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Nu öppnar Padel Center i Mellerud 

Den 25 november 2020 togs det första spadtaget för Padel Center Mellerud ett stenkast 

från E45 och en hård lobb från Melleruds Handel. Nu slås portarna upp, knappt fem 

månader senare, lördagen 24 april klockan 08:00. 

 

- Det har varit en spännande resa och ett spännande bygge. Vi har för det mesta haft 

vädret med oss och har kunnat följa vår tidsplan i stort sett hela vägen. Att vi nu 

skall få visa upp vår hall, som vi själva är väldigt stolta över, känns väldigt roligt, 

säger Tobias Coster, en av delägarna. 

 

Padel Center Mellerud innehåller tre dubbelbanor med panoramaglas och en singelbana. 

Till detta finns det en loungeavdelning, automater för bland annat fika och kaffe samt 

omklädningsrum med bastu.  

Hallen kommer vara obemannad och öppen nästan alla timmar på dygnet. Hallen är 

uppbyggd för att det skall vara god service trots att den är obemannad, så för att boka 

banor så gör man det i en app som heter Playtomic. Vill man hyra rack eller köpa kaffe så 

gör man det i automater i hallen. 

- Nu börjar nästa resa och vi hoppas att hallen kommer bli uppskattad av många, inte 

bara invånarna i Mellerud utan i hela Dalsland. Vi hoppas detta kan bidra till 

förbättrad folkhälsa och att det kan bli ett naturligt sätt för människor att röra på 

sig, som annars kanske inte hade gjort det. Nu längtar vi bara efter premiären, 

säger Tobias Coster 

 

Om Padel Center Mellerud 

Padel Center Mellerud ägs och drivs av två aktiebolag, SLC Group AB samt Padel Center 

Mellerud AB. De sju delägarna är i åldrarna 22-52 år och samtliga är bosatta i Melleruds 

Kommun.  

 

För mer information, kontakta oss gärna: 

 

Padel Center Mellerud 

www.mellerudspadel.se 

 

Markus Svensson, ordförande  Tobias Coster, press/media 

Markus@mellerudspadel.se  Tobias@mellerudspadel.se 

Tel: 076-1663373   Tel: 073-2465574 
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