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Sveriges största gymkedja öppnar på
Studenternas!
Vi är oerhört glada att kunna välkomna Nordic Wellness som första kommersiella
hyresgäst på Studenternas. Nordic Wellness har idag 173 klubbar i Sverige och är
därmed en av de största gymaktörerna i Norden.
Genom att öppna sitt fjärde och största gym i Uppsala den första januari 2020 utgör Nordic
Wellness basen i vår satsning på Studenternas som ett centrum för hälsa, idrott och friskvård.
– Nordic Wellness växer fort med en vision om att nå 250 klubbar 2022. Uppsala är Sveriges
fjärde största stad och det känns som vår etablering på Studenternas sätter oss ordentligt på
kartan. Det här blir kul, säger Magnus Wilhelmsson, vd på Nordic Wellness.
– Vi bygger en väldigt fin fotbollsarena på Studenternas. Det är jättekul att det nu även
flyttar in verksamheter med hälsoinriktning som kommer fotbollen och uppsalaborna tillgodo
på ett brett och spännande sätt, säger Rickard Malmström (MP), styrelseordförande i
Sportfastigheter som äger och utvecklar Studenternas.
Studenternas består av fotbollsarenan på ca 7 100 kvm fotbollsplan och upp till 10 000
åskådare samt verksamhets- och kommersiella lokaler på totalt 13 000 kvm mitt i Uppsala.
Med ett gångavstånd till stationen på 10 minuter och ett läge där över 33% av Uppsalas
lokaltrafik passerar, ligger Studenterna mitt i Uppsalas hjärta både faktiskt och känslomässigt.
Dessutom ligger Uppsalas stora snabbcykelstråk mitt i området och över 1 miljon cyklister
passerar per år.
– Vi är oerhört glada att kunna knyta en så kompetent och långsiktig aktör till Studenternas.
På så vis bidrar de till vårt strategiska mål att utveckla Studenternas som en plats för träning
och hälsa, förutom gymmet kommer fler hälso- och friskvårdsaktörer att tillkomma, avslutar
Magnus Lohe, affärsstrateg på Sportfastigheter.
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Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB inledde sin verksamhet i början av 2013
som ett helägt bolag inom Uppsala kommunkoncern. Vi förvaltar och utvecklar Uppsalas största
utbud av arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang, för att kunna erbjuda
värdiga miljöer till alla Uppsalabor och besökare. Våra anläggningar finns på attraktiva platser i
centrala Uppsala samt i natursköna områden inom Uppsala kommun.
Verksamheten drivs på ett funktionellt, nytänkande och klimatsmart sätt med målet att främja
bredd- och elitidrott samt folkhälsa. Ett uppdrag som görs i nära dialog med hyresgäster,
föreningsliv, allmänhet och övriga arenaägare i Uppsala. Vårt fokus är att höja standarden och att
tillvarata bredden i fastighetsbeståndet, ytterligare öka tillgängligheten och stödja tillämpning av
ny energiteknik.
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