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Skarpare seende, skarpare utseende
Med de nya solglasögonen från 
Rodenstock i din individuella styrka.

Tel. 0303-174 00 Trädgårdsg. 24, mitt i mot fi skhandlar’n 
Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14) Störst på färg, tapet, golv och kakel.

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 09–14
WWW.COLORAMA.SE

Handla färg 
och tapeter 

hos din lokala 
färghandlare

– Nej, det skulle jag inte 
vilja kalla det, men vi har en 
marknadsekonomi med fri 
konkurrens i Sverige. Den 
lever vi efter.

Bara någon vecka efter 
avslöjandet att Life ska 
etablera i Nol presenterar 
ni planer på en anläggning 
i Nödinge?
– Vi har funnits i Ale  sedan 
2001 och vet att det är en 
kommun med två central-
orter. Sportlife har länge 
haft planer på att öppna i 
Nödinge, nu förverkligar vi 
planen. 

Var i Nödinge öppnar ni?
– Det kommer att offentlig-
göras inom tio dagar.

Hur stort och vad blir det 
för typ av friskvårdsan-

läggning?
– Det blir en Conceptarena, 
vilket betyder att vi kommer 
att erbjuda allt inom frisk-
vård. Gruppträning, gym 
med styrka och kondition, 
rådgivning, massage, sjuk-
gymnastik, sol, relax och 
café.

När öppnar ni?
– Det kommer att gå fort, så 
mycket kan jag säga.

Får detta några konse-
kvenser för er träningsan-
läggning i Älvängen?
– Bara positiva i så fall. Vi 
har beslutat oss för att göra 
en omfattande renovering 
även där när vi ändå satsar i 
Ale. Som kund kan jag bara 
se att detta får bonuseffek-
ter.

Ni finns sedan tidigare 
i Älvängen, Life öppnar 
i Nol och nu planerar ni 
ta plats i Nödinge. Ingen 
risk för överetablering?
– Det är det alltid, men vi 
gör bedömningen att Sport-
life med sina etableringar i 
Kungälv och Älvängen har 
stora möjligheter att bära 
ytterligare en anläggning 
samt att ta nya andelar. Vi 
har många nödingebor som 
tränar i Kungälv, nu avlastar 
vi den, genom att erbjuda 
träning närmare hemmet. 
Sportlifes mål är att finnas 
nära.
Fotnot: Sportlife finns på 27 platser 
i Sverige. Den senaste anläggningen 
öppnades på Öster Malm i Stockholm. 
Inom tre år ska det finnas 50 Sport-
lifearenor.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

…Katarina Andersson, vd för Sportlife i 
Väst, som planerar en ny friskvårdsanlägg-
ning i Nödinge.

Är det ett gymkrig på gång i 
Ale kommun?

Hallå där...

Ale Torg 0303-973 01

Vardag 10-19
Lördag 10-15
Söndag 11-15
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