
 
 

 
 

Pressmeddelande 16 november 2010 
 
Första spadtaget för Victoria Parks nästa etapp  
 
Utsikt med ljus över Kalbrottet, lummig park med hundraåriga bokar och kastanjer, samt tillgång till 
Victoria Parks alla faciliteter. Nu är bygget igångsatt för det som är nästa etapp av livsstilsboendet 
Victoria Park. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin, Peabs VD och koncernchef Mats 
Paulsson och Victoria Parks VD Peter Strand hjälptes åt med det första spadtaget för Brf Allén.  
 
- Det känns väldigt roligt att Malmö är först i Sverige med livsstilsboende av det här slaget. Det kommer i 
framtiden säkerligen byggas fler boende med utökad service i Malmö. Jag är stolt över att vara en del av allt detta 
spännande som händer i Malmö just nu, säger Anders Rubin Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Malmö stad.  
 
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 några veckor kommer även kommunikationerna till området att bli 
ännu bättre då buss 33 får en station precis vid Victoria Park. Bussen tar dig till Citytunnelstationen i Hyllie, 
Svågertorp eller Limhamns centrum på bara några minuter. När bygget av Victoria Parks nästa etapp, Brf Allén 
sattes igång var många av de som ska bo i området på plats för att fira. 
 
 - Det är glädjande att intresset för Brf Allén är så stort 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.  
 
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. 
Chroma Arkitekter står bakom arkitekturen och Allén byggs av totalentreprenören Peab.  
 
- Vi är glada för att komma igång med denna andra etapp av Victoria Park. Läget för bostäderna är fantastisk och 
det kommer att bli en slående utsikt från lägenheterna, säger Mats Paulson, VD och koncernchef för Peab. 
 
Idag bor ca 170 personer på Victoria Park. Konceptets spa, gym, restaurang och närhet till övrig service lockar 
många med olika ålder och livssituation. Det är bredden i såväl koncept- som lägenhetsutbud som gör att de 
boende på Victoria Park är en spännande mix av unga, barnfamiljer, singlar, folk mitt i karriären och 40-talister.  
 
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 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
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. 
 
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. 
 
 
 


