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Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Något för den hästintresserade
Något för den hästintresserade!! Mysigt hus om 83 kvm. Garage om 40 kvm.  Öppen spis i vardagsrum. Tre sovrum. Fint badrum med 
massagedusch. Stor altan med kvällssol.Nygjord separat tvätt, 23 kvm. Stallbyggnad med 3 boxar. 10 minuters skrittväg till Jennylund.

Promenadavstånd till badsjö. Naturreservat inpå knuten. Mäklare: Birgitta Ström 0303-746690  Mobil: 0705-218580

Efter vår 
senaste lyckade 

försäljning i 
Nödinge har vi 

köpare kvar som 
söker villor, 
radhus och 
kedjehus

FÖR ER SOM
ANLITAR OSS MELLAN

15 MARS–31 MAJ BJUDER VI PÅ
ENERGIDEKLARATIONEN.

Vi söker även hus 
med lantligt läge!

Ring oss om Ni går i 
säljtankar. 0303-74 66 90

BOHUS

NÖDINGE. Under stort 
hemlighetsmakeri har 
friskvårdskedjan Sport-
life planerat sin andra 
träningsarena i Ale.

Den byggs i Håkan 
Sandbergs lokaler på 
Rödjans väg i Nödinge.

– Fantastiskt kul för 
företagen i området, för 
boende i Nödinge och 
kommunen som helhet, 
säger Sandberg.

Närmare 2000 kvm friskvård 
har ritats in i lokalerna på det 
heta industriområdet i Nö-
dinge.

– Etableringen har varit 
på gång en längre tid. Det är 
trångt i Älvängen och Nö-
dinge expanderar kraftigt. Vi 
vill vara där människorna är. 
Närhet och tillgänglighet är 
nyckeln till framgång, säger 
Sportlifes vd, Katarina An-
dersson.

Det var för en dryg månad 
sedan som företaget annonse-
rade ut att Nödinge skulle bli 
nästa expedition för Sportlife. 
Sedan dess har det gissats friskt 
och diskuterats vilt om var fö-
retaget har tänkt öppna.

– Det stod klart ganska 
tidigt att det var Rödjans väg 

som gällde. 
Vårt behov 
av rejäla ytor, 
bra parke-
ringsplats 
och en aktiv 
fastighetsä-
gare besva-
rades bara av 
Håkan Sand-
berg, säger 
Katarina An-

dersson.
Sportlife finns sedan 2001 i 

Wicanders tidigare fabrikslo-
kaler i Älvängen. Även denna 
anläggning blir kvar.

Påverkar inte Älvängen
– Ja, den här utflykten påver-
kar inte Älvängen, tvärtom. 
Vi tänker renovera och satsa 
ytterligare resurser. Det är 
en väl fungerande enhet och 
även Älvängen är ett samhäl-
le under tillväxt, menar Kata-
rina Andersson.

Men det är Sportlife Nö-
dinge som alla pratar om.

– Vi kommer snart att pre-
sentera en illustration över 
träningsarenan. Vi filar på de 
sista detaljerna, men det ser 

väldigt spännande ut. Med 
sjukgymnaster närmar vi oss 
2000 kvm friskvård. För övrigt 
blir det en komplett tränings-
arena med allt inom kondi-
tion, styrka, rehab och grupp-
träning. Vi satsar på de senaste 
maskinerna och den bästa tek-
niken. Det här ska bli fram-
tidens arena, säger Katarina 
Andersson.

Fastighetsägaren, Håkan 
Sandberg, är av naturliga skäl 
nöjd.

– För verksamheter i när-
heten och då tänker jag inte 
bara på Alelion Batteries 
innebär ett friskvårdscenter 
att samtliga arbetsplatser blir 
attraktivare. Det här har sak-
nats i Nödinge. Sedan kan ju 

alla räkna ut att etableringar 
som denna innebär fler arbets-
tillfällen till Ale och sådant är 
det alltid roligt att kunna med-
verka till.

Premiären sker i sommar 
och ungefär samtidigt öppnar 
konkurrenten Life i Nol.

– Det är inget vi tar hänsyn 
till. Vi har fullt upp med vår 
egen verksamhet, avslutar Ka-
tarina Andersson.

Här öppnar Sportlife framtidens arena

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

På Rödjans väg sker en ombyggnad av industrilokalen. Här ska nämligen Sportlife flytta in i 
sommar.

Katarina Andersson, vd 
Sportlife.

Håkan Sandberg, nöjd fastig-
hetsägare.

– Blir granne med Alelion Batteries i Nödinge

www.ale.nu


