
 

 

Pressmeddelande 19 augusti 2015 
 
 

Karin Wanngård besökte Victoria Park i Tensta 
 
Fredag den 14 augusti besökte Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård Victoria Park i 
Tensta, för att se hur de jobbar med socialt ansvarstagande genom att anställa långtids-
arbetslösa unga vuxna som lokala miljövärdar och bocoacher. 
 

Victoria Park tog över fastigheterna i Tensta (Risinge- och Hyppingeplan) i slutet av april 
2014 och anställde ganska omgående tre miljövärdar och en bocoach. Förvaltningsmodellen 
omfattar ett starkt socialt engagemang och bygger på värdeskapande förvaltning, som utgår 
ifrån två centrala frågor: förbättringar av bostadsområdena och ett arbete med att förbättra 
fastighetens driftsnetto.  
 
Miljövärdarna får en praktisk utbildning och ansvar att sköta fastigheternas allmänna ytor 
såsom tvättstuga och utemiljö, medan bocoacherna för kontinuerlig dialog med de boende 
och arbetar med att kartlägga behovet av renovering i lägenheterna. Det mesta av det som 
förut var grå betong är nu målat i olika gröna nyanser. Klotter saneras direkt och skräp 
plockas hela tiden.  
 
”Vi vill med vårt långsiktiga samhällsengagemang verka i utsatta stadsdelar för att försöka 
påverka utvecklingen i rätt riktning. Vi har tagit viktiga steg framåt redan, även om mycket 
återstår. Därför måste vi ha en kontinuerlig dialog med kommunen och lokala föreningar i 
stadsdelen och tillsammans jobba med dessa frågor. Tack vare våra lokala bocoacher och 
miljövärdar har vi fått en bättre dialog med de boende samtidigt som hela området har blivit 
tryggare”, säger Peter Strand, CEO för Victoria Park AB.  
 
”Det här är ett positivt exempel på en fastighetsägare som tar socialt ansvar i bostads-
området. Det är ett systematiskt och långsiktigt arbete för att skapa bra boendemiljöer och 
det bidrar till ett Stockholm som håller samman. Jag ser gärna att den här typen av arbets-
sätt sprider sig, att man jobbar aktivt med bostadsbeståndet”, säger Karin Wanngård, 
Finansborgarråd Stockholm stad. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
CEO Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se  
Finansborgarråd Karin Wanngård, telefon 076 122 91 99, e-post karin.wanngard@stockholm.se 
 
Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena 
förvaltningsfastigheter och livsstilsboende.  
Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och 
förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvm, fördelat på 636 000 kvm bostäder och 72 000 kvm kommersiella 
lokaler, till ett marknadsvärde om 6,6 Mdkr. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm BTA vid Limhamns 
kalkbrott i Malmö. 
Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap. 
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Victoria Park AB (publ) 
Box 2, 201 20 Malmö 
Tel 040 16 74 40 
Org nr 556695-0738, Säte Malmö 
www.victoriapark.se 

 

Från vänster: Arben Latifi (Bosocial chef), Peter Strand (VD), Karin Wanngård (Finansborgarråd), Azra 
Durakovic (Regionchef)  

 


