
 
 

 
 

Pressmeddelande 3 mars 2016 
 

Victoria Park tar första spadtaget för sista etappen av bostäder i Malmö  
 
Victoria Parks sista etapp av livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö har startat.  
Karolina Skog Byggkommunalråd i Malmö, Mikael Hofman VD för Er-Ho Bygg och Peter Strand VD för 
Victoria Park tog tillsammans det första spadtaget för Brf Pergolan. 
 
– Vi behöver inte bara bygga fler bostäder i Malmö utan även få fram olika former av bostäder, och jag är 
glad över att Victoria Park bidrar till variationen med ett spännande livsstilskoncept. Idag är den låga 
rörligheten en av anledningarna till att människor har svårt att hitta bostäder. Det måste vara möjligt att 
flytta när livssituationen förändras och här har Victoria Park hittat en viktig nisch, säger Karolina Skog, 
Byggkommunalråd i Malmö. 
 
Brf Pergolan består av 64 moderna och yteffektiva lägenheter fördelade på fyra låghus med fyra våningar 
där det översta planet består av penthouselägenheter. Här finns lägenheter från kvadratsmarta ettor på 
44 kvm till välplanerade trerumslägenheter på 96 kvm. Husen är placerade mittemot huvudbyggnaden 
med tillgång till alla gemensamma faciliteter. Etappen är gestaltad av arkitekt Christer Wardestam, 
delägare i Sews Arkitekter AB och byggs av totalentreprenören Er-Ho Bygg AB. När bygget av Brf Pergolan 
sattes igång var många av de som ska flytta in på plats. 
 
– Det känns fantastiskt bra att starta byggnationen av vår fjärde och sista etapp. Försäljningen har gått 
mycket bra sedan säljstarten i höstas. I dagsläget har vi sålt 54 av 64 lägenheter. Lägenheterna beräknas 
vara inflyttningsklara under andra kvartalet 2017, vilket även innebär ett fullt utbyggt livsstilsboende. Vi 
kan därmed framöver fokusera på vårt bostadsbestånd av hyresrätter, vilket är vår kärnverksamhet, säger 
Peter Strand, VD för Victoria Park AB. 
 
Den totala resultateffekten från den fjärde etappen bedöms uppgå till omkring 42 miljoner kronor, vilket 
avräknas i samband med färdigställandet under andra kvartalet 2017. Under hösten 2015 slutsåldes den 
tredje etappen innefattande 57 lägenheter, med planerad inflyttning under andra kvartalet 2016 och en 
bedömd total resultateffekt om 35 miljoner kronor.  
 

      
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se  
Ekonomi- och finanschef Andreas Morfiadakis, telefon 076 133 16 61, e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen  
om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 
3 mars 2016 kl. 07.30.  

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och 
livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla  
värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 



 
 

 
 

 Med Boråsförvärvet, som tillträddes den 1 mars 2016, uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd till 770 000 kvadratmeter, varav 90 procent 
bostäder, med ett marknadsvärde om 7,9 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns 
kalkbrott i Malmö.  
 Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
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