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från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Etablerad hälsokompetens till Studenternas!
Med start 1 april 2020 kommer ProHelia företagshälsa att flytta in på Studenternas
där det förutom en ny fotbollsarena också byggs lokaler för företag, kontor och
butiker. Totalt skapas plats för nästan 800 arbetande i det utvecklade området.
– ProHelia är en betydande lokal hälsoaktör med ett mycket starkt hjärta för Uppsalas idrott
säger Magnus Lohe, affärsstrateg på Sportfastigheter. Vi är därför mycket glada att kunna
välkomna dem till Studenternas. De kompletterar den starka hälso- och friskvårdsprofil vi
skapar på Studenternas.
ProHelia etablerar ett företagshälsocentrum på nästan 700 kvm i fastigheten och har idag över
800 företagskunder i Uppland. Företaget erbjuder tjänster till företag och deras medarbetare
inom områdena arbetsmiljö, hälsa och sjukvård.
– När vi fick konceptet Studenternas presenterat för oss såg vi hur detta skulle kunna
kombineras med vår expansion säger Sara Jansson, VD på ProHelia. Att finnas i en fastighet
med fokus på hälso- och friskvård, med grannar som Sirius fotboll och Nordic Wellness, var
klockrent och helt i linje med vårt sätt att arbeta.
Studenternas ligger mitt i Uppsalas finrum, omgivet av stadsträdgården, Fyrisån, Kap och
Uppsalaåsen – en central lunga i staden – bara 10 minuters gångväg från Centralstationen och
Stora Torget

För mer information
Magnus Lohe, affärsstrateg Sportfastigheter, 0730-79 86 66
magnus.lohe@sportfastigheter.se
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB är ett helägt bolag inom Uppsala
kommunkoncern. Vi förvaltar och utvecklar Uppsalas största utbud av arenor och platser för
idrott, fritid, rekreation och evenemang. 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 i nära dialog med hyresgäster, föreningsliv, allmänhet och övriga arenaägare i Uppsala.
Läs mer på www.sportfastigheter.se
ProHelia företagshälsa vill skapa ett hälsosamt arbetsliv där alla har en viktig plats.
Mer än 800 företag i Uppland utnyttjar deras tjänster inom arbetsmiljö- och hälsa. Företaget
stöttar medarbetare och arbetsgivare i arbetslivet. Medarbetarna mår som företaget mår och
företaget mår som medarbetarna mår, det här hänger ihop. Genom att skapa ett hållbart
arbetsliv bidrar ProHelia till ett bättre samhälle. Läs mer på www.prohelia.se.
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