
Nu öppnar Friskis&Svettis i Solna Centrum
Måndag 11 juni är det premiär för Friskis&Svettis nya anläggning i Solna Centrum. Anläggningen är den första i Solna kommun
och det kommer vara möjligt för medlemmar i hela stockholmsföreningen att träna i Solna.

Nu öppnar Friskis&Svettis Stockholms sjuttonde anläggning, denna gång i Solna Centrum. Gymmet kommer ha entré både inifrån gallerian
och utifrån Centralvägen. Anläggningen är 1600 kvadratmeter stor i två plan och erbjuder spinning, gym och gruppträning. Under
öppningsdagen kommer besökare kunna delta i en tävling med flera priser; bland annat kommer man kunna vinna ett årskort på
Friskis&Svettis. Under hela öppningsveckan, 11-17 juni, är det gratis träning för alla hos F&S Solna.

-                     Jag är glad att F&S Stockholm öppnar en ny toppmodern anläggning i Solna Centrum. Solna har stått högt upp på våra
medlemmars önskelista länge och etableringen ger oss möjlighet att växa ytterligare. Tillskottet i Friskis-familjen möjliggör att fler solnabor
får närmare till lustfylld träning av högsta kvalitet, säger Andreas Strömberg, ordförande, 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. F&S Solna kommer att ha flexibla öppettider för att maximera möjligheterna att få till träningen när det passar bäst: 05.00–24.00 söndag-
torsdag och 05-21.00 fredag-lördag.

-                     Vi är väldigt glada att Friskis&Svettis öppnar hos oss i Solna Centrum. Det är ett koncept som Solna borna har efterfrågat länge. Öppningen
är ett bra komplement till vårt breda utbud inom vård och hälsa, säger Veronica Sjövik Sten, Centrumchef, Solna Centrum.

 

För mer information kontakta:
Andreas Strömberg, ordförande F&S Stockholm, 070-334 25 45

Johan Lampinen, verksamhetschef F&S Stockholm, 076-3388187, johan.lampinen@sthlm.friskissvettis.se

Josefin Engfelt, pressansvarig F&S Stockholm, 070-8488182, josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se

Veronica Sjövik Sten, Centrumchef, Solna Centrum, 076-5255741, veronica.sjoviksten@unibail-rodamco.com

Anna Lignell, Communication Manager Nordic, Unibail-Rodamco, 076 525 56 06, anna.lignell@unibail-rodamco.com

På gång i Solna!
F&S Solna startar upp med smygpremiärer i form av Friskis pop-up på inomhustorget i Solna Centrum innan den stora invigningen 11 juni.

4 juni
11.30 Spin och lunchwrap i samarbete med Solna Centrum
17.00 Jympa och middagswrap i samarbete med Solna Centrum

8 juni
11.30 Dans fusion och lunchwrap i samarbete med Solna Centrum

11 juni
10.30 Pressvisning F&S Solna - anmäl dig till Josefin Engfelt, pressansvarig F&S Stockholm
11.30 Invigning med F&S Stockholms ordförande Andreas Strömberg och Solna Centrums chef Veronica Sjövik Sten
12.00 Premiärpass Dans crescendo i Stora hallen
12.15 Premiärpass Spin i Spinningsalen 
Sedan följer öppet hus med gratis träning under hela öppningsveckan 11-17 juni.
 

Om Friskis&Svettis Stockholm
F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med cirka 89 000 medlemmar och drygt 1 400 funktionärer. Föreningen erbjuder ett stort och
varierat utbud med över 70 olika träningsformer och drygt 900 träningspass i veckan. För mer information om F&S Stockholm:
www.friskissvettis.se/stockholm
All information om nya anläggningen i Solna: www.friskissvettis.se/Stockholm/Anlaggningar/Solna

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
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