
 

 
 

PRESSMEDDELANDE 3 JANUARI 2008   

 

Försäljningen och projekteringen av livsstilsboendet 
Victoria Park i Malmö går vidare enligt plan  
 

 
Den 29 november 2007 antog Kommunfullmäktige vid Malmö Stad detaljplanen för 
boendekonceptet Victoria Park i Malmö. I väntan på att detaljplanen ska vinna laga 
kraft har Länsstyrelsen beslutat att pröva den geotekniska delen av detaljplanen en 
gång till.  
- Det finns ingen rasrisk. Planerade byggnader ligger på sådant avstånd till 
kalkbrottets norra slänt att bebyggelsen kan utföras utan risk, säger Gösta Ericson 
geoteknisk expert på SWECO VBB.  
 
I samband med framtagandet av detaljplanen genomförde en av Sveriges största 
geoteknikkonsulter SWECO VBB åt Malmö Stad en geoteknisk studie av Limhamns 
kalkbrott. 
 
Gösta Ericson har gedigen erfarenhet av undersökningar och byggande i kalkberg av den 
typ som kalkbrottet i Limhamn består av. Gösta Ericson har tidigare utfört flertal 
geotekniska uppdrag i och runt kalkbrottet i Limhamn åt både Malmö Stad och Heidelberg 
Cement AB. 
 
- Vi känner ingen tveksamhet kring denna bebyggelse och är övertygade om att fortsatta 
analyser för att bestämma bästa sätt att begränsa erosionen kommer bekräfta att någon 
risk för bebyggelsen inte föreligger, säger Anders Rubin Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande.  
 
- Vi är ytterst måna om tryggheten och säkerheten för våra boende. Experternas 
granskning är vår garanti, säger Unni Åström, VD för Victoria Park. 
 
- Vi är glada över det stora positiva intresset och uppmärksamheten för vårt unika 
boendekoncept. Försäljningen tillsammans med projekteringen går enligt vår tidplan, som 
innebär att de första lägenheterna står klara för inflyttning sommaren 2009. På två 
månader är 57 av lägenheterna, motsvarande ett värde om cirka 250 Mkr, redan sålda. 
Antalet intressenter uppgår i dagsläget till 1 600 och nästa vecka öppnar vi åter upp 
portarna för kvällsvisningar, säger Unni Åström. 
 
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 gärna vår hemsida www.victoriapark.se 
 

 
Victoria Park i Limhamn omfattar 395 bostadsrättslägenheter med tillhörande gemensamma 
faciliteter om cirka 3 500 kvm och trädgård om cirka 17 000 kvm. Härutöver planeras en vårdenhet 
om cirka 4 500 kvm.  
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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 och där hög standard, aktiviteter och service prioriteras av 
de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av 
bostadsrätter inom ramen för boendekonceptet.   
 

Victoria Park noterades på First North 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  

http://www.stockholmcorp.se/
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