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Fitness24Seven stärker hälsan i NCC:s nya 
kontorshus vid Ullevi 

NCC har skrivit hyresavtal med Fitness24Seven om 1085 
kvadratmeter i det nya kontorshuset på Skånegatan 1-3 vid Ullevi i 
centrala Göteborg. Inflyttning beräknas till september 2015. 
 

- Ullevi har folkliv både dag och natt vilket passar vår målgrupp och våra öppettider. Tillsammans 

med NCC utvecklar vi en plusanläggning som utöver gym kommer innehålla salar för olika pass, 

säger Christian Ask vd, Fitness24Seven. 

I september 2015 slår Fitness24Seven upp portarna på Skånegatan 1-3 där man hyr ca 1085 

kvadratmeter. Nu återstår endast en lokal avsedd för service i hela huset. Det betyder att 90 

procent av ytorna är uthyrda. 

- Fitness24Seven är en bra hyresgäst i huset och ger övriga hyresgäster samt företag i området en 

möjlighet att stärka personalens hälsa och välmående, säger Manne Aronsson tf landschef, NCC 

Property Development Sverige. Vi vet att personalens hälsa bidrar starkt till företags resultat.  

Ur kommunikationshänsyn är fastighetens läge utmärkt. Skånegatan 1-3 ligger intill Nya Ullevi, 

med promenadavstånd till Centralstationen. Både spårvagnar och bussar stannar i närheten. 

Fastigheten blir en GreenBuilding-fastighet och miljöcertifieras för målnivån Excellent enligt det 

internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det innebär bland annat stor hänsyn till 

inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Lokalerna utvecklas i 

enlighet med konceptet ”Future Office by NCC”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa 

en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Manne Aronsson, tf landschef, NCC Property Development Sverige 

Telefon 031-771 53 46 

Robert Hägg, marknadschef, NCC Property Development Sverige 

Telefon 08-585 523 72 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank 

 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 

57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter 

på definierade tillväxtmarknader i Norden och Baltikum. 
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