ICON VÄXJÖ

social living
all-inclusive
”Vi som driver gymmet är ju väldigt måna om att de boende ska
uppskatta och nyttja det eftersom det är en service de betalar för.
Ju snygggare och fräschare det är, desto mer frekvent används
det och då blir det också en mer levande yta där de boende umgås
och träffas”.
Åsa Fredholm,
Ansvarig co-working BYN

Den ikoniska byggnaden i Arenastaden i
Växjö, med det passande namnet ICON, är i
en klass för sig själv. Huset uppfördes 2018
av APP Properties och med sina 19 våningar
inhyser det inget mindre än bostäder, konferensmöjligheter, företagshotell, co-working, gymnasieskola, café, restaurang, frisör,
SPA och såklart - ett fullutrustat gym för alla
som bor och/eller verkar i byggnaden. De
flesta funktioner, inklusive gymmet, drivs av
företaget BYN som byggt upp ett koncept i
världsklass.

Åsa Fredholm på BYN förklarar: reellt sätt
har vi ju bara tre medlemmar i gymmet och
de är de tre bostadsrättsföreningarna som
finns i huset. Men, med det sagt nyttjas gymmet såklart av betydligt fler, allt ifrån de boende, till de som bor på företagshotellet eller
har co working-plats här. Gymmet är stort
och välutrustat och erbjuder något för alla.
Tillsammans med några co-workare anordnar vi även gruppträningspass i för den som
önskar och vill, vilket på flera sätt hjälper till
att bygga på och utöka den fina communitykänslan vi har i byggnaden.
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BRF ICON 2 är med sina 131 lägenheter den största av de tre bostadsrättsför-

- Och mycket riktigt engagerar gymmet och SPAet våra boende och är väldigt

eningarna i huset. Föreningens standard är hög och utbudet med tjänster som

uppskattat. Gymmet är välbesökt de gånger jag tittar in och utvecklingen med

ingår i månadsavgiften inkluderar flertalet faciliteter och servicetjänster för att

att det även anordnas gruppträningspass av andra i huset är jätterolig. Många

förenkla vardagen för de boende - inte minst gymmet på våning 2.

av våra boende är engagerade i gymmet, både gällande utbud och drift, vilket är

- Konceptet med med gym, SPA, co working-space, restaurang etc. är en stor

ett bra sätt för oss att bättre förstå hur det sköts och bör skötas för att det ska

del i vår marknadsföring av bostadsrättsföreningen och vad vi kan erbjuda den

vara nöjaktigt för så många som möjligt. ”Social living” sammanför människor

som väljer att bo med oss säger, Emil Leijon, styrelseledamot i BRF ICON 2.

på ett sätt som förmodligen inte skulle inträffa annars, avslutar Emil Leijon.
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