Nu öppnar Prioritet Serneke Arena
Fredagen den 10 juli slår portarna till Nordens största multisportanläggning upp. Arenan,
som tidigare kallats Göteborgs Nya Arena, får nu namnet Prioritet Serneke Arena.
Anläggningen har ett brett aktivitetsutbud och blir en ny och unik mötesplats för aktiva
och idrottande människor från hela landet.
Arenan, belägen i Kviberg, är 45 300 kvm stor och inrymmer bland annat skidanläggning,
fullstor inomhusfotbollsplan, två sporthallar, grundskola, idrottsgymnasium, gym,
skadeklinik för idrottare, konferens, hotell och restaurang.
– Det har varit ett oerhört stort intresse för arenan så vi hoppas och tror att det kommer
att bli fullt ös redan från start, säger Ola Serneke, VD på Serneke Group och initiativtagare
till Prioritet Serneke Arena.
Den kanske mest häpnadsväckande och unika delen av arenan är skidanläggningen med ett
1,2 kilometer långt skidspår inomhus. Den kuperade banan kommer i framtiden även att
kunna anslutas till ett utomhusspår. Skidanläggningen håller en temperatur på minus tvåfyra grader året runt och vid tävlingar kommer det att finnas möjlighet att förlänga spåret
in i den stora fotbollshallen där exempelvis start och målgång kan placeras.
Målet har varit att skapa en öppen och folklig anläggning som är tillgänglig för alla. Från och
med 10 juli kommer arenan att vara öppen för allmänheten och föreningar från hela Sverige
och Norden.
Den officiella invigningen kommer att äga rum efter sommaren, den 5 september. Dagen
kommer att ha ett fullspäckat schema med prova-på-stationer som erbjuder något för alla,
barn som vuxen. Fram till dess är det fritt fram för allmänheten att besöka arenan och ta
del av någon av de aktiviteter som erbjuds, exempelvis en skidtur, ett träningspass på
gymmet eller en middag på restaurangen.

Byggnaden: Sju våningar och 45 300 kvm stor.

Skidanläggning: En 10 000 kvm stor längdskidåkningsanläggning inomhus med ett 1,2 km
långt spår. Anläggningen drivs av Nordic Wellness och håller öppet året runt.

Fotbollshall: En fullstor internationell FIFA 2 star konstgräsplan med läktare för cirka 3 000
personer. Den är utformad för 11-mannafotboll och kan delas upp i fyra delar med
skyddsnät. Fri höjd är 20 meter.

Sporthallar: De två idrottshallarna är anpassade för badminton, basket, gymnastik,
handboll, innebandy och vollyboll. En av hallarna har en läktare för cirka 500 personer.

Kviberg Park Hotel & Conference: Sodexo driver hotell med boende i 121 rum, åtta
konferenslokaler och en restaurang med 177 sittplatser.

Gym: Det 4 000 kvm stora gymmet drivs av Nordic Wellness. Här finns bland annat
cykelsal, cardiowalkingsal, två aerobicsalar och Hot mojo.

Övriga verksamheter: IFK Kliniken Rehab, Aspero Idrottsgymnasium, Änglagårdsskolan,
Intersport, Grunden Bois, IFK Göteborg Fotbollsakademi, Aktivitus Testklinik & Coaching
och Eurotravel Sports.

För ytterligare information:

Ola Serneke, Koncern VD SERNEKE och initiativtagare till Prioritet Serneke Arena, 031 - 712
97 05, ola.serneke@serneke.se

Ulrika Sandford, Marknadsansvarig på Prioritet Serneke Arena,
0704 - 31 72 08, ulrika.sandford@serneke.se

________________________________________________________________

Prioriet Serneke Arena är Nordens största multisportanläggning. Arenan är unik i sitt slag med
bland annat en skidanläggning inomhus med ett kilometerlångt spår, fullstor
inomhusfotbollsplan, sporthallar, gym, hotell, restauranger samt grund- och gymnasieskolor. Den
45 300 kvm stora anläggningen är öppen från och med 10 juli 2015. Hyresgästerna är Nordic
Wellness, Aspero Idrottsgymnasium, Aktivitus, Sodexo, Göteborgs Stad IOFF, IFK Akademin,
Änglagårdsskolan, IFK Kliniken Rehab, Intersport, Grunden BOIS och Eurotravel Sports.

