
 
 

 

Pressmeddelande 7 juli 2021 
 
 

Victoria Park erbjuder Summercamp i Rosengård  
 

Tillsammans med FC Rosengård arrangerar vi Summercamp i Vänskapsparken den 9-11 

augusti 2021. Alla barn i åldrarna 7-12 år är välkomna att delta. Summercamp är gratis och 

ingen föranmälan krävs.  

 

För sjätte året i rad arrangerar vi gratis sommaraktiviteter för barn och ungdomar tillsammans 

med FC Rosengård i Malmö. I år spelar vi fotboll tillsammans, lyssnar på musik, dansar, läser 

böcker och umgås. Vi kommer också ha tävlingar med fina priser.  

 

–  Det är glädjande att vi för sjätte året i rad kan erbjuda denna aktivitet, som varje år lockar 

allt fler deltagare. Genom vårt samarbete med FC Rosengård kan vi erbjuda alla barn och 

ungdomar riktigt roliga dagar här i Rosengård. I kombination med Bästa sommaren och 

simskolan på Lindängsbadet och Rosengårdsbadet är vår förhoppning att det kommer finnas 

aktiviteter under hela sommaren för våra yngsta hyresgäster, säger Tannia Rosander Fazliu, 

områdeschef för Victoria Park i Malmö. 

 

–  Vi längtar redan till augusti! Det kommer finnas aktiviteter för alla, så ta med dina vänner 

och syskon och kom förbi. Vi har många ledare på plats redo att spela fotboll, dansa, och bara 

hänga. Tack vare vårt samarbete med Victoria Park är dessutom allt gratis, säger Jessica 

Stegermaier, FC Rosengård. 

 

Datum: 9-11 augusti 

Tider: kl. 11.00-15.00 

Plats: Vänskapsparken i Rosengård, Ramels väg 41 

Ingen föranmälan krävs, kom ombytt och klädd för idrott.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Tannia Rosander Fazliu, områdeschef Victoria Park i Malmö, 
tannia.rosander.fazliu@victoriapark.se 
Jessica Stegermaier, FC Rosengård, jessica@fcrosengard.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 äger, förvaltar och utvecklar vi bostadsområden med 2 100 lägenheter. Idag finns vi i 14 städer med 17 000 
lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se  
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