i 14 städer med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se 

Hembla är ett ungt företag med höga ambitioner. På kort tid har vi blivit en av landets största privata hyresvärdar. Vi finns i 
18 kommuner i Stockholmsområdet, Mälardalen, Norrköping, Tranås och Uppsala. Drygt 21 400 familjer bor hos oss. 
De flesta av våra hus är byggda på 1960- och 1970-talen. Genom att successivt renovera lägenheter, hus och utemiljöer 
skapar vi moderna, hållbara och attraktiva platser. Vår affärsmodell bygger på långsiktighet. En nära dialog med de boende 
och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Du hittar oss på www.hembla.se 
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