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  PRESSMEDDELANDE

Friskis&Svettis öppnar nytt gym i Solna Centrum
Under juni 2018 välkomnar Solna Centrum Friskis&Svettis som ny aktör i centrum. Den nya anläggningen på totalt 1600 kvm
kommer vara belägen på Solna Torg med entré både inifrån gallerian och utifrån Centralvägen.

Friskis&Svettis etablerar nu sin sjuttonde träningsanläggning belägen i Solna Centrum. Gymmet kommer att tillhöra Stockholmsföreningen vilket gör att alla
medlemmar i Friskis&Svettis kan träna även i Solna Centrum.

-        Solna har stått högt på våra medlemmars önskelista, det är en av de vita fläckar där vi inte haft en anläggning. Det finns otroligt bra förutsättningar med bra
kommunikationer, hög befolkningstäthet och många som jobbar i området dagtid. Friskis&Svettis träning blir ännu mer tillgänglig och vi kan möta nya medlemmar,
säger Ann-Catrine Norberg, operativ chef F&S Stockholm.

Solna Centrum ligger med direkt anslutning till både tunnelbana, buss och tvärbana vilket gör det enkelt att kombinera ett besök i gymmet med andra
vardagsbestyr. Det nya gymmet kommer vara fullt utrustat med gott om yta för gruppträning, spinning och styrketräning.

-        Friskis&Svettis är ett välkommet komplement till vårt breda butiksutbud. Solna Centrum har många besökare som uträttar sina vardagsbestyr hos oss och kan
nu även kombinera detta med ett besök på Friskis&Svettis , säger Veronica Sjövik Sten, centrumchef Solna Centrum.

För mer information, vänligen kontakta:
Veronica Sjövik Sten, Centrumchef, Solna Centrum Veronica
Tel : +46 (0)76 525 57 41, E-mail : veronica.sjoviksten@unibail-rodamco.com

Anna Lignell, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco
Tel : +46 (0)76 525 56 06, E-mail : anna.lignell@unibail-rodamco.com

Om Solna Centrum
Solna Centrum är ett köpcentrum beläget i hjärtat av Solna. Här finns ca 120 butiker, caféer och restauranger samt ett starkt livsmedelsutbud i form av Ica, Hemköp och Picard. Här finns
även ett brett serviceutbud med bland annat tandläkare, vårdcentral, bibliotek, banker och servicekontor. Solna Centrum har öppet sju dagar i veckan och nås enkelt med tunnelbana, buss
eller tvärbana såväl som med bil eller cykel. Ägare till Solna Centrum är fastighetsbolaget Unibail-Rodamco, www.unibail-rodamco.com.

För mer information se: www.solnacentrum.se.


