
 

 
 

 
 

 

Pressmeddelande 7 juni 2013 

 

 

Inslag på SVT Aktuellt ikväll om 

Victoria Parks förvaltningsarbete på Herrgården, Rosengård, i Malmö 

Ikväll, fredagen den 7 juni, kommer fastighetsbolaget Victoria Park vara med i ett inslag på SVT:s 
fördjupade nyhetsprogram Aktuellt kl 21.00.  
Inslaget kommer även att sändas i kortare version under kvällen på SVT:s nyhetsprogram Rapport. 
 
Herrgården har under många år fått utgöra själva bilden av misskötta och vanvårdade hyresfastigheter i 
Sverige. När Victoria Park i december 2012 gick in som ägare var det med en långsiktighet och en stark 
vision om hur bolaget ska förändra området från vara en transitplats till att bli en boplats. 
 
I inslaget intervjuas Greg Dingizian, VD för Victoria Park AB, där han berättar om bolagets pågående 
förändringsarbete på Herrgården.  
Inslaget kommer även innehålla intervjuer med miljövärdarna, fem unga arbetslösa från Herrgården, på 
deras första arbetsdag på Victoria Park. 
 
 
SVT-inslagen i Rapport och Aktuellt kommer vara tillgängligt på SVT-play efteråt. 
 
Med reservation för sena ändringar av SVT:s programinnehåll. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Victoria Park AB, Greg Dingizian VD, telefon 0733-98 40 00, greg.dingizian@victoriapark.se 
 
 
 
 
Kort om Victoria Park 
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter.  
Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt 
liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.  
Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i 
Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.  
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. 
 
Victoria Park AB (publ) 
Box 300 50, 200 61 Limhamn 
Tel 040-16 74 40 
Org nr 55 66 95-0738 Säte Limhamn 
www.victoriapark.se/bolaget 
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