
 

 
 

PRESSMEDDELANDE 11 JANUARI 2008   
 
Kunderna till livsstilsboendet Victoria Park: - Vi vill flytta in så fort som 
möjligt! 

I onsdags öppnade livsstilsboendet Victoria Park åter upp portarna för kvällsvisningar.  
Första visningskvällen var fulltecknad och kunderna visade stort intresse för det unika 
boendekonceptet. 
 
Familjen Georg och Monica Johansson, som bor i Limhamn, hoppas på en snabb handläggning av 
länsstyrelsen. De vill så fort som möjligt flytta in i en tvåa i Victoriahuset. Paret var två av ett femtiotal 
som tecknade sitt intresse för en lägenhet på livsstilsboendet Victoria Park. 
 
Paret fastnade för en marklägenhet på 66 kvadratmeter med ingång och uteplats till två av de vackra 
och trivsamma atriumgårdarna i det arkitektoniskt fascinerande Victoriahuset. 
 
- Lägenheten vi har anmält oss till är ljus och fin och nära till de gemensamma faciliteterna med alla 
bekvämligheter man kan tänka sig. Att vi redan kunde gå in i vår framtida lägenhet, där det nu ligger 
kontor, var mycket inspirerande, säger Monica Johansson. 
 
Det var några kunder som under visningen önskade ett förtydligande om markförhållandena i 
kalkbergen. De övriga förstod inte uppståndelsen kring frågan. 
- Vi hoppas på en snabb handläggning av länsstyrelsen så att vi så fort som möjligt kan flytta in i vårt 
framtida boende, säger Georg Johansson. 
 
- Projekteringen och försäljningen går vidare enligt plan, som innebär att de första lägenheterna står 
klara för inflyttning sommaren 2009. Vi är glada över det stora positiva intresset och uppmärksamheten 
för vårt unika boendekoncept. Nu har vi sålt 61 av lägenheterna, motsvarande ett värde om drygt 300 
Mkr. Antalet intressenter uppgår i dagsläget till 1 700 och återigen nästa onsdagskväll, den 16 januari, 
öppnar vi upp portarna för nästa visning, säger Unni Åström, VD för Victoria Park. 
 
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 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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