
 

 
 

 
PRESSMEDDELANDE 23 JANUARI 2008   
 

Tjuvstart för det goda livet på Victoria Park 
 
 
Redan nu, ett och ett halvt år innan inflyttningen, får Victoria Parks kunder  
en försmak av det goda livet. Drygt 60 hushåll får hjälp med att städa huset eller 
lägenheten, sina fönster putsade eller hjälp med att få garaget städat samt körning till 
soptippen. 
 
Det noterade bolaget Victoria Park erbjuder ett nytt sätt att leva och bo.  
Boendet – i ljusa och stilrena bostadsrätter med hög standard – slutar inte vid den egna 
lägenhetsdörren. De boende får tillgång till en mängd faciliteter för rekreation, aktivitet och 
service. 
Redan nu erbjuder Victoria Park ett smakprov av det goda livet på norra Europas åtråvärdaste 
livsstilsboende. 
 
- Vårt livsstilsboende präglas av bekvämlighet, livsglädje och aktivitet, där servicen utgör en 
bärande del. Vi tjuvstartar redan nu och ger våra kunder en försmak av livet på Victoria Park, 
lite vardagslyx helt enkelt. Vi vill underlätta våra boendens tillvaro bland vardagens måsten, 
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 
 
Bifogar bilder från Victoria Park i Limhamn, som är fria att användas. Foto: Johan Kalén.  
 
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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