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24” CRESCENT 21-vxl dirt
alu ram, fjädring i framgaffeln
Ord pris 3.995:-

REA

2.995:-

20” CRESCENT 3-vxl fl ick
alu ram, korg, isblå eller koppar 
Ord pris 2.595:-

REA

1.995:-

28” CRESCENT classic 7-vxl
alu ram, pilkorg, navgenerator, gel sadel 
m.m, grön eller vinröd. Ord pris 7.395:-

VÅRT PRIS

6.295:-

Kända märken 
Rätt priser!

- Tål att jämföras

Extra
Söndagsöppet!
19 april kl 11-14

Öppettider: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00
Göteborgsvägen 58, Älvängen • 0303-74 68 73

ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS CCYKELYKEL
www.alvangencykel.se

– Bygglov och tillstånd drog 
ut på tiden. Det händer 
mycket spännande på Röd-
jans väg, men vi känner oss 
tvingade att ta ett beslut som 
för oss framåt. Den gamla 
Nettolokalen på Ale Torg 
har varit aktuell hela tiden. 
Hur det blir på Rödjans 
väg i framtiden får vi se. Vi 
stänger inga dörrar för fram-
tiden.

Är inte Nettolokalen  
mindre – ändrar ni kon-
cept nu?
– Själva Nettolokalen är 
mindre, men  redan idag 
har vi klart med Nordeas 
kontor som kommer att in-
förlivas med vår. Vi diskute-
rar just nu också möjlighe-
ten att  komma åt Postens ti-
digare utrymmen. Hittar vi 
en bra lösning på det får vi 
samma yta som Rödjans väg. 
Konceptet blir detsamma –
en komplett träningsanlägg-
ning med allt för kropp och 

själ.

Kan det rent av finnas för-
delar med att öppna på Ale 
Torg?
– Läget är ju bästa tänkba-
ra med skyltläge mot E45. 
Parkeringsmöjligheterna är 
också goda, särskilt under 
kvällstid.

Vad händer nu?
– Det är gasen i botten. Vi 
har ritat upp lokalen och 
handlar nu upp ombyggna-
den som kommer att bli täm-
ligen omfattande.

När beräknar ni vara klara 
för invigning?
– Efter sommaren ska allt 
vara färdigt. Vi har mycket 
rutin att falla tillbaka på 
och ser inte att det ska vara 
några större besvär att hinna 
klart.

Kan ni säga någonting om 
själva träningsanläggning-

en?
– Ja, det blir ett rejält gym 
med moderna styrke- och 
konditionsmaskiner. Vi 
bygger två salar, en för 
gruppträning och en för 
spinning. Omklädningsrum, 
lekrum och relaxutrymmen. 
Det ser mycket bra ut.

Det har varit många turer. 
Finns det något mer du vill 
säga till medlemmarna?
– Vi beklagar självklart om 
det har skapat oreda för 
dem, men till sist blir allt 
väldigt bra. Jag kan garante-
ra att ingen förlorar på att 
vi nu öppnar på Ale Torg. 
Vi svarar självklart gärna på 
frågor om det finns behov 
av det. Vi finns på ICA 
Kvantum i Nödinge varje 
måndag-onsdag och fredag 
under ett antal timmar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Katarina Andersson, vd för Sportlife i Ale, som plötsligt byter lokal 
för etableringen i Nödinge.

Varför öppnar ni på Ale Torg istället?

Hallå där...Vill du hedra minnet av en
bortgången släkting eller 
vän? Ge då en minnesgåva
via Cancerfonden. De anhö-
riga får en hälsning från dig
– och cancerforskningen får
ett välkommet stöd i kampen
mot cancer. Meddela oss den
avlidnes namn och adressen
till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Tänk på
Cancerfonden!


