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Privata investerare bygger Padel Center i Mellerud 

Sju lokala investerare med olika bakgrund och ålder bygger Padel Center i centrala 

Mellerud. Ett stenkast från Melleruds Handel, beläget intill Europaväg 45 kommer 

portarna i vår att öppnas för ett helt nybyggt padel Center, den enda i sitt slag i Dalsland. 

Det första spadtaget kommer förhoppningsvis att tas inom några veckor och Padel Centret 

kommer att innehålla fyra banor av högsta klass, varav en är en singelbana. 

- Vi älskar sporten Padel och den växer så det knakar i Sverige. Vi vill vara med och 

satsa i vår kommun Mellerud och ser att det finns behov och ett intresse av en 

sådan anläggning här, berättar Markus Svensson, en av ägarna till det blivande 

Padel Centret. 

 

Satsar på hemmaplan 

- Samtliga av oss som investerar är bosatta i kommunen och vill bidra till ett ökat 

utbud för invånarna och turister, men också kunna bidra till att fler kan röra på sig, 

i alla åldrar. Padel är en sport som är lättspelad oavsett vilken nivå man ligger på, 

en sport för alla, berättar Markus som är en av de sju privata investerarna som är 

med i projektet. 

I och med bygget av denna dedikerade padelhall blir man inte bara först i Mellerud utan 

också störst i Dalsland, ett upptagningsområde på cirka 45.000 människor. 

- Vi kommer satsa modernt, fräscht och lättillgängligt. Tanken är att vårt Padel Center 

skall vara obemannat och automatiserad, i allt från bokning till uthyrning av rack, 

försäljning av bollar, kaffe med mera för att alla skall kunna spela, oavsett livssituation. 

 

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. Bygget beräknas stå klart våren 2021 och det första spadtaget hoppas kunna tas i 

december.  

 

För mer information, kontakta oss gärna: 

 

Padel Center Mellerud 

www.mellerudspadel.se 

 

Markus Svensson, ordförande  Tobias Coster, press/media 
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