
NOL. Träningskedjan Life öppnade i 
lördags sin tionde anläggning i Väst-
sverige – i Nol.

Vad träning kan leda till visade 
kedjans ansikte utåt, luftakrobaten 
Maria Zeniou.

– Vi ville bjuda på något extra och 
det här är ju vad jag egentligen gör, 
sa Maria Zeniou.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karls-
son (S), hade äran att klippa det blågula 
bandet när Life Health & Fitness slog upp 
portarna i Nol i lördags.

– Träning blir allt viktigare och att alla 
alebor får nära till ett gym glädjer mig. Det 
finns nu möjlighet att träna seriöst i Älväng-
en, Nol och Nödinge. Jag blev själv påmind, 
då jag för en tid sedan fick en stroke, hur vik-
tigt det är att träna. En halvtimmes motion om 
dagen betyder oerhört mycket, sa Jarl Karls-
son som var imponerad av bygget.

– Det här är en fantastiskt fin anläggning 

och jag hoppas verkligen att de kan få ekono-
mi i den här satsningen.

Nära 1700 kvm i två plan står nu redo. Här 
finns allt från styrke- och konditionsträning 
till gruppträning och yoga.

– Vi har försökt hitta en egen nisch, där 
målet är att skapa en lugn och mer vuxen trä-
ningsoas. Det bor snart 30 000 invånare i Ale 
och här finns bara två riktiga träningsanlägg-
ningar. I Lerum med 34 000 invånare finns det 
sex. Därför tror vi bestämt att det finns un-
derlag för vår satsning i Nol, sa ägaren Patrik 
Bengtsson under premiärdagen.

Det var bra tryck under lördagens första 
timmar och särskilt stor uppmärksamhet fick 
initiativtagaren till gymmet, luftakrobaten 
Maria Zeniou, som hade en hissnande upp-
visning på utsidan.

– Det är ju det här jag ägnar mig åt egentli-
gen, men träning är ju en förutsättning för att 
kunna vara akrobat. Jag tyckte att det behöv-
des ett mer yogainspirerat gym i Ale och tog 
därför kontakt med Patrik på Life. Nu står vi 
här och det känns helt fantastiskt.
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Med reservation för 
slutförsäljning och lokala avvikelser. 

Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.

Gardin

299,-

Fler nyheter i butik!

Start söndag 6/9
Nybörjarkurs (steg 1)- kl.17.00-18.30
Fortsättning  (steg 3)- kl.18.45-20.15

Plats: Alegården, Nygård
Kostnad: 300kr / 7 gånger

Ungdomar under 18 år: 200kr / 7 gånger
Cafeteria fi nnes!

Motionsdans bugg
Tisdagar fr.o.m 8/9

kl. 19-21  20:-/gång. 

Anm. till kurserna sker i förväg via telefon:
Steg 1: Robert 0768-52 90 50, 0520-66 23 62 

Steg 3: Therese 0739-55 70 80, 0520- 66 20 33

VÄLKOMNA!
Robert & Anneli (steg1)

Therese & Henrik (steg3)
Ale-skövde bygdegårdsförening

www.alegarden.dinstudio.se

BUGGKURS

Akrobatik på Lifeppremiärenremiären

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), uppma-
nade aleborna till träning, och klippte stolt av det blågula 
bandet när Life öppnade sitt gym i Nol.

På övre plan finns kondition- och styreträningsavdelningen. Utsikten är mag-
nifik och anläggningens skyltläge ut mot E45 går inte att klaga på. Det mest 
anmärkningsvärda är den runda yogasalen. 

– Den har jag slitit hårt för att få igenom, skrattar Maria Zeniou.

PÅ GYMMET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

0303-23 08 04. Mobil 0705-29 34 81. 
Dumpersgatan 2. Kungälv

Till salu
Skogsskifte/Skepplanda

Härmed utbjudes del av fastigheten Ale 
Skepplanda 2:78 till försäljning. Skiftet är 

välarroderat med vägförbindelse både i norra 
delen och södra delen av skiftet. Areal ca 

14 ha, varav ca 13 ha prod. skog, ca 0,5 ha 
bergimp, ca 0,5 ha mossimp. Virkesinnehav 

ca 1761 m3sk varav 891 m3sk S1 (varav 
230 m3sk N0). Skiftet gränsar till Valsjön. 

Jakten fri tillträdesdagen. Området är inreg. 
i ”Skepplanda Östra jakvårdområde”. God 

tillgång på vilt m. bl.a. vildsvin. 

Pris 790 000 kr/hbj
För vidare info. Ring nedanstående.


