
Expansiva gymkedjan Nordic Wellness kraftsatsar med en ny stor träningsanläggning i Kongahälla Shopping.  
Det nya gymmet blir en av hörnstenarna i Kongahälla Shoppings satsning på ett unikt hälsokoncept.  
 
Nordic Wellness grundades 1997 i Göteborg och är idag en av marknadens största aktörer. Bolaget omsätter  
650 miljoner kronor och har cirka 500 anställda. Expansiva Nordic Wellness gör en kraftsatsning för att stärka  
sin position på marknaden och Kongahälla Shopping är ett attraktivt läge för dem. Den nya etableringen på  
cirka 2 000 kvadratmeter får en spännande placering i anslutning till entrén på Kongahälla Shopping mittemot 
Kungälvs nya resecentrum och med utsikt in i gallerian.  

Adapta Fastigheter välkomnar Nordic Wellness:  
- Att Nordic Wellness nu är klart för oss känns roligt, säger Håkan Olsson, uthyrningschef Adapta Fastigheter.  
Med en av marknadens starkaste aktörer har vi lagt en av grundstenarna i vårt hälsokoncept fortsätter han. 

Ambitionen för projektet Kongahälla Shopping är att skapa en modern, urban och vibrerande plats där man kan 
umgås, shoppa och uppleva nya intryck. Köpcentret kommer att innehålla närmare 100 butiker och verksamheter 
för att kunna erbjuda ett komplett utbud med särskild tyngd på mode, Food & Beverage, service och hälsa.  
Det planerade hälsokonceptet är en nyskapande beståndsdel som är unik inom köpcentrumbranschen både i  
Sverige och i Europa.

Hälsokonceptet tillför nya dimensioner till Kongahälla Shopping säger Adapta:  
- Det gäller att vara lyhörd för marknadsförändringar, lyssna på konsumenten och se på möjligheterna, säger 
Charles Larsson, marknadschef på Adapta Fastigheter. Genom att tillföra ett koncept med hälsa, fast på ett  
nytt och lite annorlunda sätt, ger vi det en ny dimension som vi tror kommer att uppskattas av besökarna till 
Kongahälla Shopping, säger han. 

NORDIC WELLNESS  
ÖPPNAR I KUNGÄLVS  

NYA KÖPCENTRUM

PROJEKTET KONGAHÄLLA SHOPPING

ADAPTA FASTIGHETER

En modern, urban och vibrerande plats för shopping inkl. allt 

som gör din dag värdefull. Köpcentret kommer att innehålla 

närmare 100 butiker och verksamheter tillsammans med ett 

starkt helhetstänk kring restauranger och caféer samt ett 

samlat koncept för hälsa och välbefinnande.

Tidsplan:  
Beräknas öppna våren 2019 

Yta:  
37 000 kvm, ca 100 butiker, restauranger  
och verksamheter 

Investering:  
Drygt 1 miljard SEK  

Besökare:  
Ca 5 miljoner besökare/år

Adapta Fastigheter är ett Göteborgsbaserat 

fastighetsbolag som är specialister på att skapa attraktiva 

handelsplatser från grunden. Vårt ägande är lokalt och vår 

förvaltning är alltid långsiktig.
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