
DETTA ÄR EN ANNONS 

NÄRHETEN SLÅR UT ALLT
NYA LYXARENAN I NÖDINGE ÄR REDAN EN MÖTESPLATS FÖR ALLA MÄNNISKOR I ALLA ÅLDRAR

– Närhet är ett nyckelord idag. 
Du vill gärna träna där du bor 
och därför kändes etablering-
en av Sportlife Ale Torg väl-
digt självklar. Nödinge har ex-
panderat kraftigt med många 
attraktiva bostadsområden 
runt golfbanan och framtids-
planerna visar att samhället 
kommer att fortsätta växa. På 
sådana orter är det spännande 
att få vara med, säger Antoni 
Linder, etableringsansvarig 
för Sportlife, som menar att 
närhet slår ut allt.

Sportlife smygöppnade sin se-
naste träningsanläggning för 
tre veckor sedan. Den 31 ok-
tober öppnar den sista delen, 
där  gruppträningen kommer 
att vara.

– Det är klart att vi hade öns-
kat att hela anläggningen hade 
varit klar i augusti, men alla 
drömmar slår inte in. Det vik-
tigaste är att arenan blir som 
medlemmarna har förväntat 
sig och gärna ett snäpp bättre, 
säger Antoni Linder.

Ale Torg har i och med eta-
bleringen av Sportlife blivit 
än mer komplett som köpcen-
trum. En träningsoas är idag 
ett givet inslag i de fl esta cen-
trumanläggningar.

– Men fördelen som Ale Torg 
har är att det både ligger nära 
boende och Europaväg. Till-
gängligheten är maximal. I 
framtiden blir vi pendeltågsta-
tionens närmsta granne och 
det tror vi inte är till vår nack-
del, säger Antoni Linder.

Just nu monteras de nya spin-
ningcyklarna ihop. Det ska 
trampas som aldrig förr på Ale 
Torg – och när hjulen väl har 
börjat rulla...

– Den här anläggningen rullar 
redan av sig själv. Mottagan-
det har varit suveränt och vi 
hoppas kunna serva aleborna 
med en anläggning i toppklass 
och inte 
minst med 
k u n sk ap , 
inspiration 
samt goda 
råd till ett 
hälsosam-
mare liv.

Exklusiva entrén med reception och coffee lounge, 
samt det imponerande långa akvariet.
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Vi passar 
dina små 
medan du 
tränar

Alla människor 
– alla åldrar

De allra senaste 
träningspjäserna

Moderna solbäddar

STORT – FRÄSCHT – MODERNT.
Sportlifes honnörsord kompletteras med 
ytterligare ett starkt argument på Ale Torg.
NÄRA.


