
NÖDINGE. Vilken pre-
miär!

Fullt hus från öppning 
till stängning.

Att Sportlifes eta-
blering på Ale Torg var 
efterlängtad bekräfta-
des med all tydlighet.

Sportlife hade smygpremi-
är i lördags. Om två måna-
der kommer den stora in-
vigningsfesten, då hela trä-
ningsanläggningen ska vara 
färdig. Nödingeborna tack-
ade för den tidiga inbjudan 
och gladdes oerhört åt sats-
ningen.

– Nu finns det snart inga 
skäl till att inte träna... Det 
här är precis vad Nödinge be-
höver. Perfekt att kunna jogga 
ner till gymmet, sa nödingebo 
Per Johannesson, 36.

Det haglade positiva till-
mälen.

– Mycket bättre än jag för-
väntat mig. De har verkligen 
inte sparat på krutet utan har 
gjort i ordningen lokalen på 
riktigt. Svårt att tro att här 
har varit en livsmedelsbutik, 
menade Dennis Ljunggren, 
en annan nöjd nödingebo.

Även handlarna på Ale 
Torg gläds åt etableringen.

– Det här är suveränt och 
gör torget ännu mer kom-
plett, sa företagarförening-
ens ordförande, Marianne 

Sjöö.
Sportlifes ansvariga var 

förstås väldigt nöjda med rus-
ningen till träningsarenan.

– Vi känner oss varmt väl-
komna och är oerhört tack-
samma för den hjälp som vi 
hittills har fått av bland andra 
Marianne Sjöö på Ica Kvan-
tum, underströk Antoni 
Linder, marknadschef.

Konditions- och styrke-
träningsavdelningen är klar 
att användas. Den 31 okto-
ber kommer grupptränings-
salarna att vara redo – och då 
väntar en ny invigning– och 
en ny buffé.

Samtidigt avslöjade Sport-
lifeledningen att anläggning-
en i Älvängen nu står på tur 
för en totalrenovering.
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Rusning till Sportlife på Ale Torg

Nödingevägen 7, Ale Torg. 
Tel 0303-960 90

Öppet
Vardagar 10-19, 
Lördagar 10-15

Nu har fina höstskor 
börjat anlända i butiken!
Nya märken kommer, såsom Kavat, 
Viking, Peperoni och Bronx.

Välkomna!
Marjett och Linda

– Smygpremiären i lördags blev en succé

Rusning till Sportlife på Ale Torg. Lördagens smygpremiär blev en höjdare för friskvårdsföretaget. Gratis buffé och möjlighet 
att vinna träningspriser till ett värde av 100 000 kronor lockade ut aleborna.

BORDE TRÄNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

En läcker bjudbuffé stod uppställd till be-
sökarna. Arrangören hade räknat med 
500 besökare och det var en god giss-
ning. Det mesta räckte trots många 
hungriga besökare.

Jimmy Reif var en av 
många som provade på 
att dra lite i de nya maski-
nerna. Sportlife har inte 
sparat på krutet, utan allt 
är nytt och toppmodernt.

Välkommen. Grannen Bobo 
Stanisic, Drömhuset, över-
lämnade en blomma till 
Antoni Linder på Sportlife.

Timmy Jörgensen var först ut att lyfta skrot i den nya träningsarenan på Ale Torg. Han har 
fram till i lördags tränat på Sportlife i Älvängen, men får nu närmare till gymmet. – Jag är 
grymt imponerad. Här är superfräscht, ljust och luftigt. Det här blir toppen, sa han nöjt.

Allbilsverkstad!


