
Pressmeddelande 5 juli 2021 

Stort intresse för Verdandis fotbollscup för barn och ungdomar i 
Brandkärr, Nyköping 

På sommarlovets första dag startade Verdandis traditionsenliga fotbollscup. Victoria Park är stolt 
samarbetspartner till den årliga sommaraktiviteten i Brandkärr i Nyköping. 

Under hela sommaren spelar tjejer och killar i åldern 6–16 år fotboll på gräsytorna vid 
Brandkärrsskolan. Här är det gemenskapen och intresset för att göra saker tillsammans som är i fokus 
när Brandkärrscupen drar igång, och så har det varit sedan starten 1995.  I år har 188 barn hittills 
anmält sig. 

Att stödja Verdandis fotbollscup ger oss möjlighet att bidra till en meningsfull sommar för våra unga 
hyresgäster. Samarbetet med Verdandi är en av våra många satsningar för att skapa en positiv  
utveckling i Brandkärr. 

– Vi har sedan flera år tillbaka en fin relation och ett väldigt gott samarbete med Verdandi. De fyller
en viktig roll i bostadsområdet och finns som stöd för alla boende. De är aktiva på gårdarna och
hjälper bland annat till att hålla rent och snyggt, berättar Charbel Chamas, områdeschef för Victoria
Park i Nyköping.

– I år är Victoria Park med och stödjer vår sommar cup, vilket vi är glad för. Vi har ett mycket bra
samarbete med Victoria Park och samarbetar med olika delar under hela året. Bland annat deltar vi
på områdesdagarna och hjälper till med sophantering och skräpplockning, berättar Karin Johansson,
verksamhetsledare Verdandi Brandkärr.

Datum: 14 juni–15 augusti 
Tider: måndagar och onsdagar kl. 16.00-21.00, samt söndagarna 25 juli, 1, 8 och 15 augusti 
Plats: Brandkärrsskolan 

För ytterligare information, kontakta 
Charbel Chamas, områdeschef för Victoria Park i Nyköping, charbel.chamas@victoriapark.se 
Karin Johansson, verksamhetsledare Verdandi Brandkärr, karin@verdandi-nykoping.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 Nyköping äger, förvaltar och utvecklar vi bostadsområden med över 600 lägenheter i Brandkärr, Isaksdal och Stenkulla. 
Idag finns vi i 14 städer med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se
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