
 
 

 

Pressmeddelande 22 oktober 2021 
 

 

Victoria Park har färdigställt ytterligare 19 nya 

marklägenheter i Linköping 
 

Den 1 oktober var det dags för inflytt i den sista etappen av våra nybyggda marklägenheter i 

Nygård, Linköping. Totalt har vi skapat 64 nya hyreslägenheter i Linköping under 2020-2021 

genom att bygga om outnyttjade källarutrymmen.  

 

– Vårt utbud av mindre lägenheter är inte så stort i området så dessa lägenheter har 
kompletterat vårt befintliga bestånd väl. Det känns kul att nu även kunna erbjuda fler unga 
vuxna en första bostad, säger Eleonor Biberg, områdeschef i Linköping. 
 
– Utöver de nybyggda lägenheterna har vi även utfört fönsterbyte i området. Vi påbörjade 
dessutom nyligen upprustning av utemiljön. Vi renoverade samtliga lekplatser för ett par år 
sedan och nu ska vi se över alla innergårdar och omkringliggande miljöer. Det är ett arbete som 
kommer att pågå under ett par år, avslutar Eleonor Biberg. 
 
Under 2020-2021 har Victoria Park totalt skapat 200 nya hyreslägenheter i våra 
bostadsområden i Sverige. Samtliga bostäder har byggts om från outnyttjade utrymmen till nya 
mark- respektive vindslägenheter. Genom att omvandla oanvända utrymmen till nya lägenheter 
lyfter vi bostadsområdet, investerar i fastigheten och bidrar till en hållbar miljö. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Eleonor Biberg, områdeschef för Victoria Park i Linköping, eleonor.biberg@victoriapark.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 Linköping äger, förvaltar och utvecklar vi bostadsområden med över 1 500 lägenheter i Ryd och Nygård. Idag finns vi i 14 
städer med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se  


