
 

 
PRESSMEDDELANDE 20 DECEMBER 2007    

De första lägenheterna sålda på Victoria Park i Malmö 
 
Sedan det noterade bolaget Victoria Park slog upp portarna för visningar av 
lägenheterna i det nya bondekonceptet har intresset varit otroligt stort. Åtskilliga 
lägenheter har haft en kö av intressenter och nu har de första köparna skrivit 
kontrakt. Familjen Jeppsson i Malmö är en av de första att skriva kontrakt. 
 
Den nya boendeformen – där spa, biograf, restaurang, vinkällare och en trädgård på 
17 000 kvadratmeter utgör en del av konceptet – har sedan visningarna drog igång för 
knappt två månader rönt ett stort intresse. De attraktiva bostadsrätterna blev snabbt 
reserverade och spekulanter har stått på kö för att få köpa. 
 
Robert och Ingrid Jeppsson från Malmö behöver dock inte köa längre för de var bland 
de första att köpa en lägenhet i Victoria Park.  
 

– För oss var det kombinationen av hög service och vardagslyx som lockade. 
Lägenheten som vi köpt är perfekt anpassad för oss som har ett aktivt liv och en 
stor umgängeskrets. Villan har blivit för stor, nu när våra två barn är utflugna. 
Det ska bli så skönt att slippa klippa gräset och fixa med villan, säger Robert 
Jeppsson.  

 
I den första etappen planeras det för 133 lägenheter och det första spadtaget kommer 
att tas under våren 2008. Familjen Jeppsson och de andra bostadsrättsägarna kommer 
att kunna flytta in under 2009.  
 
Unni Åström, VD för Victoria Park är mycket nöjd över rekordstarten och att intresset 
för boendekonceptet är så stort i alla generationer. 
 

– Det är jätteroligt att det är en sådan blandning av åldrar som nu köper 
lägenheterna. Precis som vi tänkt oss, säger Unni Åström. 

 
Försäljningen av Victoria Parks lägenheter fortskrider fram till julhelgerna. Med start i 
början av januari nästa år kommer fler visningar att erbjudas intresserade köpare. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Unni Åström, VD Victoria Park i Malmö AB (publ) 
Tel: +46 40 16 74 42 
Mobil: +46 734 38 44 33 
unni.astrom@victoriapark.se  
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se 
 

mailto:unni.astrom@victoriapark.se
http://www.victoriapark.se/


 

Fakta om familjen Jeppsson 
• Robert och Ingrid samt de vuxna barnen Magnus och Andreas. 
• Bor idag i villa i Malmö. 
• Flyttar år 2009 in i sin nya lägenhet på Victoria Park i Malmö. 
• Ser fram emot vardagslyxen på Victoria Park och att slippa klippa gräset. 

 

 
 
Fler pressbilder finns att tillgå på hemsidan pressbilder på familjen Jeppsson 
 
 
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. 
Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av bostadsrätter med 
tillgång till stora gemensamma faciliteter där hög standard, aktiviteter och service prioriteras av 
de boende.  
 
Victoria Park avser att växa och exploatera boendekonceptet i andra storstadsregioner dels 
genom egna förvärv av nya utvecklingsfastigheter, dels genom partners. Visionen är att Victoria 
Park ska uppfattas som norra Europas mest attraktiva livsstilsboende. 
 
Den första Victoria Park-enheten i Malmö planeras att omfatta 395 bostadsrättslägenheter med 
tillhörande gemensamma faciliteter om cirka 3 500 kvm, trädgård om cirka 17 000 kvm och en 
vårdenhet om cirka 4 600 kvm.  
 
Victoria Park noterades på OMX First North Stockholm den 14 november 2007 och handlas 
under beteckningen VICP i handelsposter om 500 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713.  
Certified Adviser för bolaget är Stockholm Corporate Finance AB. www.stockholmcorp.se 
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