
 
 

 
 

Pressmeddelande 7 april 2016 
 
 

Victoria Park erbjuder fotbollsskola för barn i Rosengård  
 
Fastighetsbolaget Victoria Park fortsätter sin satsning på de boende i området Herrgården i Rosengård. I 
samarbete med fotbollsklubben FC Rosengård arrangerar Victoria Park fotbollsskola för 100 barn under en 
vecka i augusti på Rosengårds IP. Victoria Park vill öka möjligheten att fler från området ska kunna vara 
med. Därför bjuder Victoria Park på hela avgiften till 30 barn med föräldrar som bor i bolagets fastigheter 
på Herrgården och nästintill halverar priset för övriga. 
 
– Jag är väldigt glad över att kunna erbjuda barnen i Rosengård den här fantastiska upplevelsen. Det är ett 
led i vårt långsiktiga arbete att skapa trivsel för alla våra hyresgäster på Herrgården, säger Peter Strand, VD 
för Victoria Park AB. 
 
– Rosengård är och förblir navet i vår verksamhet, fortsätter Klas Tjebbes, klubbdirektör på FC Rosengård. 
Vi ser oss lika mycket som samhällsbyggare som fotbollsklubb. Victoria Park Summercamp är ett riktigt bra 
exempel på hur vi vill jobba. 
 
Victoria Park Summercamp är till för alla fotbollsintresserade barn mellan sex och tolv år. Varje dag mellan 
kl. 10 och 15 bjuds på grundläggande fotbollsutbildning av FC Rosengårds erfarna ledare. Det blir både 
fotboll, teori och lek. Dessutom kan man vänta sig att få se några av klubbens stjärnspelare som 
gästtränare. Summercamp börjar den 1/8 och slutar den 4/8 med en stor gemensam avslutning för 
föräldrar och barn. 
 
– Vårt socialt hållbara förvaltningsarbete utgör en central del i vårt långsiktiga arbete med att utveckla 
attraktiva bostadsområden. Samarbetet med FC Rosengård är ett av många exempel på vårt sociala 
engagemang på de orter vi är verksamma, säger Peter Strand, VD för Victoria Park AB. 
 
Victoria Park Summercamp lanseras fredagen den 8 april kl. 16.00 med ett event på Herrgården. Hit 
kommer bland annat stjärnspelare från FC Rosengårds framgångsrika herr- och damlag för att berätta mer 
om fotbollsskolan. Möjlighet ges också till autografer och att spela lite med stjärnorna. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Peter Strand, VD Victoria Park, 070 588 16 61  
Klas Tjebbes, klubbdirektör FC Rosengård, 070 812 49 48 
 
 
 

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 omfattande 9 500 
lägenheter, till 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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