
 
 

 
 

Pressmeddelande 1 november 2010 
 
Byggstart av fler bostadsrätter vid Victoria Park i Malmö 
 
Nu startar Victoria Park byggnationen av bostadsrättsföreningen Allén. Det är den andra 
etappen av livsstilsboendet i Malmöstadsdelen Limhamn. Första spadtaget tas den 15 
november och de nya bostäderna byggs i den lummiga parken med hundraåriga bokar och 
kastanjer med utsikt över Kalkbrottet. 
 
- Det är glädjande att vi har sålt så bra av Brf Allén att vi kan starta byggnationen av denna andra etapp av 
Victoria Park och att vi håller den ursprungliga tidplanen. Byggstarten möjliggör också att första inflyttning kan ske 
tidigt under 2012, säger Peter Strand, VD för det noterade bolaget Victoria Park.  
Intresset för Brf Allén har varit stort redan från säljstarten i slutet av april i år. Antalet sålda lägenheter i Brf Allén, 
var den 1 november 2010 44 st, vilket motsvarar 62 % av de lägenheter som ska byggas nu. 
 
Victoria Park i Malmö beräknas, när området är klart, omfatta ca 380 bostadslägenheter med etappvis 
byggnation. Driften av serviceanläggningen startades september 2009 i samband med inflyttningen av den första 
etappen med 133 lägenheter. Denna andra etapp som nu påbörjas ska byggas mitt i den lummiga parken med 
hundraåriga bokar och kastanjer intill Kalkbrottet. De grönskande omgivning kommer att bevaras och namnet 
Allén passar fint på den uppvuxna miljön. Brf Allén kommer att bestå av 71 lägenheter fördelade på fyra hus. 
Etappen byggs av totalentreprenören Peab. Chroma Arkitekter står bakom arkitekturen. 
 
- Vi har placerat husen så att samtliga lägenheter har utsikt över Kalkbrottet. Generösa fönster skapar intrycket att 
vardagsrummet förlängs ut mot de grönskande omgivningarna. Alla lägenheter har dessutom uteplats, balkong 
eller takterrass i söder- eller västerläge, säger Ulla Nordström, gestaltande arkitekt vid Chroma Arkitekter. 
 
Det är drygt ett år sedan Victoria Parks första boende flyttade in och området, restaurangen och spa-anläggning 
har funnit sin form och plats i staden. Inom kort kommer även kommunikationerna bli ännu bättre då buss 33 
kommer att stanna precis vid Victoria Park. Bussen tar dig till Citytunnelstationen i Hyllie, Svågertorp eller 
Limhamns centrum på bara några minuter. 
 
- Idag bor ca 170 personer som kan berätta om livet på Victoria Park – om service och bekvämlighet. Oavsett 
ålder eller livssituation attraherar konceptets spa, restaurang och närhet till övrig service. Det är bredden i såväl 
koncept- som lägenhetsutbud som gjort att de boende på Victoria Park blivit en spännande mix av unga, 
barnfamiljer, singlar, folk mitt i karriären och 40-talister. Byggstarten av Brf Allén är en viktig milstolpe som 
kommer bana väg för framtida etableringar, säger Peter Strand. 
 
 
Inbjudan till första spadtaget av Brf Allén– måndagen den 15 november kl. 15.00 
Välkommen att delta när Peter Strand, VD Victoria Park AB, tar första spadtaget tillsammans med Anders Rubin, 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Malmö stad och Mats Paulsson, VD och koncernchef Peab AB.  
Efter ceremonin bjuder vi på enklare förtäring på Kalk Brasserie & Grill samt visning av de boendes 
gemensamma faciliteter i Victoriahuset, Victoria Park Spa och visningslägenheten för Brf Allén.  
Plats: Kalkstensvägen 13, intill Kalk Brasserie & Grill.  
 
Välkommen med din anmälan till sara.palminger@victoriapark.se. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Peter Strand, VD Victoria Park AB (publ)  
Tel: +46 40 16 74 47 
Mobil: +46 70 588 16 61 
peter.strand@victoriapark.se 
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se 

http://www.victoriapark.se/


 
 

 
 

 
 
 
Gestaltande arkitekt för Brf Allén 
Brf Allén består av 71 lägenheter fördelade på fyra hus med fem våningar där det översta planet består av 
penthouselägenheter med takterrasser. Lägenheterna är från 1,5 till 5 rum och kök på ca 45 kvm till ca 160 kvm. 
Samtliga byggnader i Brf Allén är gestaltade av arkitekt SAR/MSA Ulla Nordström, delägare i Chroma Arkitekter 
AB. 
 
Chroma Arkitekter är ett Malmöbaserat kontor som drivs av tre kvinnliga arkitekter, Ulla Nordström, Ann-Sofi 
Krook och Annika Markstedt. Företagets ambition är att göra inspirerande och långsiktigt hållbar arkitektur.  
Arkitekturen utformas från platsen och byggnadens funktion med människan i centrum. Kontoret sysselsätter idag 
tio personer och är beläget på Gustav Adolfs torg i centrala Malmö. Läs mer på www.chromaarkitekter.se. 
 
Victoria Park 
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat 
ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter 
där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. 
Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för 
boendekonceptet. Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende. 
 
Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen 
VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, 
www.mangold.se. 
 
På Victoria Park i Malmö har de boende tillgång till generösa gemensamma mötesplatser och faciliteter som 
bland annat bemannad reception, Victoria Park Spa - Malmös första kompletta spa-anläggning med bland annat 
pooler, gym, olika typer av bastubad och välgörande behandlingar, vinkällare med vinprovningsrum, biograf, 
restaurang Kalk Brasserie & Grill med deli, övernattningslägenheter för gäster, stor park med promenadstråk, 
boule, tennis och putting-green. 
 
 
 

http://www.chromaarkitekter.se/
http://www.mangold.se/

