
 
 

 

Pressmeddelande 12 maj 2021 
 
 

Victoria Park erbjuder gratis simskola för barn och 
ungdomar i Malmö och Trelleborg 
 

För att öka simkunnigheten erbjuder Victoria Park gratis sommarsimskola på 
Rosengårdsbadet och Lindängsbadet i Malmö för de boende i Victoria Parks fastigheter i 
Malmö och Trelleborg. 

I samarbete med Malmö Kappsimningsklubb erbjuder Victoria Park gratis simskola för barn 
och ungdomar med föräldrar som bor i Victoria Parks fastigheter i Malmö och Trelleborg. 
Sommarsimskolan på Rosengårdsbadet och Lindängsbadet erbjuds under två perioder, med 
start den 14 juni 2021. 

– Att kunna simma är livsviktigt och vi på Victoria Park vill ta ett större ansvar för denna viktiga 
färdighet, som bokstavligen kan rädda liv. Därför känns det riktigt bra att vi även i år kan 
erbjuda gratis simskola för våra barn och ungdomar som bor hos oss. Genom vårt samarbete 
med Malmö Kappsimningsklubb 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 Tannia Rosander Fazliu, områdeschef för 
Victoria Park i Malmö. 

– 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.  

Anmälan till sommarsimskolan är öppen och du hittar den på www.malmosim.nu. 

För ytterligare information, vänligen kontakta  
Tannia Rosander Fazliu, områdeschef Victoria Park i Malmö och Kristianstad, 076 780 54 00, 
tannia.rosander.fazliu@victoriapark.se 
Johan Gustavsson, Malmö Kappsimningsklubb, 040 664 31 30, simskola@malmokappsim.se 
 

Kort om Victoria Park  
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 Malmö och Kristianstad äger, förvaltar och utvecklar vi bostadsområden med 2 700 lägenheter. Idag finns vi i 14 städer 
med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se  

mailto:tannia.rosander.fazliu@victoriapark.se
http://www.victoriapark.se/

